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 ضُیذ بُطتی، ایزان، تُزانداوطگبٌ علًم پشضکی  .داوطجًی کبرضىبسی ارضذ پزستبری مزالبت َبی يیژٌ وًسادان، 1
 (*لداوطکذٌ پزستبری مبمبیی ، داوطگبٌ علًم پشضکی ضُیذ بُطتی، ایزان، تُزان) وًیسىذٌ مسئً.2

 fatemeha71@gmail.comپست الکتزيویک: 
 . داوطکذٌ پزستبری مبمبیی ، داوطگبٌ علًم پشضکی ضُیذ بُطتی، ایزان، تُزان3

شان اوطببق  مزالبت َبی پزستبری مزتبط بب دستزسی عزيلی ببمزالبت َبی مطلًة، در وًسادان بستزی در یبزرسی م

 1393بخص َبی مزالبت يیژٌ وًسادان بیمبرستبن َبی آمًسضی داوطگبٌ علًم پشضکی ضُیذبُطتی تُزان در  سبل 

 3،مىیژٌ وًریبن*2، فبطمٍ عالیی کزَزيدی 1گالرٌ یبريیسی

 چکیذٌ

 تبمیه مىظًر بٍ وًسادان ایه در يریذی مسیزَبی بٍ مطلًة دستزسی ي وبرس وًسادان بستزی اخیز َبی سبل در: ممذمٍ

 َب بخص ایه در ضبیع مطکالت جملٍ اس ي ضزيری وًسادان ایه ویبس مًرد داريَبی ي يریذی تغذیٍ الکتزيلیت، ي آة

 َبی مزالبت تطببك میشان تعییه پژيَص ایه اس َذف. رسذ می وظز بٍ ضزيری حسببزسی اوجبم اسبس ایه بز. ببضذ می

 َبی بیمبرستبن در مطلًة َبی مزالبت بب وًسادان يیژٌ َبی مزالبت َبی بخص در عزيلی دستزسی بب مزتبط پزستبری

 .ببضذ می 1393 سبل در بُطتی ضُیذ درمبوی بُذاضتی خذمبت ي پشضکی علًم داوطگبٌ آمًسضی

 َبی  مزالبت َبی بخص در عزيلی دستزسی بب مزتبط َبی مزالبت اجزای ی وحًٌ ببر 100 مطبلعٍ ایه در: کبر ريش

 آن ريایی کٍ ضذ استفبدٌ سبختٍ پژيَطگز لیست چک اس اطالعبت گزدآيری جُت. ضذ بزرسی ي مطبَذٌ وًسادان يیژٌ

 آلفبی محبسبٍ طزیك اس آن پبیبیی َمچىیه گزدیذ تبییذ ي استفبدٌ  صًری ريایی ي  محتًا ريایی ضبخص تعییه ريش اس

 - 67) متًسط ،(0- 33) ضعیف رتبٍ سٍ در امتیبسات ، َب دادٌ تًصیف بزای وُبیت در. آمذ دست بٍ( R;85/0) کزيوببخ

 . ضذ بىذی طبمٍ( 68 -100) لبًل لببل ي( 34

 کبتتزیشاسیًن ريش بب مطببك عزيلی دستزسی بب مزتبط پزستبری َبی مزالبت مطببمت میشان  کٍ داد وطبن وتبیج: وتبیج

 مطببمت میشان محیطی، يریذ کبوًالسیًن ريش در ي  ي است بًدٌ لبًل لببل حذ در(  درصذ 21/75) ومزٌ وبفی يریذ

 ريش در ي(   درصذ 34/56)   متًسط حذ در محیطی يریذ کبوًالسیًن ريش بب مزتبط پزستبری َبی مزالبت

 لبًل لببل حذ در مطلًة يضعیت بب پزستبری َبی مزالبت مطببمت میشان  ،(PICC) طًالوی يریذی کبتتزیشاسیًن

  بًد( لبًل لببل) 53/69 ومزٌ دارای. است بًدٌ

 دستزسی بب مزتبط پزستبری َبی مزالبت ي مطلًة يضعیت بب َب مزالبت اوطببق درصذ کل در: وُبیی گیزی وتیجٍ

 دَذ می وطبن کٍ ببضذ، می( درصذ28/62)متًسط حذ در مطبلعٍ، مًرد وًسادان يیژٌ َبی مزالبت َبی بخص در عزيلی

 .داد اَمیت پزستبری َبی مزالبت آمًسش بٍ بیطتز چٍ َز  ببیذ ي داروذ فبصلٍ استبوذاردَب بب َب مزالبت میشان

 .حسببزسی استبوذارد،  مزالبت وًساد، عزيلی، دستزسی: کلیذی کلمبت
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