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 بستر زخم از پيشگيری های روش از پرستاران عملکرد و آگاهی ميزان بررسی

 1اسالمي حافظ ،3صدقي پريسا ،2جعفري هدايت ،*1گودرزيان اميرحسين

  مازندران پزشکي علوم دانشگاه ساري، نسيبه مامايي و پرستاري دانشکده پرستاري، كارشناسي دانشجوي -1

 مازندران پزشکي علوم دانشگاه نسيبه، مامايي پرستاري دانشکده علمي هيات عضو -2

  مازندران پزشکي علوم دانشگاه آمل، زينب حضرت پيراپزشکي دانشکده سالمت، اطالعات فناوري كارشناسي دانشجوي -3

 يم درماني بهداشتي خدمات ي دهنده ارائه مراكز براي كيفيت ارزيابي شاخص يک و عمده مشکالت از يکي فشاري هاي زخم: هدف و مقدمه
 در محوري قشن درماني، كادر ساير به نسبت بيمار با زياد ارتباط علت به پرستاران. دارد پي در را اجتماعي و مالي جسمي، شديد تبعات كه باشد

 روش از اريس خميني امام بيمارستان پرستاران عملکرد و آگاهي ميزان تعيين هدف با مطالعه اين بنابراين. دارند عارضه اين بروز ميزان كاهش

 .شد انجام 93 سال در بستر زخم از پيشگيري هاي

 دبودن شده گزينش ساده تصادفي روش به كه ساري خميني امام بيمارستان پرستاران از نفر 120 بر توصيفي ي مطالعه اين: مواد و روش ها
 و پرسش 26 شامل پرستار عملکرد ميزان و پرسش 20 شامل پرستار آگاهي ميزان ارزيابي قسمتي 2 پرسشنامه ها داده آوري گرد ابزار. شد انجام

( هميشه تا هرگز)3 تا 0 از ليکرت صورت به پرسشنامه به دهي امتياز روش. بود( تحصيالت و جنس سن،)شناختي جمعيت اطالعات همچنين

-Test-re صورت به ICC روش به پرسشنامه پايايي همچنين و شد تاييد نظر صاحب اساتيد از تن 5 نظرات اعمال از پس ابزار روايي. بود

test آماري افزار نرم توسط ها داده. شد محاسبه 95/0 هفته يک فاصله به پرستار 15 بر spss.v.16 آماري هاي آزمون كمک با 

 .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد( پيرسون و مستقل T)استنباطي و( ميانه و ميانگين)توصيفي

 كاري سابقه داراي( 83/60)نفر 73 و ليسانس مدرک داراي( %82)آنان اكثر كه بودند( %6/66)زن نفر 80 مطالعه مورد پرستار 120 از: يافته ها
. داد مي نشان عملکرد و آگاهي از را متوسطي سطح كه بود 3/42 و 5/26 ترتيب به پرستاران عملکرد و آگاهي ميانگين. بودند سال 10 از باالتر

  .(p، 652/0=r<01/0)شد يافت داري معني و مستقيم ارتباط پرستاران عملکرد و آگاهي ميان همچنين

 بيماران رد بستر زخم بروز ميزان كاهش در پرستار بارز نقش و مطالعه اين پرستاران عملکرد و آگاهي متوسط ميزان به توجه با: گيري نتيجه
 صورت كشور هاي بيمارستان در پرستاران براي بستر زخم درمان و بروز عوامل شناخت جهت در تخصصي هاي آموزش است الزم بستري،

 .گيرد

 عملکرد آگاهي، پرستار، بستر، زخم: كليدي كلمات
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