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 چکیده 

ی حساس یط کارز بیماران مراقبت می کند که به هر گونه سومدیریت و مشکالت محبخش مراقبت ویژه نوزادان از گروهی ا

ی تیم اعضا اصل دان ازهستند. نوزادان به علت سیستم ایمنی ضعیف به راحتی دچار عفونت بیمارستانی می شوند. پرستاران نوزا

نها والدین آ ووزادان نتواند بر پرستاران و درمان بخش ویژه نوزادان هستند. محیط کاری سالم بخش مراقبت ویژه نوزادان می 

 حیط کاری مشکالت موثر باشد. برای بهبود کیفیت مراقبت از نوزادان باید به محیط کاری بخش ویژه نوزادان توجه شود. م

 ونتاهش عفکشود.  می تواند باعث افزایش فرسودگی شغلی و از دست دادن پرستاران خبره و ماهر بخش مراقبت ویژه نوزادان

ز ات والدین ش رضایبیمارستانی، بهبود کیفیت مراقبت نوزادان، افزایش میزان شیردهی نوزادان و ترخیص زودهنگام و افزای

 م کاری درحیط سالضرورت توجه به ایجاد م با هدفنتایج مثبت ایجاد محیط کاری سالم در بخش مراقبت ویژه نوزادان است. 

 وری صورت گرفت.ه نوزادان مطالعه مربخش مراقبت ویژ
 

 پرستار، بخش مراقبت ویژه نوزادان، محیط کار سالم، نوزادواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 
 Rogowski et) شود می مراقبت بدحال نوزادان از که است بیمارستان هزینه پر های بخش از یکی نوزادان ویژه مراقبت بخش

al., 2013) پر و جدی بسیار آن در بیمار ایمنی مسائل و پرستار کمبود که است تخصصی بخش نوزادان ویژه های مراقبت 

 کنند توجه بیماران ایمنی و باتجربه پرستاران حفظ به کاری سالم محیط ایجاد با باید مدیران بنابراین است اهمیت

(Rochefort and Clarke, 2010) (Sherenian et al., 2013) .بودن نارس مسائل علت به نوزادان مرگ سوم یک از بیش 

 . (Mathews et al., 2015) شوند می بستری نوزادان ویژه مراقبت بخش در نارس نوزادان اکثر که است نوزاد

 و ماندگاری باعث تواند می که است کاری مطلوب محیط یک به عبارتی دارند نیاز ماهر و خبره پرستاران به ویژه های بخش

 پرستار یک جایگزینی هزینه. (Tavakolinia and Keshtvarz Hesamabadi, 2021) باشد بخش به پرستاران بیشتر تعهد

 .(Rochefort and Clarke, 2010) است زیاد بسیار نوزادان از ویژه مراقبت مانند تخصصی زمینه در

 سبک ، مناسب فیزیکی منابع خبره، پرستاران وجود است بعدی چند و پیچیده ای پدیده پرستاری ای حرفه عملکرد محیط

 محیط گیری شکل در موثر و مهم نکات از اثربخش ای حرفه تعامالت سازمانی، تعالی ای، حرفه مشارکت کارآمد، رهبری

 مطلوب کاری محیط برای استاندارد شش آمریکا ویژه مراقبت پرستاری انجمن .(Rivaz et al., 2017) است مناسب عملکردی

 گیری تصمیم ،(همکاری و هماهنگی ، ارتباط: دارد جز سه به نیاز که) صحیح همکاری ماهرانه، ارتباطات شامل کند می بیان

. (Nurses, 2005) (Johnson et al., 2019) باشد می اعتماد قابل رهبری و معنادار شناخت مناسب، کاری نیروهای موثر،

 است کرده ایجاد مثبت تاثیر دیگران زندگی در فرد یک چگونه کند می وصیفت که است قلبی بازخورد شامل معنادار شناخت

 بر مثبت بازخورد و رهبری حمایت ، تیمی کار تأثیر. (Lefton, 2014) است دار معنی تاثیر کننده دریافت برای که شکلی به

 . (Lefton, 2012) است شده اثبات خوبی به سالم کاری های محیط حفظ و ایجاد

 نظر در  ها مراقبت کیفیت بهبود برای اصلی های اولویت عنوان به را پرستاران کاری محیط و پرسنل باید پرستاری مدیران

 ارائه پرستاری، ،مدیران پرستاران بیماران، نفع به متقابل طور به کاری سالم های محیط .(Lake et al., 2015) بگیرند

 ، حال این با (Aboshaiqah, 2015) است کلی طور به جامعه و موسسه دولت، بهداشت، تیم بهداشتی، های مراقبت دهندگان

 .(Smith, 2018) دارد وجود پرستاران کار محیط بهبود فرآیند اجرای برای هایی تورالعملدس به نیاز

 Choi) است تر مطلوب بزرگساالن ویژه مراقبت از نوزادان و کودکان ویژه بخش در مراقبت محیط مطالعات نیایج طبق البته

and Boyle, 2014). بین پرستاری های بتمراق زیرا است فرد به منحصر نوزادان ویژه مراقبت بخش در بیمار و پرستار رابطه 

 ، ماندگار خاطرات ایجاد نوزادان ویژه بخش فرهنگ طبیعت. (Hallowell and Lake, 2017) است مشترک نوزاد و مادر

 محیط. (Lake et al., 2015) آورد می ثمر به آنها والدین و نوزادان برای که است العمر مادام قدردانی و عاطفی ارتباطات

 ویژه مراقبت بخش در پرستاران مطلوب مشارکت باعث باالتر یا کارشناسی تحصیالت و بیشتر دقت با پرستاران بهتر، کاری

 خانواده و والدین امر این و شده مراقبت امر در آنها همکاری و والدین بیشتر حضور باعث مطلوب مشارکت و شود می نوزادان

 ,Hallowell and Lake) شد خواهد بیمارستان از زودتر ترخیص باعث نهایت در و کند می آماده  نوزاد از مراقبت برای ها

2017) (Hallowell et al., 2019). مراقبت بخش کاری های محیط ارتباط چگونگی مورد در کمی اطالعات ، حال این با 

 . (Hallowell and Lake, 2017) دارد وجود والدین حضور به مربوط پیامدهای با نوزادان ویژه

 روش تحقیق 
 ،"لممحیط کار سا" ،"پرستار" ،"نوزاد" واژههای کلید از استفاده با. گردید انجام 1400 سال در مروری روش به پژوهش این

 و magiran و sid و pubmed و google scholar مختلف اطالعاتی پایگاههای در "نوزادان ویژه قبتمرا بخش"

iranmedex هدف با مسوه مقاله  50 مجموع در. پرداختیم 2020 تا 2000 سالهای از انگلیسی و فارسی منابع جستجوی به 

 .  گرفت ارقر بررسی و مطالعه مورد و شد لعهمطا وارد مقاالت تمامی مطالعه نوع به توجه با و آمد دست به مقاله
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 یافته ها

 پرستاران و کاری سالم محیط
 .(Rivaz et al., 2018) (Kelly et al., 2012) کند پیدا بهبود خوب سازماندهی و صحیح مدیریت با تواند می کاری محیط

 در( جذاب) مگنت های بیمارستان .(Atwater et al., 2006) است بیمار از مراقبت بهبود کلید پرستاران وضعیت ارتقای

 و شناخت ل،پرسن آشناسازی (.Rivaz et al., 2018) (Kelly et al., 2012) هستند موفق خبره پرستاران حفظ و جذب

 پرستاری نیروی ابقا به که است عاملی پنج پرستار خودمختاری و پزشک و پرستار همکاری ، کارسالم محیط پرسنل، پاداش

 .(Sherenian et al., 2013) شود می بخش عملکرد بهبود باعث نهایت در و کند می کمک پرنسل جابجایی کاهش و خبره

 Lake et) هستند شغلی رضایت عدم و شغلی فرسودگی معرض در بیشتر کنند می کار ضعیف کاری محیط در که پرستارانی

al., 2019) .درکیفیت بهتری رتبه و است همراه کمتری شغلی فرسودگی و بودجه کمبود گزارش با کار محیط بهتر شرایط 

 محیط در. (Hallowell and Lake, 2017) (Rochefort and Clarke, 2010) شود می باعث را شغلی رضایت و مراقبت

 Lake) (Lake et al., 2016) دهند می گزارش را باالتری ایمنی نمرات و بهتر ایمنی فرهنگ پرستاران ، بهتر بالینی کار های

et al., 2018a).  

 می ایجاد سالمی کار محیط نوزاد از مراقبت تداوم بصورت ابتکاری استراتژی یک اجرای طریق از والدین و پرسنل ارتباط بهبود

 و پرستاران بین خوب ارتباط برقراری .(Davis et al., 2019) شود می پرستاران کاری رضایت افزایش باعث حتی و کند

 تاثیر نوزادان و والدین بین پیوند تقویت برای پرستاران .(Lefton, 2014) شود می مطلوب کاری محیط ایجاد باعث والدین

 .(Hallowell and Lake, 2017) دارند زیادی

 دشو می بیمار به صدمه باعث حتی و شود می بالینی درست گیری تصمیم در تاخیر باعث پرستار و پزشک خوب ارتباط عدم

(Lake et al., 2017). کار محل مشترک ارزشهای عنوان به که است سازمانی فرهنگ سالم کار محیط یک کلیدی بخش  

  .(Lefton, 2014) است کافی انسانی نیروی و تاثیرگذار رهبران سالم محیط مهم عناصر .(Lefton, 2014) شود می محسوب

  ویژه بخش در بستری نوزادان و سالم کاری محیط
 خطر به را آنها سالمت تواند می مراقبت محیط در مشکل گونه هر آنها از مراقبت بودن حساس و نوزادان پایین ایمنی دلیل به

 دارند کمتری میر و مرگ آمار کاری سالم محیط و بهتر سازمانی فرهنگ با های بیمارستان .(Lake et al., 2018b) بیاندازد

(McHugh et al., 2013) (Olds et al., 2017). حرفه های فرصت و رهبری بهبود با نوزادان ویژه بخش مراقبتی اقدامات 

  .(Hallowell et al., 2019) یابد می بهبود پرستاری کارکنان و مدیران برای ای

 در حتی .(Lake et al., 2018b) باشد نوزاد 3 یا 2 به یک باید نوزاد بیماری شدت اساس بر بیمار به پرستار مناسب نسبت

 خطر و شود نمی رعایت موجود های دستورالعمل اساس بر نوزادان ویژه بخش در پرستاری نیروی مدیریت کشورها بهترین

 شانس تر ای حرفه پرستاران با کاری های محیط در نوزادان .(Rogowski et al., 2013) برد می باال را بیمارستانی عفونت

 مغزی شدید خونریزی برای کمتری شانس ، تر تجربه با پرستاران دارای های بخش در همچنین و دارند عفونت برای کمتری

 نوزادان از مراقبت بر نامطلوب نیایج کاری محیط شرایط بدبودن و پرستاری نیروی کمبود .(Lake et al., 2010) داشتند

 یک) پرستار نیروی کمبود .(Lake et al., 2015) دارد دنبال به مادر شیر با  تغذیه و بیمارستانی عفونت زمینه در خصوصا

 .(Lake et al., 2018b) دهد می افزایش را نشده انجام مراقبت شانس توجهی قابل طور به( پرستار هر ازای به اضافه نوزاد

 به بستگی که نوزادان از مراقبت نتایج بهبود و شواهد بر مبتنی عملکرد سازی بهینه برای نوزادان ویژه بخش کاری های محیط

  .(Cockcroft, 2012) دارد نیاز دیده آموزش و کافی پرستاران به دارد نوزادان ویژه بخش در والدین حضور

 افزایش باعث که شود می پرستاری های مراقبت از بعضی عدم انجام باعث پرستاران زیاد کاری حجم و نوزاد بدحالی شدت

 رفته دست از های مراقبت بیشترین .(Lake et al., 2020) شود می نوزادان مراقبت کیفیت کاهش و بستری مدت طول
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 نوزادان ویژه بخش کاری محیط و پرستار پرسنل به توجه. است والدین آموزش و مشاوره انجام بیمار، آرامش به توجه شامل

 ترین شایع .(Lake et al., 2020) شود می والدین و نوزاد مطلوب نتایج ارتقاء و رفته دست از های مراقبت کاهش موجب

 بیماری شدت یا و بیمار حجم غیرمنتظره افزایش و بیمار اضطراری شرایط ، مکرر های وقفه شامل رفته دست از مراقبت دالیل

 که است علیتی مسیری یک عنوان به رفته دست از های مراقبت .(Tubbs‐Cooley et al., 2015) باشد می بخش نوزادان

  .(Lake et al., 2017) کند می مرتبط ضعیف بالینی نتایج با را انسانی نیروی و کند می ضعیف را کار محیط

 هنگام در مادر شیر با نوزاد تغذیه .(Lake et al., 2017) شود می بستری مدت طول افزایش باعث نشود انجام اگر نوزاد تغذیه

 .(Hallowell et al., 2014) است مرتبط پرستاری کار محیط با توجهی قابل طور به شیردهی حمایت ارائه و ترخیص

 حاملگی سن به توجه بدون نوزاد از طوریکه به مداوم مراقبت ارائه و نوزاد یک از کننده مراقبت مختلف پرستاران تعداد کاهش

 حضور .(Lake et al., 2015) شود می آنها استرس کاهش و نوزادان والدین رضایت افزایش باعث شود مراقبت بستری مدت و

 .(Hallowell et al., 2019) است مرتبط پرستاری کار بهتر های محیط با توجهی قابل طور به نوزادان ویژه بخش در والدین

 در والدین و پرستار رابطه .(Hallowell et al., 2019) است همراه نوزاد نتایج بهبود با نوزادان ویژه بخش در والدین حضور

 است مهم خانه به بیمارستان از آرام انتقال سازی آماده برای والدین یادگیری و حمایت تشویق، برای بستری مدت طول
(Hallowell et al., 2019) . 

 نتیجه گیریبحث و 
به و اران باتجرپرست با توجه به یافته های مطالعه ایجاد محیط سالم در بخش مراقبت ویژه نوزادان باعث رضایت شغلی و حفظ

 اشت. بهبوددواهد خماهر می شود. همین امر باعث افزایش کیفیت مراقبت از نوزادان و افزایش رضایت والدین را به دنبال 

ه های هزین وهش عفونت بیمارستانی و ترویج تغذیه با شیرمادر می شود از طرفی مدت زمان بستری محیط کاری باعث کا

یجاد با ا درمانی را کاهش می دهد. به علت اهمیت محیط کاری سالم و همچنین کمبود نیروی پرستاری توصیه می شود

اهش هزینه کان و ایش کیفیت مراقبت از نوزاددستورالعمل هایی برای ایجاد و حفظ محیط سالم کاری و اجرای آن باعث افز

 بستری می شود. های
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