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با سالم و احترام به همه جویندگان آگاهی و دانش و پویندگان پژوهش و پیمایش 
دوستان و همکاران ارجمند 

برای من مایه بسی افتخار است که نخستین کار مشترک اساتید دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس و بیمارستان 
خصوصی، به ثمر نشست و دانش پژوهان به تبادل یافته های نظری و عملی خود در باب مدیریت و رهبری بالنده در بخش 

پرستاری خواهند پرداخت. 
جای شک نیست که مدیریت و راهبری، پایه اصلی و اساسی و تضمین کننده دستیابی به موفقیت و کامیابی است و 
اگر در راه بالندگی و اثربخشی مدیریت، توش و توان صرف شود، با کمینه صرف زمان و هزینه به بیشینه تغییرات مثبت 

فرآیندی دست خواهیم یافت. 
زیبایی این کار مشترک در آن است که دانشگاه یعنی مرکز تولید علم و دانش، دست در دست بخش خصوصی درمان 

یعنی کار را انجام داده اند.
اطمینان دارم شرکت کنندگان عزیز با حضور فعال خود و مشارکت در بحث ها بر غنای این نشست کم نظیر خواهند 

افزود. 

دکتر خلیل علی زاده 

استاد ارتوپدی و جراحی دست 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

رئیس بیمارستان آتیه

)رئیس کنگره(



8
کنگره کشوری مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری

اعتبار بخشی و مدیریت پرستاری

سازمان های بهداشتی و درمانی به دلیل افزایش و تنوع نیازهای سالمت و توسعه شتابان علم و تکنولوژی مراقبتی و 
درمانی پیچیدگی خاصی پیدا کرده است. در این سازمان ها عالوه بر تکنولوژهای پیچیده، افراد با تخصص ها و نقش های 

متنوع و مکمل نیز حضور داشته و ایفای نقش می کنند. 
در این راستا افراد بالینی اساساً در صدد تولید و ارایه مراقبت با کیفیت بوده و مدیران عالوه بر دغدغه خدمت 
رسانی، ارزیابی هزینه ها و بهره وری را نیز بعهده دارند. بدلیل مطالبات و نیازهای جدید، عملکرد افراد بالینی و مدیران 
به تنهایی کفایت نمی کند و بیمارستان های توسعه یافته عنصر و نقش جدید را بعنوان "رهبران بالینی" تعریف و به 
خدمت گرفتند. رهبران بالینی عالوه بر نقش نظارت بر عملکردهای فوق، نوآوری و تنظیم روابط بین این نقش ها و نیز 
بلندگو یا تقویت کننده صدای بیماران را نیز بعهده دارند. همچنین رهبران بالینی ضمن حفظ موقعیت و عملکرد خود 

در سازمان، روابط سازمان را با عناصر تأثیرگذار و سازمان های فرا دست و ملی تنظیم می کنند.
را در  بیماران  بیمارستان ها  روند مراقبت است. در گذشته،  بیمار در  وارد کردن  واقعی  به معنای  بیمار  با  تعامل 
برنامه ریزی تشخیصی، مراقبتی و درمانی مشارکت نمی دادند. اما در حال حاضر رهبران بالینی مشارکت بیماران و حتی 

خانواده های آنان را در این فرآیند با شیوه های نوآورانه سرلوحه کار خود قرار می دهند. 
تحول در مراقبت نیاز به ابتکار، بینش و تجربه دارد که رهبران بالینی باید این را به گفتمان روزمره تبدیل کنند. 
بطوریکه در عصر جدید، برای موفقیت بیشتر سازمان های بهداشتی، ایجاب می کند که رهبران بالینی خآلقانه تر، انعطاف 
پذیر و سریعتر از هر زمان دیگری باشند. به عبارت دیگر رهبران بالینی باید توجه به نگاه و رویکردی داشته باشند که 

"کار و نحوه کاری که امروز انجام می گیرد ممکن است فرداپذیرفتنی و قابل انجام نباشد".

گروه  و  پیشرو  بیمارستان خصوصی  یک  بعنوان  آتیه  بیمارستان  و همت  مشارکت  با  که  این سمینار  است  امید 
پرستاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس بعنوان دانشگاه جامع برگزار می گردد نقش سازنده و اثربخشی 

در تحقق رهبری و مدیریت بالینی در پرستاری را به ارمغان بیاورد. 

دکتر عیسی محمدی 

استاد گروه پرستاری

رئیس دانشکده علوم پزشکی

دانشگاه تربیت مدرس
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در ابتدا مراتب تشکر و قدردانی خودم را از ریاست محترم و دبیرخانه کنگره جهت برگزاری آن ابراز می دارم و امیدوارم 
تمامی زحماتی که در این کنگره که برای اولین بار در کشور با رویکرد مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری، برگزار 

می شود، عندهلل ماجور باشند. 
 بدیهی است که تغییرات گسترده و مداوم در نیازهای سالمت در جامعه نیازمند نگاه " استرتژیک" است زیرا که 
به آن کمک می کند عالوه بر رفع زیربنایی این نیازی ها، ارایه دهندگان خدمات سالمت از جمله پرستاران و مدیران 
پرستاری از رشد حرفه ای برخوردار شوند. به عبارت دیگر؛ امروزه مدیران پرستاری بایستی بین نیازهای سالمت جامعه و 
تخصص های مختلف پرستاری هماهنگی ایجاد نموده و در این راستا عالوه بر ارتقاء سطح سالمت جامعه، زمینه فرایند 

حرفه ای شدن را در پرستاری تسهیل و تقویت نمایند. 
برای نیل به این هدف نیاز است که مدیریت و رهبری حرفه بطور اثربخش، در دست ما مدیران پرستاری برنامه ریزی 
شود که برای آن بایستی ساختارهای الزم اعم از شناختی و عملکردی فراهم آورده شود. روشن است زمانی که آگاهی 
و نگرش های ما تغییر کند می توان این انقالب تکاملی را در عملکرد مدیران پرستاری در حوزه های تخصصی پرستاری 

اعم از مدیریت و... انتظار داشت. 
 در این همایش هم با شعار "ما باید فراتر برویم"، می دانیم که در یک جا نمی مانیم و بایستی این حرکت فراسو و 
به جلو را خود رهبری نماییم. در این فرایند رهبری حرفه ای نیازمند شناخت و کسب توانمندی هماهنگی بین نیروی 
انسانی پرستاری متخصص و سایر علوم کاربردی در حوزه مدیریت سازمان های سالمت هستیم که در این همایش با 

ارایه نگاه های مختلف از زوایای منفاوت سعی داریم که در ابتدا این هدف محقق شود. 
بدیهی است که رهبری اثربخش پرستاری در ساختار نظام سالمت، به ویژه رویکرد های اخیر در تحول در آموزش و 
پژوهش در علوم پزشکی همه مستلزم کسب نگاه های مختلف به حوزه های تأثیرگذار در آن است، لذا بررسی و نقادی 

آنها می توان به شناخت هر چه بیشتر کمک کند. 
بنابراین، مقصد نهایی در این کنگره اینچنین طراحی گردید که در راستای تعالی پرستاری و نقش مدیریت در آن 
همواره ارتقاء کیفیت مراقبت های پرستاری و حسابرسی آنها مهم است. به همین جهت کیفیت مراقبت های پرستاری 

دکتر زهره ونکی

دانشیار گروه پرستاری 

دانشگاه تربیت مدرس

)دبیر علمی کنگره(
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در اعتباربخشی، اخالق حرفه ای و نقش مدیران پرستاری در اعتباربخشی، سیستم های قانونی و حمایتی از 
پرستاران بیمارستان های با کسب درجه اعتباربخشی و... بحث و نقادی می شوند. ارایه سخنرانی ها توسط 
اساتید طراز اول دانشگاه های علوم پزشکی و سایرمراکز آموزشی در کشور ارایه می شوند که استفاده از 

دیدگاه های آنها موجب مباهات کنگره است.
 از طرفی همواره باید در نظر داشت که اقدامات انجام شده مدیران پرستاری در حوزه های عملیاتی خود نیازمند 
بینش به موقعیت و اتخاذ تصمیم های اثر بخش در بیمارستان هاست. همه ما شاهد این اقدامات و بازده های آنها در 
حوزه پرستاری بیمارستان ها، در دانشگاه ها و سایر مراکز ارایه دهنده خدمات سالمت بوده ایم. لذا، در این همایش برآن 
شدیم که از این تجارب استفاده نماییم تا دیگر مدیران پرستاری و مدیرانی که تازه پا به عرصه عمل گذارده اند، بهره 

ببرند. 
 با این هدف و رویکرد نیمی از برنامه کنگره به ارایه این تجارب اختصاص داده شده که مدیران و افراد دست اندرکار 
در حوزه مدیریت پرستاری توانستند تغییراتی که اجرا نموده اند به سمع و نظر سایرین برسانند. این خود فرصتی گرانبها 

برای سایرین هم ایجاد نموده که آنها بتوانند درس هایی آموزنده از این تجارب بدست آورند. 
در  اعتباربخشی  ی  معیار ها  و  ساختار  در  پرستاری  مراقبت های  کیفیت  ارتقاء  راستای  در  تجارب  این  غالب 
سایر  رهبری  و  آموزشی  نقش های  ایفای  در  بالینی  پرستاران  حرفه ای  نقش  ارتقاء  فرایندهای  ارتقاء  بیمارستان ها، 
و... می باشند.  بیمارستان ها  در  تکنولوژی  از  بهینه  استفاده  و  آموزشی  مربیان  آموزشی،  بیمارستان های  در  همکاران 
همچنین، برخی از این تجارب بطور ویژه در )3( کارگاه های آموزشی ارایه می گردد که در راستای مهارت های مورد نیاز 

مدیران پرستاری چون ممیزی بالینی، ارتباطات اثربخش باهمکاران و سایر مدیران بیمارستان و... است. 
از آنجا که پرستاری نقش کلیدی در ارایه خدمات سالمت در جامعه دارد و در راستای تقویت این نقش برخی از 
تجارب انتخاب شده در ایفای این نقش "کارآفرینانه" در پرستاری برگزیده و ارایه می شوند. باشد که بتواند نگاه های 

توسعه نقش در پرستاری را برای گروه هدف این همایش فراهم آورد. 
دبیرخانه  به  شده(  اجرا  )تجربه های  نگاری ها  تجربه  و  مقاله  خالصه   )140( حدود  که  بگویم  باید  ترتیب  بدین 
کنگره ارسال شد که نزدیک به )%25( آنها به تعداد )35( با نظر کارشناسی کمیته علمی برای کنگره برگزیده شد که 

نویسندگان آنها را بطور سخنرانی و پوستر ارایه خواهند نمود. 
 در انتها، بار دیگر ضمن تشکر از کلیه مدیران پرستاری و سایر دست اندرکاران برگزاری این کنگره و همه همکارانی 
که زحمت اجرا را متقبل شدند؛ امیدوارم که همه شرکت کنندگان از حضور در این کنگره و سخنرانی های آن بهره مند 

گردند. 



سخنران های اصلی
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دکتر مژگان ظریف رفتار

دکتری مدیریت

تحقیقات نشان می دهد که اجرای استانداردهای اعتباربخشی در سازمان ها و مراکز بهداشتی درمانی در همه کشورها 
موفقیت آمیز نبوده و تقریباً در بیشتر موارد چالش ها و موانعی در راستای پیاده سازی آن ها وجود داشته است. این مطاله 
در ابتدا با هدف شناسایی چالش های پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در مراکز بهداشتی درمانی در سایر کشورها 
انجام گرفته است و در گام بعد از طریق یک مطالعه کمی به بررسی اهمیت هر یک از این چالش ها در بیمارستان های 

خصوصی و دولتی تهران می پردازد.
این مطالعه براساس مرور ادبیات مشخص کرد که چالش های پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در سازمان ها و 

مراکز بهداشتی درمانی در دو گروه، چالش های برنامه)کالن( و چالش های سازمان)خرد( تقسیم می شوند. 
چالش های برنامه )کالن(، شامل عوامل مرتبط با سیاست ها و برنامه های اجرای استانداردهای اعتباربخشی از طرف 
سازمان های ناظر یا سازمان های باالدستی از قبیل وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی، سازمان های گواهی دهنده 
پیاده سازی  برنامه های  از  از قبیل حمایت مستمر  بهداشتی درمانی است. عواملی  به سازمان ها و مراکز  اعتباربخشی 
و  اعتباربخشی در سازمان ها  استانداردهای  پیاده سازی  برنامه  بودن  داوطلبانه  یا  اجباری  اعتباربخشی؛  استانداردهای 
مراکز بهداشتی درمانی؛ تدوین و گستردگی استاندادرهای اعتباربخشی؛ برنامه ممیزی استانداردهای اعتباربخشی؛ وجود 
سازمان اعتباربخشی مستقل یا وابسته به دولت؛ وجود انگیزه های مالی اجرای استاندادرهای اعتباربخشی در سازمان ها 
و مراکز بهداشتی درمانی؛ و فرهنگ سازی و ایجاد درک صحیح از دالیل پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی، از جمله 

چالش های مرتبط با چالش های برنامه )کالن( است.
چالش های سازمان)خرد(، شامل عوامل مؤثر در پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در داخل خود سازمان ها 
انسانی، مالی و زیرساخت های در داخل سازمان ها  با منابع  ارتباط  این چالش ها در  و مراکز بهداشتی درمانی است. 
و مراکز بهداشتی درمانی، جهت پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی است. عواملی از قبیل دانش، مهارت و تعهد 
مدیریت سازمان؛ مهارت و دانش پرسنل جهت اجرای استانداردهای بهبود کیفیت و ایمنی بیمار؛ منابع انسانی، مالی 
و زیرساخت های الزم برای اجرای استانداردها در سازمان؛ وجود روش های توانمندسازی کارکنان؛ و تدوین سیاست ها 

و برنامه های اجرایی مرتبط با استاندادرها در خود بیمارستان ها، از جمله چالش های سازمان)خرد( محسوب می شود.
بدنبال بررسی چالش های برنامه)کالن( و سازمان)خرد( در بیمارستان های خصوصی و دولتی تهران، از طریق یک 
مطالعه کمی، مشخص شد، که مهمترین چالش در اجرای استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان های خصوصی و 

چالش های پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی

 در بیمارستان های دولتی و خصوصی تهران
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که  بیمارستان هاست  برای  اعتباربخشی  استانداردهای  اجرای  مالی جهت  انگیزه های  وجود  تهران،  دولتی 
می  نشان  نیز  کشورها  از  بسیاری  و   WHO مطالعات  شود.  می  محسوب  برنامه)کالن(  چالش های  جزو 
دهد که وجود انگیزه های مالی از طرف سازمان های باالدستی و بیمه ها در همکاری بیمارستان ها جهت 
بررسی  با  باالدستی  سازمان های  است  الزم  و  کند  می  ایفا  را  مهمی  نقش  اعتباربخشی  استانداردهای  اجرای 
تجارب کشورهای دیگر در خصوص ایجاد انگیزه برای بیمارستان ها در جهت اجرای صحیح استانداردهای اعتباربخشی، 

برنامه ریزی های اثربخش تری داشته باشند.
چالش دوم در اجرای استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان های خصوصی و دولتی تهران، وجود درک صحیح 
برنامه)کالن( محسوب می  بیمارستان هاست که جزو چالش های  اعتباربخشی در  از دالیل پیاده سازی استانداردهای 
صحیح  درک  با  نزدیکی  ارتباط  اعتباربخشی،  استانداردهای  پیاده سازی  شروع  زمان  دهد  می  نشان  مطاالت  شود. 
بیمارستان ها از اجرای استانداردها و نقش آن در بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار دارد. چراکه این امر نشان می دهد 
که بیمارستان ها آماده پذیرش اجرای این استانداردها هستند. دانشگاه ها، نهادهای اعتباربخشی و سازمان های باالدستی 
می توانند نقش مهمی را در جهت ارتقای فرهنگ بهبود کیفیت و ایمنی بیمار در راستای اجرای صحیح استانداردهای 
اثربخش  پیامد  بدون  استانداردها، صرفا صوری و  اجرای  این موضوع سبب  به  بازی کنند و عدم توجه  اعتباربخشی 

خواهدشد.
منابع  وجود  تهران،  دولتی  و  بیمارستان های خصوصی  در  اعتباربخشی  استانداردهای  پیاده سازی  سومین چالش 
مالی و تسهیالتی الزم برای اجرای این استانداردهاست که جزو چالش های سازمان)خرد( محسوب می شود.. مطالعات 
نشان می دهد که کمبود منابع انسانی، مالی و تسهیالتی سبب استرس پرسنل به دلیل فشار کار و عدم توانایی در 
اجرای صحیح استانداردها شده و در نهایت نه تنها بهبود کیفیت و ایمنی بیمار ارتقای نخواهد یافت، بلکه سبب کاهش 
آن و خروج نیروهای سازمان به سمت مشاغل غیر بیمارستانی خواهد شد. این چالش ها در بیمارستان های دولتی و 

بیمارستان های خصوصی کوچک در مقایسه با بیمارستان ها خصوصی بزرگ بیشتر مطرح است.
لذا الزم است تا دولت جهت بیمارستان های دولتی و بیمارستان های خصوصی کوچک، کمک های مالی را در نظر 
بگیرد و یا اجرای استانداردهای اعتباربخشی را در این دو بخش با فشار کمتری مورد نظر قرار بدهد و یا حتی در 

خصوص داوطلبانه کردن اعتباربخشی در آینده تصمیماتی را بگیرد.
سایر چالش های اعتباربخشی در بیمارستان های خصوصی و دولتی تهران به ترتیب اهمیت شامل موارد زیر است: 

- دانش و مهارت های اجرای برنامه های بهبود کیفیت و ایمنی بیمار در بیمارستان ها)چالش سازمان/خرد(؛
- انش، مهارت و تعهد مدیران بیمارستان در اجرای استاندادرها)چالش سازمان/خرد(؛

- حمایت مستمر از اجرای استانداردهای اعتباربخشی)چالش برنامه/کالن(؛
- تدوین استاندادرها و برنامه ممیزی اعتباربخشی مطابق زیرساخت بیمارستان های کشور)چالش برنامه/کالن(؛

- وجود عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان )چالش سازمان/خرد(؛
- تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی مرتبط با استاندادرها در بیمارستان ها)چالش سازمان/خرد(؛

در راستای چالش دانش و مهارت های اجرای برنامه های بهبود کیفیت و ایمنی بیمار در بیمارستان ها، بهتر است 
برنامه ریزی هایی در راستای آموزش های تئوری و عملی کار با ابزارهای بهبود کیفیت و اصول ایمنی بیمار را در زمان 
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تحصیل به کارکنان بیمارستان علی الخصوص پرستاران و پزشکان آموخت تا کارشناسان فارغ التحصیل از 19 
که قصد ورود به بیمارستان ها را دارند در این خصوص اطالعات و توانایی الزم را داشته باشند و بیمارستان 

مجبور به آموزش های مکرر نیروهای خود نباشند.
عالوه براین معاونت نظارت و ارزشیابی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی با جذب نیروهای با تجربه 
در حوزه بهبود کیفیت و ایجاد فضای آموزشی در بیمارستان ها در خصوص اصول اولیه اعتباربخشی و بهبود کیفیت 

می تواند نقش مؤثری را در تشکیل تیم های حرفه ای را داشته باشد.
در خصوص دانش، مهارت و تعهد مدیران بیمارستان را نیز می توان از طریق کانون های ارزیابی شایستگی مدیران 
مورد بررسی قرار داد و با اجرای برنامه های توسعه شایستگی های مدیریت، سبب ارتقای مدیران حرفه ای مورد نیاز 
دستگاه های اجرایی شد و در همین راستا دانش، مهارت و نگرش آنان برای آمادگی پذیرش پست های مدیریتی، ارتقاء 

آنان به سطوح باالتر و پذیرش مسئولیت های سنگینی از قبیل اجرای استانداردهای حرفه ای را باالبرد.. 
این کار توسط کانون ارزیابی )مراکز تایید صالحیت شده دولتی و غیر دولتی توسط معاونت( انجام می شود که طی 
فرآیند رسمی و بر مبنای شاخص ها و ابزار های مورد تایید معاونت نسبت به ارزیابی شایستگی های مدیران و تعیین 

میزان توان بالقوه آنان برای احراز پست های مدیریتی اقدام می نماید.  
نظر سالمت  از  سازمان  موجود  و وضعیت  سازمان  انسانی  منابع  تا  است  کارکنان الزم  توانمندسازی  راستای  در 
بکارگیری  با  که  شود  پایه ریزی  انسانی  منابع  اصلی  زیرساخت های  و سپس  گیرد  قرار  سنجش  مورد  بلوغ  و سطح 
فرآیندهایی همچون مدیریت عملکرد و توسعه شایستگی ها، در فاز توانمندسازی بلوغ نسبی مورد انتظار در فرآیندهای 
منابع انسانی حاصل  شود و در نهایت با تحکیم، تثبیت و نهادینه شدن فرآیندهای پیشرفته منابع انسانی، تعالی و رشد 

سرمایه ه های انسانی سازمان حاصل خواهد شد.
در خصوص تدوین استاندادرها و برنامه ممیزی اعتباربخشی مطابق زیرساخت بیمارستان های کشور نیز باید گفت 
با توجه به اینکه بسیاری از بیمارستان ها قدیمی هستند و از نظر ایمنی مورد تأیید نیستند و مدیران بیمارستان ها به 
خصوص در بخش دولتی، مدت  ها برای اخذ بودجه جهت اجرای برنامه های بهبود کیفیت، در انتظار میمانند، الزم است 
تا استانداردها مطابق زیرساخت های موجود در اکثر بیمارستان های کشور تدوین و ارزیابی شود. عالوه براین گسترش و 
بروز رسانی استانداردها بهتر است به تدریج با توجه به درجه بلوغ سازمان ها صورت گیرد و به بیمارستان ها ابالغ شده 

و با پشتیبانی آموزشی، اجرایی شوند.
نهاد  به  اعتباربخشی  سازمان  تا  است  نیز الزم  اعتباربخشی  استانداردهای  اجرای  از  مستمر  در خصوص حمایت 
از اجرای  به طور مستمر  بتواند  ارزیابی ها  از  با بودجه مستقل و درآمد حاصل  نهاد  این  تا  ثالث واگذار شود  شخص 

استاندادرها و بازنگری دوره ای آن پشتیبانی الزم بنماید.
و در نهایت جهت تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی مرتبط با استاندادرها در بیمارستان ها الزم است سیاست ها 
و برنامه های استراتژی بیمارستان در ابتدا جهت بخش هایی با حساسیت باال از نظر ارایه خدمت و خدمات خاص تدوین 

شود و با اجرای حداقل استانداردها شروع و بتدریج گسترش یابد. 
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حرفه پرستاری بر انجام مراقبت های مطلوب و ثبت مراقبت های انجام شده استوار است. بطوریکه می توان گفت؛ چنانچه 
 If it wasn’t( پرستار اقدامی برای بیمار انجام دهد و آن را ثبت ننمایید، چنین خواهد بود که گویی کاری انجام نشده است
documented, if wasn’t done(. با آگاهی از بایدها و نبایدها در ثبت و مستندسازی خدمات پرستاری قادر خواهیم بود، ضمن 

اطالع از درستی ها و نادرستی های عملکردی در حرفه پرستاری، شناخت دقیق و هم جانبه ایی از عملکردهای مراقبتی پرستاران 
داشته باشیم که این شناخت، دستاوردهای ذیل را بدنبال خواهد داشت؛ 

- شناخت نقاط قوت و ضعف عملکرد پرستاران و به تبع آن انجام برنامه ریزی های اثربخش در جهت رشد، هدایت و بهسازی 
پرسنل پرستاری، 

- اجرای فرآیند ارزشیابی عملکرد اصولی و عادالنه از عملکرد پرستاران و به دنبال آن ایجاد رضایت حرفه ایی و امنیت شغلی 
بیشتر برای پرستاران و شکل گیری جو مطلوب کاری در جهت بهبود و ارتقاء کفیت عملکردهای مطلوب پرستاران، 

- ایجاد هماهنگی در تیم درمانی و کاهش میزان بروز خطا،
- فراهم نمودن زمینه بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری و رضایت بیماران،

- به حداقل رساندن چالش های حرفه ایی،
- و در نهایت؛ فراهم شدن زمینه رشد و تعالی حرفه، با شناخت کامل و مطلوب تری از حرفه برای تیم درمانی و در نهایت 

مردم جامعه. 
 بنابراین با اهمیت بخشیدن به موضوع ثبت اقدامات پرستاری، به عنوان ابزاری مؤثر در مدیریت و رهبری اثربخش پرستاری، 
ضمن فراهم شدن شرایط مطلوب برای پایش و ارزیابی عملکرد پرستاران و خدمات ارائه شده به بیماران، قادر خواهیم بود 
حرکتی مطلوب در جهت ارائه مراقبت های مطلوب و استاندارد شده پرستاری و در نهایت بهبود کیفیت مراقبت و خدمات 
پرستاری داشته باشیم. لذا ضروری است، مدیران و رهبران پرستاری، با انجام برنامه ریزی های راهبردی و عملیاتی، از طرفی زمینه 
آموزش اثربخش اصول و ویژگی های مستندسازی مطلوب و استاندارد را فراهم نمایند و از طرفی دیگر در جهت بهینه سازی 
شرایط ثبت و گزارشات خدمات پرستاری، مطابق با استانداردها اقدام نمایند. به این ترتیب قادر خواهیم بود، گامی اساسی در 

جهت رشد و تعالی حرفه پرستاری و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران برداریم.

دکترحرمت السادات 

امام زاده قاسمی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

مستندسازی مراقبت های پرستاری
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اعتبار بخشی و مدیریت پرستاری

چکیده
مقدمه: امروزه در عصر فناوری اطالعات، تکنولوژی های نوین در صنعت ارائه خدمات بهداشتی رو به رشد هستند و پرستاران دارای 
نقش کلیدی در این حیطه می باشند. در حرفه پرستاری، اجزای کلیدی، آنچه هستند که پرستاران در کار خود استفاده می کنند. 
نظر به اینکه تکنولوژی ها در نحوه ارائه کار پرستاری و پیامد خدمات مراقبتی نقش ایفا می کنند، به نظر ضروری می رسد تمهیداتی 

در خصوص تدوین راهبردهای مناسب در زمینه تسهیل بکارگیری ثمربخش آن ها در نظام سالمت صورت پذیرد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیراستفاده پرستاران از فناوری اطالعات بر کیفیت مراقبت پرستاری صورت پذیرفت.

روش پژوهش: در این مطالعه مروری، پایگاه های اطالعات Pubmed، Web of Science و SID در زمینه مطالعات انفورماتیک 
پرستاری در زمستان 1396 و بهار 1397 بررسی شدند. با مرور چکیده مقاالت بازیابی شده، موارد مرتبط تر با موضوع انتخاب شده 
و از این میان مواردی که بصورت تمام متن در دسترس بودند و به زبان فارسی و انگلیسی و در بازه زمانی 10 سال اخیر منتشر شده 
اند جهت استفاده در منابع این مطالعه گنجانده شد. سپس بر اساس مطالعات قبلی انجام شده و نتایج مطالعات سازمان های معتبر 
و فعال در حوزه فناوری اطالعات سالمت، با تأکید بر اهمیت مجهز شدن پرستاران به تخصص انفورماتیک پرستاری در استفاده موثر 

از تکنولوژی های نوین، عوامل گرایش به این امر مورد بازبینی قرار گرفتند. 
یافته ها: در نتایج مطالعه حاضر ابتدا با مروری بر انفورماتیک پرستاری به بررسی تعامل پرستار و تکنولوژی پرداخته و نقش بکارگیری 
فناوری اطالعات در ارتقای کیفیت خدمات بررسی گردید. سپس با تأکید بر پتانسیل موجود در بهبود پیامد مراقبت، بحث و نتیجه 
گیری ارائه می گردد. نتایج نشان داد امروزه در حیطه بالین، پرستاران با سیستم های اطالعات، سیستم های پشتیبان تصمیم، 
سیستم های تشخیص پزشکی و جمع آوری کننده اطالعات بیمار در ارتباط هستند. و اگر سیستم ها بدرستی و مبتنی بر کار حرفه 
ای پرستاری طراحی شده باشند منجر به رضایتمندی بیمار و پرستار و ارتقای کیفیت مراقبت می شوند. نکته کلیدی برای حصول 

بهبود پیامد مراقبت پرستاری، مدیریت و رهبری موثر و تدوین و پایش برنامه ریزی استراتژیک مناسب می باشد.
نتیجه  گیري: سیاست های مدیریتی و تصمیم گیری های سازماندهی شده، میزان کارایی کارکنان وکیفیت مراقبت پرستاری 
را تحت تاثیر قرار می دهد. توانمندسازی هر پرستار در زمینه کسب صالحیت های انفورماتیک شامل ابعاد مهارت های پایه ای 
کامپیوتری، سواد اطالعات و مهارت مدیریت اطالعات می تواند تسهیل کننده آماده سازی پرستاران در رویارویی با دنیای تحولی 

تکنولوزی ها و بهره مندی مفید از آن ها در راستای ارتقای کیفیت مراقبت باشد. 
کلمات کلیدی: پرستاری، ارتقای کیفیت مراقبت سالمت، انفورماتیک پرستاری، فناوری اطالعات

سید جمال الدین طبیبی؛ استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی علوم تحقیقات تهران
محمود البرزی؛ دانشیاردانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی علوم تحقیقات تهرا

رضا رادفر؛ دانشیاردانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی علوم تحقیقات تهران

دکترآسیه درویش
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد

دانشگاه آزاد اسالمی علوم تحقیقات تهران 

کیفیت مراقبت های پرستاری و فناوری اطالعات



پوسترخالصه مقاالت
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چکیده
مقدمه: ثبت دقیق و کامل گزارشات پرستاری، از پیش   شرط های انجام مراقبت های مبتنی بر شواهد است و یکی از مهمترین وظایف 

حرفه ای پرستاران محسوب می گردد. 
هدف: تحقیق حاضر با هدف حسابرسی گزارشات پرستاری نوزادان اینتوبه بستری در بخش مراقبت  ویژه بیمارستان آیت اهلل روحانی 

بابل انجام شد. 
روش پژوهش: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی در مجموع 100 گزارش پرستاری بصورت تصادفی، از بخش مراقبت های ویژه 
نوزادان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست محقق ساخته با 29 گویه در دو حیطه محتوا )21 گویه( و ساختار )8 گویه( 
طراحي شد. معیارهای حسابرسی 21 گویه مربوط به حیطه محتوا شامل ثبت: جذب و دفع مایعات، عالیم حیاتی، مد تهویه، اشباع 
اکسیژن نوزاد، دستورات دارویی در ارتباط با فرآیند اینتوباسیون، سطح هوشیاری نوزاد قبل و بعد از اینتوبه، ساعت اینتوبه، نوع و سایز 
لوله تراشه و فرد اینتوبه کننده، ثبت محل قرارگیری لوله تراشه و روش تایید آن، تحمل نوزاد نسبت به پروسیجر لوله گذاری، فرایند 
ساکشن ترشحات، آزمایشات و گرافی ها، ثبت زمان دم- حداکثر فشار دمی- حداکثر فشار بازدمی- کسر اکسیژن دمی، تغییر پوزیشن 
نوزاد، ثبت انواع کاتتر های موجود در نوزاد، چگونگی تغذیه نوزاد، ثبت عوارض ناشی از ونتیالسیون بود. هر گویه مربوط به محتوا 
حاوی 3 گزینه که ثبت کامل )نمره2(، ثبت ناقص)نمره1(، عدم ثبت )نمره صفر( و همچنین معیارهای حسابرسی 8 گویه در حیطه 
ساختار شامل نام پرستار، امضا، ساعت، تاریخ، نوع نوبت کاري، کشیدن خط در پایان گزارش، خوانایي و تمیزي گزارش طراحي شد. 
داده ها با استفاده از فهرست وارسی با توجه به اصول استاندارد و شاخصهاي گزارش نویسی پرستاري موجود در منابع معتبر داخلی 
و خارجی توسط محقق تهیه و تدوین شده جهت تعیین شاخص پایایی تعداد 10گزارش پرستاري در اختیار سه مربي قرار گرفت 
تا با استفاده از چک لیست، گزارش هاي پرستاري ارائه شده را ارزیابي کنند. همبستگي دروني سؤاالت چک لیست ضریب آلفاي 
کرونباخ 0/94 به دست آمد. امتیاز کسب شده گزارش پرستاران در هر قسمت محاسبه و سپس نمره کل هر فهرست بصورت درصد 
محاسبه شده و در سه دسته غیر قابل قبول )نمره 49-0 درصد(، نسبتا قابل قبول)74-50 درصد( و قابل قبول )100-75 درصد( 
قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار spss )ویرایش20( و روش های آماری من ویتنی و کروسکال والیس، در سطح معنی داری 

P>0/05 تجزیه و تحلیل شدند. 
یافته ها: کیفیت 93 درصد از گزارشات پرستاری در حد مطلوب، 1 درصد در حد متوسط و 6 درصد در حد ضعیف بود. در کل 
کیفیت گزارشات پرستاری در بعد محتوا و ساختار از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده و اختالف معنی داری در ثبت مستندات 

شیفت کاری با اضافه کاری )P=0/92(، سابقه کاری پرسنل)P=0/61( و گروه سنی )P=0/094( تفاوت وجود نداشت.
نتیجه  گیري: با توجه به اعتباربخشی مراکز مراقبت سالمتی و الزامات آن، کیفیت ثبت پرستاری در بخش های مراقبت ویژه 
بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل بهبود یافته است. عالوه بر این افزایش آگاهی پرستاران از مسائل قانونی و حرفه ای نیز در بهبود 

کیفیت ثبت تأثیرگذار بوده است.
کلمات کلیدی: حسابرسی، گزارشات پرستاری، ثبت، مراقبت ویژه نوزادان

حسابرسی گزارشات پرستاری نوزادان اینتوبه بستری در 
بخش مراقبت ویژه بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل

پروین عزیزنژاد روشن؛ دکتری پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
 محسن حق شناس مجاوری؛ دکتر، مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر کودکان، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران

 فریبا سهرابی؛ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 زهرا اکبریان راد؛ دکتر، مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر کودکان، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران

 محمود حاجی احمدی؛ دکتر، مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر کودکان، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران



19
کنگره کشوری مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری

اعتبار بخشی و مدیریت پرستاری

بررسی همبستگی صالحیت بالینی پرستاران و هوش هیجانی
 در پرستاران بخش های ویژه بیمارستان های

 دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده
مقدمه: صالحیت بالیني از ضرورتهاي مهم حرفه پرستاري بوده، لذا یافتن مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر صالحیت بالیني و ارتقاء 
آن همیشه مورد توجه نظامهاي آموزشي، بهداشتي و درماني بوده است. از طرفی با توجه به وسعت نقش پرستاران در مراکز 
درمانی و خدمات بالینی متنوع آنها در موقعیت های مختلف و مقابله با استرسهای شغلی، استفاده ازمولفه های هوش هیجاني 
با تأکید بر صالحیت بالینی پرستاران که موجب ارتقای سطح خدمات پرستاران و افزایش رضایت مددجویان و ارتقای سطح 

سالمت آنان میگردد ضروری میباشد.
هدف: هدف از این مطالعه بررسی همبستگی صالحیت بالینی پرستاران و هوش هیجانی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه 

بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان بود.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفي-همبستگي است که بر روي 123 پرستار شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های 
دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. نمونه گیري بصورت سرشماری و از کلیه پرستاران باحداقل یکسال سابقه کار در 
بخش های ویژه انجام شد. ابزار گردآوري داده ها در این پژوهش شامل پرسشنامه هوش هیجانی پرستاران و پرسشنامه ارزیابي 
صالحیت بالیني لیو )Liu( و همکاران استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شد. جهت تجزیه 
و تحلیل داده ها از آزمون هاي آزمون تي و من ویتني براي مقایسه میانگین هاي صالحیت بالیني، هوش هیجانی و ابعاد آن ها 
مورد استفاده قرار گرفت؛ جهت بررسي ارتباط هوش هیجانی و صالحیت بالیني از آزمون همبستگي و رگرسیون خطي ساده 

استفاده شد. 
یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که با توجه به سنجش خود ارزیابی 53/3 درصد از پرستاران دارای نمره هوش هیجانی 
بیشتر از میانگین بودند.میزان نمره صالحیت بالینی اکثر پرستاران 57/5 درصد در محدوده خوب قرار داشت. همچنین آزمون 
 .)P≥ 001(همبستگي پیرسون نشان داد که بین هوش هیجانی و صالحیت بالیني آن ها همبستگي معنادار و مثبت وجود دارد
نتیجه  گیري: براساس یافته های این مطالعه، صالحیت بالینی و هوش هیجانی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه، همبستگی 
مثبت و بسیار قوی و باالیی با هم دارند بطوریکه پرستارانی که دارای هوش هیجانی باالیی بودند از صالحیت بالینی باالتری 
برخوردار بودند. لذا مدیران پرستاری با استفاده از یافته های این مطالعه می توانند نسبت به بکار گیری پرستارانی که دارای 
هوش هیجانی باالتری هستند، در بخش هایی مثل بخش های ویژه که باید صالحیت حرفه ای و بالینی بیشتری برخوردار باشند 

استفاده کنند.
کلمات کلیدی: صالحیت بالینی، هوش هیجانی، پرستار، بخش های مراقبت ویژه

بهزاد ایمنی؛ دکتری پرستاری، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
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اعتبار بخشی و مدیریت پرستاری

نقش مدیریت پرستاری در استقرار مدیریت استراتژیک
 در مراکز درمانی

چکیده
مقدمه: مدیریت بیمارستان ها و محیط های درمانی یکی از پیچیده ترین و پرچالش ترین حوزه های کسب وکار است که نیازمند 
زیرساخت های مدیریتی و اجرایی می باشند. با توجه به افزایش هزینه های درمانی، تغییر نیازها و انتظارات جامعه، بیماران، 
همراهان و وجود بسترهای اطالع رسانی که حتی هر بیمار و همراه او می تواند نقش تبلیغاتی مثبت یا منفی را برای آن مجموعه 
پایداری  و تضمین کننده  بهبود مستمر  زیرساخت  از طرفی  بهبود مستمر ضرورت دوچندان می یابد.  رویکرد  باشد،  داشته 
بلندمدت هر کسب وکار، مدیریت نوین و حرفه ای است که می تواند سبب ارتقای بهره وری پایدار،افزایش خالقیت و نو آوری 
و اعتالی کیفیت زندگی کاری شاغلین شود. لذا الزم است مدیران ارشد مراکز درمانی شیوه های نوین مدیریتی، چگونه موفق 
شدن و همچنین چگونه موفق ماندن را در بازار کسب وکار امروزی بیاموزند تا بتوانند در راستای ایجاد مزیت رقابتی، برند سازی 
و درنهایت نجات جان بیماران گام های مؤثرتری بردارند. یکی از طیف های مدیریتی اثر گذار در مراکز درمان مدیریت پرستاری 
؛سوپروایزران و سرپرستاران بخش های درمانی می باشند که ضروری است علم و مهارت مدیریت استراتژیک مشتمل بر تفکر 

استراتژیک ؛برنامه ریزی استراتژیک و ومدیریت تغییرات استراتژیک را کسب بنمایند. 
هدف: ضرورت کسب دانش و مهارت های استقرار مدیریت استراتژیک جهت کادر درمان بخصوص مدیریت پرستار؛ سوپروایزرها؛ 

سرپرستاران و سر شیفتها.
روش پژوهش: این مقاله پژوهشی مروری می باشد که با استفاده ازآخرین مطالب روز در حوزه مدیریت استراتژیک و مدیریت 

پرستاری از سایت های معتبر ,.. Pubmed,Elsevir,Wiley تهیه شده است. 
یافته ها: کادر پرستاری و مامایی بیشترین زمان، بیشترین تعامل و باالترین اثربخشی را با بیمار و خانواده بیمار دارند ومشارکت 
آنان در تمام سطوح در سازمان های بهداشتی برای توسعه برنامه های استراتژیک مربوط به ارایه مراقبت ها و ایجاد تعامل 
"جوان" است  معنادار بین کاربران خدمات، پزشکان و مدیران حیاتی است. اگر چه مدیریت استراتژیک یک رویکرد نسبتاً 
امارشد مدیریت استراتژیک در سازمان ها به طور مداوم و به طور فزاینده ای در سازمان های بهداشتی ارتقا یافته است و بنابراین 

پرستاران مسئولیت فعالیت در حوزه مدیریت استراتژیک را دارند. 
نتیجه  گیري: بیشترین بدنه مجموعه های درمانی را کادر پرستاری و مامایی تشکیل می دهد که باالترین فشار و فرسودگی 
شغلی را دارند.. علم ودانش مدیریت استراتژیک؛ بینش و تفکر استراتژیک، تعهد و حمایت مدیریت ارشد مراکز درمانی و 
توانمند سازی رهبران پرستاری میتواند اعتال و حیات دوباره حرفه پرستاری و مامایی را تضمین نماید و تحول استراتژیک را در 

مجموعه های درمانی جاری سازی کند.
کلمات کلیدی: مدیریت استراتژیک، تفکر استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت تغییرات استراتژیک، مدیریت پرستاری،  

مدیریت ارشد، تحول استراتژیک

گیتی افروز پوراحمدی؛ دکتری مدیریت استراتژیک، مشاور علمی شرکت طراحان مدیریت افق نوین، تهران، ایران
 مهدی نیکودل؛ متخصص اطفال، دکترای مدیریت، مشاور علمی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، تهران، ایران

پرستو محمدی؛ دانشجوی دکترای مدیریت، کارشناس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، تهران، ایران
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ارزشیابی آمادگی بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های
 دانشگاه علوم پزشکی ایران برای اجرای مراقبت 

خانواده محور در سال 1396

چکیده
مقدمه: در سیستم های مراقبت درمانی، ایجاد رضایت در بیماران یکی از مهم ترین چالش های شناخته شده می باشد. مراقبت 
خانواده محور یکی از روش های ارائه مراقبت است که نقش اساسی و حیاتی خانواده را تشخیص داده و به آن احترام می گذارد. 

اولین قدم برای اجرای مراقبت خانواده محور ارزشیابی می باشد.
هدف: ارزشیابی امکانات و ساختار ها و همچنین تجهیزات مورد نیاز برای اجرای مراقبت خانواده محور در بیمارستان ها.

روش پژوهش: مطالعه انجام شده یک مطالعه توصیفی و مقطعی می باشد. تمامی بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های 
دانشگاه علوم پزشکی ایران از نظر آمادگی جهت اجرای مراقبت خانواده محور مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت بررسی آمادگی 
بخش های مراقبت ویژه بیمارستان ها از نظر ساختار فیزیکی و تجهیزات به تمامی  مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران 
مراجعه شد و چک لیستی که از سایت مراقبت خانواده محور استخراج شده بود، برای آن ها تکمیل گردید. اطالعات به دست 

آمده در نرم افزار SPSS نسخه شماره 22 وارد و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. 
یافته ها: در نتایج به دست آمده مشخص گردید که بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران، دارای امکانات و تجهیزات 
متوسط تا ضعیف برای اجرای مراقبت خانواده محور بودند. بر همین اساس مشخص گردید بیمارستان های قلب شهید رجایی 
بودند. همچنین  مراقبت خانواده محور  اجرای  برای  تری  مناسب  دارای وضعیت  نمره 11  با  نژاد  و هاشمی  نمره 12/3  با 
بیمارستان های شفا یحیائیان با نمره 5 و فیروزگر با نمره 6/4 ضعیف ترین وضعیت را برای اجرای مراقبت خانواده محور داشتند. 
از مواردی که اکثر بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران دچار کمبود بودند می توان عدم وجود پارکینگ، نداشتن اتاق 
استراحت برای همراهان و نداشتن اتاقی مجزا برای مآلقات با پزشکان را نام برد. همچنین تمامی بیمارستان ها کافه تریا، مکانی 

برای عبادت و تابلوی راهنما برای همراهان داشتند.
نتیجه  گیري: نتایج به دست آمده از طرح مشخص نمود که برای اجرای طرح مراقبت خانواده محور نیاز به تغییرات ساختاری 
و تجهیزاتی گسترده در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد تا بتوانیم براساس استاندارد ها این طرح ضروری را 
اجرا نماییم. با این سطح امکانات نمی توان فلسفه وجودی مراقبت خانواده محور را جاری نمود. زیرا تا زمانی که به حداقل های 
استاندارد مراقبت خانواده محور دست نیابیم، نمی توانیم از بار فشار های روحی روانی بیماران و خانواده آن ها کاسته و سبب 

ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران شویم.
کلمات کلیدی: مراقبت خانواده محور، آمادگی، ساختار و تجهیزات

پیام عباسی؛ کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 سمیه اخوان؛  دکترای فیزیولوژی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان، ایران
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بهره گیری از مدیریت دانش به عنوان رویکرد مدیریتی 
در بهبود عملکرد پرستاری 

چکیده
مقدمه: در قرن اطالعاتی 21، دانش عامل استراتژیک هدایت کننده جهت افزایش قدرت رقابتی بین المللی در سازمان ها 
به شمار می رود. در سازمان های بهداشتی کیفیت کاری پرستاران که بزرگترین بخش ارائه دهنده خدمات بهداشتی به شمار 
می روند تأثیر بسزایی بر بهره وری موسسات بهداشتی دارد. راهبرد مدیریت دانش مسیر حرکت در جهت اهداف سازمان را 
مشخص می نماید، به کارگیری راهکارهای مدیریت دانش با شایستگی پرستاران ارتباط دارد. مدیریت دانش به عنوان یک روش 
مدیریتی با بهبود مهارت های حل مسئله درون سازمان و کشف دانش نهفته در ذهن افراد و تبدیل آن به دارایی های سازمانی 

منجر به تسهیل اشتراک دانش در اعضا سازمان خواهد شد. 
هدف: تعیین ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد پرستاری در بهبود کیفیت و بهره وری سازمان های آموزشی و بهداشتی 

روش پژوهش: مرور جامع در پایگاههای اطالعاتی و در بازه زمانی 10 سال اخیر با استفاده از کلید واژه هاي فارسی و انگلیسی 
مدیریت دانش، عملکرد پرستاری، شایستگی، فرهنگ سازمانی در پایگاه هاي ایرانی Iran Medex، SID, Mag Iran و بین 
المللی scholar Google ISI ,CINAHL ,MEDLINE, PubMed انجام گرفت و با استفاده از رویکرد مدیریت دانش در 

طراحی برنامه استراتژیک سازمانی راهکارهای عملیاتی ارائه گردید. 
یافته ها: نتایج بررسی نشان داد که هریک از فاکتورهای مدیریت دانش می تواند ارتباط معنی داری با عملکرد پرستاری داشته 
باشد اما از بین 5 عامل مؤثر مدیریت دانش فرهنگ تسهیم دانش و یادگیری سازمانی به عنوان عوامل پیش گویی کننده مهم 
در عملکرد پرستاری به شمار می رود.لذا در طراحی برنامه استراتژیک یک سازمان با در نظر گرفتن فرصت های موجود: ترسیم 
ساختار سازمانی براساس مدیریت دانش،توسعه پژوهش های کاربردی در حوزه سالمت جامعه با رویکرد مدیریت دانش، بهبود 
زیر ساخت های فن آوری اطالعات، تعیین اولویت های نیازهای سالمت جامعه، تصویب طرحهای پژوهشی کاربردی در راستای 
نیازها، بهبود وضعیت تدریس مبتنی بر شواهد حاصل از تحقیقات، ایجاد مراکز خدماتی مبتنی بر اولویت نیازهای سالمتی، 
مشارکت دانشجویان در امر سالمت با ایجاد مدارس تابستانی از جمله راهکارهای عملیاتی در امر آموزش و در نهایت بهبود 

عملکرد پرستاری خواهند بود.
نتیجه  گیري: امروز سازمان های یادگیرنده نقش مهمی در بقا و موفقیت خود خواهند داشت اجراي مناسب و موفق فاکتورهای 
مدیریت دانش، سازمان را در دستیابی به اهداف و نیل به چشم انداز یاري می نماید و دستاورد هاي خوبی را در پی خواهد 
داشت آنچه مسلم است، انگیزه کافی براي به اشتراک گذاري تجربه و دانش در اغلب افراد وجود دارد و با اجراي مدیریت دانش 

می توان این امر را میسر ساخت.
کلمات کلیدی: مدیریت دانش، عملکرد پرستاری، شایستگی، فرهنگ سازمانی

فاطمه حسن دوست؛ دانشجویان دکتری آموزش پرستاری، دانشکده پزشکی، گروه پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
فاطمه اشترانی؛ دانشجویان دکتری آموزش پرستاری، دانشکده پزشکی، گروه پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
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تأسیس دفتر برنامه ریزی ترخیص: گامی به سوی اجرای 
استانداردهای مراقبت پرستاری در بالین

چکیده
مقدمه: تداوم در امر مراقبت در سیستم های بهداشتی درمانی فعلی، به عنوان یک ضرورت مطرح می شود. تنها شخصی که 

اغلب اوقات می تواند به انتقال آرام ومناسب بیمار از یک واحد مراقبتی به واحد دیگر کمک نماید، پرستار است. 
هدف: پیش بینی نیازهای بیمار و خانواده، و برنامه ریزی جهت رفع این نیازها، پاسخ گویی به سطوح مختلف نیازهای بیماران، 

کاهش مدت بستری بیماران و حمایت از بیماران بزرگسال برای برگشت به سطح عملکرد قبل از بستری-شان می باشد.
روش پژوهش: دفتر برنامه ریزی ترخیص پس از هماهنگی با مدیریت بیمارستان تحت نظارت سوپروایزر آموزشی تاسیس 
گردید. و پژوهشگر به عنوان مسئول واحد برنامه ریزی ترخیص منصوب گردید. کلیه مطالب آموزشی به صورت فیلم، کتابچه، 
پمفلت تهیه گردید و در دفتر برنامه ریزی ترخیص قرار داده شد. برای بیماران نیز پرونده ترخیص تهیه شد. سپس برنامه ریزی 
ترخیص براساس اصول فرایند پرستاری در مورد 70 بیمار دیابتی نوع 2 با این شیوه اجرا گردید: مرحله بررسی و شناخت: در 
این مرحله براساس فرم نیازسنجی آموزشی، آمادگی دریافت آموزش بیمار و خانواده مشخص  شد. تشخیص پرستاری: استخراج 
مشکالت بالقوه و بالفعل بیمار براساس فرم های تکمیل شده و اولویت بندی آن ها جهت ارائه برنامه های مناسب به بیمار و تدوین 
جلسات آموزشی به بیمار انجام گردید. برنامه ریزی: برنامه ریزی براساس متون علمی در مورد بیمار و مشکالت استخراج شده 
صورت گرفت. اجرا: مراحل آموزش تئوری و مهارتی به بیمار و خانوداه وی انجام شد. ویزیت در منزل: که به منظور تداوم 
مراقبت از بیمارستان به منزل صورت گرفت. تا مجددا به ارزیابی نیازهای بیمار در منزل پرداخته شود و در صورت لزوم برنامه 
اصالح گردد. ارزشیابی: ارزشیابی روند کار به صورت فرایندی و برایندی انجام شد. به این صورت که قبل از ترخیص و اتمام 
انجام مراحل فرایند پرستاری ارزشیابی صورت گرفت تا میزان دستیابی به هدف قبل از ترخیص تعیین شود و ارزشیابی برایندی 

هم در انتهای برنامه با توجه به اهداف تعیین شده صورت گرفت.
یافته ها: در 70 بیمار دیابتی نوع دو اجرای برنامه ریزی ترخیص براساس اصول فرایند پرستاری سبب بهبود خودکارآمدی 

 .)P > 0/000( .بیماران گردید
نتیجه  گیري: تأسیس دفتر برنامه ریزی ترخیص و کاربرد فرایند پرستاری سبب اجرای بهتر و عملیاتی شدن مراقبت های 
پرستاری در بالین و بهبود خودکارآمدی بیماران گردید. لذا پیشنهاد می شود که مدیران پرستاری با تخصیص پرستار مخصوصی 
به عنوان مسؤول برنامه ریزی ترخیص بیماران و واحدی جهت پیگیری و مراجعه بیماران در بیمارستان به خصوص در زمینه 

بیماری های مزمن برنامه ریزی نموده تا شاهد اجرای هر چه بهتر استانداردهای مراقبت پرستاری در بالین باشیم.
کلمات کلیدی: برنامه ریزی ترخیص، پرستار، فرایند پرستاری، بیمار

عالمه ده نبی؛ مربی پرستاری، دانشکده پرستاری جوین، دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی، ایران
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اعتبار بخشی و مدیریت پرستاری

چکیده
مقدمه: استفاده از بیهوشی، آرام بخش و مداخالت بیهوشی و جراحی یک مراقبت سالمتی محسوب می شود. مراقبت های بیهوشی و جراحی با 
جمع آوری اطالعات و ارزیابی وضعیت بیماراز زمان تصمیم گیری برای جراحی شروع و در ادامه با برنامه ریزی مراقبتی توسط کادر پرستاری و 
پیگیری بیمار در بیمارستان و منزل خاتمه می یابد. استاندارد های پایش و ارزیابی بیهوشی و جراحی شامل مشاهده، اندازه گیری مداوم و مکرر 
عملکرد فیزیولوژیک و تجهیزات حمایت کننده ی حیات بیمار با هدف مدیریت و اداره اقدامات و مداخالت پرستاری و مؤثر بودن آن می باشد. 
اجرای این استاندارد مستلزم ارزیابی کامل و جامع بیمار، برنامه ریزی منسجم مراقبت و پایش مستمر بیمار توسط کادر پرستاری می باشد. 
اجرای استاندارد های بیهوشی و جراحی توسط کادر پرستاری باعث افزایش کیفیت ارائه مراقبت ها، پیشگیری از عوارض جراحی و بیهوشی 
میگردد. براساس شواهد در کشور های توسعه یافته نزدیک به 50 درصد کل عوارض و وقایع ناخواسته در بیمارستان ها در اتاق های عمل رخ 
می دهد که بیش از نیمی آز آنها قابل پیشگیری است.با توجه به شرایط بیماران در اتاق عمل و به واسطه اقدامات درمانی تهاجمی و نیمه 
تهاجمی، مراقبت های جراحی و بیهوشی،از جمله مراقبت های پرمخاطره محسوب می شوند. بنابراین توجه ویژه به اصول ایمنی در مراحل ارائه 
این مراقبت های حساس،ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از آنجا که مراقبت های جراحی و بیهوشی در قالب کار گروهی وبا استفاده از تجهیزات 
حساس و حیاتی انجام می شود.بر همین اساس کسب اطمینان از ایمنی بیماران هم نیازمند مشارکت همه اعضای تیم جراحی و بیهوشی 
است و الزمه آن انسجام اعضا و کار گروهی در رعایت اصول جراحی ایمن از لحظه ورود بیمار تا زمان ترخیص از ریکاوری و به عبارتی رعایت 

استاندارد های ASC می باشد.
هدف:تعیین استانداردهای بیمار محور کمیسیون مشترک بین المللی JCI "مراقبت های بیهوشی و جراحی " 

روش پژوهش: پژوهش حاضر یک نوع پژوهش توصیفي – تحلیلي و مقطعي، از نوع مطالعات همبستگي است که توسط پژوهشگر و همکاران 
در5 بیمارستان منتخب کرج توسط پژوهشگر و همکاران با استفاده از چک لیستهای استاندارد های مراقبت بیهوشی و جراحی و پرسشنامه 
کیفیت خدمات درمانی ) تحلیل اهمیت -عملکرد ( به روش طبقه ای ازهر بیمارستان انجام شده است. نمونه گیري بیماران بستري بیمارستان ها 
با در نظر گرفتن P=0/05 و D=0/06 در سطح اطمینان 95% و بارعایت استاندارد های آمار حجم نمونه 349 نفر به صورت از طریق مشاهده و 

مصاحبه با تیم بیهوشي اتاق عمل و مسئولین بخش هاي جراحي و بیماران پس از جراحی بررسی شده است.
یافته ها: طبق نتایج این مطالعه 65% زن ؛بیشترین میزان گروه سنی )52%( در فاصله سنی 21-40 سال،بیشترین میزان تحصیالت %60 ) 
دیپلم (،20% 53% بیمه تأمین اجتماعی، میانگین مدت بستری 7 روز، در استانداردهاي مراقبت هاي بیهوشي و جراحي باالترین و پایین ترین 
میزان رعایت در این خصوص مربوط به بیمارستان E با 84% وD 56% بود.میانگین نمره استاندارد بیهوشی و جراحی در بیمارستان های منتخب 

70% بوده است. ایمني دارو و روشهاي بیهوشي از موارد مهم و مورد تأکید بوده است 
نتیجه  گیري: مراقبت های بیهوشی و جراحی با تکیه بر مدیریت و برنامه ریزی در اتاق عمل بر مبنای مدیریت بیماران و رعایت استاندارد مذکور 
می باشد.لذا عملکرد کادر پرستاری در مدیریت این استانداردنقش مهمی در موفقیت بیمارستان و ارتقاء مراقبت های پرستاری،کاهش مورتالیتی و 
موربیدیتی، برنامه ریزی منسجم مراقبت و پایش مستمر، مدیریت پذیرش بیماران در اتاق عمل، کنترل عفونت و ارتقای ایمنی بیماران و استمرار 

مراقبت های عمومی و اعمال جراحی ایمن به عنوان یک دستاورد استاندارد جراحی و بیهوشی خواهد داشت. 
کلمات کلیدی: JCI، بیمار محور، بیهوشی و جراحی، کیفیت خدمات 

بررسی استانداردهای بیمار محور کمیسیون مشترک
 بین المللی JCI "مراقبت های بیهوشی و جراحی"

 در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی البرز 
طاهره ثابت دیلمی؛ کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد توسعه تحقیقات بالینی رجایی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

فاطمه رحیمی؛ کارشناسی ارشد مراقبت ویژه،کارشناس پژوهش، واحد توسعه تحقیقات بالینی رجایی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران 
فاطمه سخایی؛کارشناسی ارشد، واحد توسعه تحقیقات بالینی رجایی، مرکز آموزشی درمانی رجایی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران 

حوروش فرجی دانا؛ دکترای تخصصی،معاونین آموزشی و پژوهشی، واحد توسعه تحقیقات بالینی رجایی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
مریم فدایی دشتی؛ دکترای تخصصی،معاونین آموزشی و پژوهشی، واحد توسعه تحقیقات بالینی رجایی،  دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران 
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اعتبار بخشی و مدیریت پرستاری

تأثیر عملکرد مدیران میانی بر بهره وری 
بیمارستان های خصوصی

چکیده
مقدمه: توجه به بهره وري در بیمارستان ها و مراکز درمانی از اهمیت ویژه اي برخوردار است و در این میان مدیران آن تالش 
می نمایند تا آنجا که ممکن است با ارائه راهبردهاي اجرایي، بهره وري سازمان تحت امر خود رادرسطح مطلوب حفظ نمایند.این 

پژوهش باهدف بررسی تأثیرمدیران میانی بر بهره وری بیمارستان های خصوصی سطح شهر تهران انجام شده است.
هدف: کمک به ارتقای سطح بهره وری در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و بررسی تأثیر عملکرد مدیران رده میانی سازمان بر 

مولفه های بهره وری و ارتقای آن از اهداف عملی این پژوهش می باشد.
روش پژوهش: این پژوهش مطالعه ای است اکتشافی که به طریق توصیفی- پیمایشی صورت گرفته است.در مرحله نخست 
پس از مصاحبه با 10 نفر از صاحبنظران مهمترین شاخص های مؤثر بر بهره وری استخراج و سپس در قالب پرسشنامه ای با 49 
سوال و روایی و پایایی)ضریب آلفای کرونباخ 0/96( تایید شده و طراحی شده به شیوه لیکرت 5 امتیازی؛ در میان 127 نفر 
از کارکنان و مدیران 4 از بیمارستان های خصوصی شهر تهران که به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شده اند توزیع گردید.در 

نهایت داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSS19 و به کمک آزمونهای آماری t استودنت و فریدمن تحلیل گردید. 
یافته ها: نتایج حاصل از آزمون t استیودنت نشان میدهد که عملکرد مدیران میانی بر فاکتورهای فرهنگ سازمانی ) با مقدار 
9/4(، تکنولوژی بیمارستان)با مقدار 2/97(، تجهیزات ) با عدد 7/96(، مدیریت بیمارستان) با مقدار 6/97(، ساختار سازمانی)با 
مقدار 6/7(، خصوصیات و ویژگی های فردی) با مقدار12/8(، نیروی انسانی )با مقدار 6/38(، مشتری مداری) با مقدار 7/94( و 

نظام جبران خدمات) با مقدار 14/08( مؤثر است.
نتیجه  گیري: با تایید فرضیه های فرعی مورد بررسی، فرضیه اصلی مبنی بر تأثیر عملکرد مدیران میانی بر بهره وری در 
بیمارستان های خصوصی تایید میگردد. همچنین میزان تأثیر عملکرد مدیران بر شاخص های بهره وری عبارت است از: نظام 
جبران خدمات، خصوصیات و ویژگی های فردی، فرهنگ سازمانی، تجهیزات، ساختار سازمانی، عوامل مدیریتی، مشتری مداری، 
عوامل مربوط به نیروی انسانی و تکنولوژی.بر این اساس تدوین برنامه های آموزشی مناسب و مستمر برای مدیران میانی و 
کارکنان بیمارستان ها و مراکز درمانی، با توجه به نظام پرداخت و جبران خدمات مناسب و دقت در انتخاب مدیران مناسب 

می تواند به بهبود بهره وری کمک نماید.
کلمات کلیدی: بهره وری، بیمارستان خصوصی، مدیران میانی، فرهنگ سازمانی

زهرا فرهادی؛ بیمارستان آتیه، تهران، ایران
امیراشکان نصیری پور؛ دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
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اعتبار بخشی و مدیریت پرستاری

چکیده
مقدمه: با توجه به اهمیت خدمات ارائه شده توسط گروه پرستاری و از انجا که مدیریت یکی از مهمترین فاکتور های بهره وری در خدمات 

پرستاری محسوب می شود.
هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین معیارهای شایستگی مدیران پرستاری از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان طراحی گردید.

روش پژوهش: مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا است. داده های کیفی با کمک مصاحبه های فردی با راهنمای پرسشنامه های 
نیمه ساختار یافته و با مشارکت پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم گردآوری گردید. داده ها به روش تحلیل 

محتوای قراردادی )عرفی( با رویکرد استقرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و کدها و طبقات استخراج شد.
یافته ها: معیارهای صالحیت مدیران پرستاری عبارتند از: توانمندی در برقراری ارتباط مؤثر )ارتباط با همکاران در سطوح مختلف، بیماران(، 
برخورداری از هوش اجتماعی )جدیت همراه با احترام، نفوذ کالم(، دارا بودن مهارت های مدیریتی )اینده نگری، حل مساله، مدیریت بحران، 
مدیریت منابع، برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت، آگاهی به امور مالی(، برخورداری از تجربه کاری )شناخت جو شغلی، سابقه کاری کافی(، 
برخورداری از دانش تخصصی )علم کافی در ارتباط با رشته(، جامع نگر بودن )توجه به تفاوت های فردی کارکنان، توجه به مشکالت فردی 
همکاران(، برخورداری از شایستگی های فردی )خالقیت، نکته سنجی و دقت، اقتدار، حقیقت جویی، منطق، انعطاف پذیری، اعتماد به نفس(، 
برخورداری از شایستگی های اخالقی )انتقاد پذیری، بزرگ منشی، پرهیز از انحصار طلبی، عدالت، انصاف، رعایت اصول اخالقی، تقوی و ایمان به 

خدا، رعایت و پیگیری حقوق افراد، تعادل در امور(.
نتیجه  گیري: براساس یافته های مطالعه حاضر، مدیران پرستاری الزم است از شایستگی های الزم در ابعاد فردی، اجتماعی، علمی، شغلی و 
اخالقی برخوردار باشند تا بتوانند وظایف مدیریتی خود را به نحو شایسته انجام دهند. بنابراین در نظر گرفتن معیارهای ذکر شده در هنگام 
انتخاب مدیران پرستاری و انجام مداخالت آموزشی جهت ارتقا شایستگی های مدیران پرستاری در زمینه های ذکر شده ضروری به نظر می رسد. 

کلمات کلیدی: معیار، مدیران، پرستاری، شایستگی، مدیریت، صالحیت

معیارهای شایستگی مدیران پرستاری 
از دیدگاه پرستاران

علی مستانی جهرودی؛ دانشجوی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران
نرگس اسکندری؛ استادیار و عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران 

علیرضا سهل  آبادی؛ دانشجوی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران
محمد اوراعی؛ دانشجوی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران
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اعتبار بخشی و مدیریت پرستاری

تأثیر برنامه مدیریت مراقبتی مبتنی بر نقش خانواده
 بر وضعیت تغذیه ای و کیفیت زندگی بیماران

دچار شکستگی مفصل ران

چکیده
مقدمه: یکی از انواع شایع شکستگی در سالمندان شکستگی مفصل ران است. این نوع شکستگی از علل اصلی عدم توانایی 
انجام مراقبت شخصی در بیماران سالمند است. فاز بهبودی بعد از شکستگی پیچیده بوده و نقش مراقبین غیر رسمی در 

مدیریت بیمار بسیار مهم است. 
هدف: این مطالعه با هدف تعیین بررسی تأثیر برنامه مدیریت مراقبتی مبتنی بر نقش خانواده بر وضعیت تغذیه ای و کیفیت 

زندگی بیماران دچار شکستگی مفصل ران انجام شده است.
به  کننده  مراجعه  ران  مفصل  به شکستگی  مبتال  بیمار  روی 56  بر  کنترل شده  تصادفی  کارآزمایی  این  روش پژوهش: 
بیمارستان های منتخب شهر تهران با تخصیص تصادفی در دو گروه کنترل )28 نفر( و مداخله )28 نفر( انجام شد. گروه مداخله 
عالوه بر برنامه ترخیص معمول، برنامه مدیریت مراقبتی مبتنی بر نقش خانواده را بصورت آموزش فردی چهره به چهره در دوره 
پس از عمل جراحی طی سه جلسه آموزشی، همراه با ارائه کتابچه آموزشی و پیگیری تلفنی دریافت داشتند. اثربخشی مداخله 
با بررسی وضعیت تغذیه ای و کیفیت زندگی بیماران قبل از مداخله و 3 ماه بعد از ترخیص بواسطه ابزارهای استاندارد سنجیده 

شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 16 تجزیه و تحلیل شد. 
یافته ها: نتایج آنالیز کواریانس تک متغیره نشان داد که سه ماه بعد از مداخله، نمره وضعیت تغذیه ای در گروه مداخله به 
طور معنی داری افزایش یافت )P>0/001(. هم چنین، در مقایسه با گروه کنترل، نمره کیفیت زندگی در گروه مداخله به طور 

.)P>0/001( معنی داری افزایش یافت
نتیجه  گیري: مدیریت مراقبتی پس از عمل این بیماران اگر مبتنی بر نقش خانواده باشد می تواند نتایج مراقبتی درمانی این 
بیماران را بطور معنادارای تحت تأثیر قرار دهد. مدیران پرستاری و سوپروایزرهای آموزشی بیمارستان ها به عنوان متولیان اصلی 
ارتقا کیفیت مراقبت، الزم است با نگاه به نتایج این مطالعه سازوکار الزم را برای بکارگیری مداخله مذکور در بیمارستان فراهم 
آورند و آن را به برنامه های معمول مراقبت بیفزایند. از سویی الزم به توجه است که برنامه های ترخیص به علت ماهیت چند 
بعدی آن ها نیازمند عملکرد تیمی و بین حرفه ای است که مدیران پرستاری و مسئولین بیمارستان ها و بخش ها باید اهیمت 

این موضوع را در نظر بگیریند. 
کلمات کلیدی: مدیریت مراقبتی، مراقبین غیر رسمی، شکستگی مفصل ران، وضعیت تغذیه ای، کیفیت زندگی

سحر مالمیر؛ دانشجوی دکتری پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
هومن شهسواری؛ استادیار، گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

میر سعید یکانی نژاد؛ استادیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
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اعتبار بخشی و مدیریت پرستاری

بررسی ابعاد صالحیت بالینی پرستاران شاغل 
دربخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی درمانی 

دانشگاه علوم پزشکی کردستان و همبستگی آن با عوامل زمینه ای

چکیده
مقدمه: صالحیت بالینی بکارگیري مدبرانه، مهارت هاي تکنیکی و ارتباطی، دانش، استدالل بالینی، عواطف و ارزش ها در 
محیط هاي بالینی می باشد. توسعه صالحیت حرفه ای پرستاران سرمایه گذاری برای تضمین ایمنی وکیفیت مراقبت از بیمار 
می باشد. از عوامل مؤثر درصالحیت بالیني مي توان تجربه، محیط، استفاده از فرصت ها، انگیزه، دانش نظري و خصوصیات 

فردي را نام برد. 
هدف: باتوجه به اینکه صالحیت پرستاران بخش های ویژه به علت حساسیت و پیچیدگی های آن در بهبود کیفیت علمی و 
عملی آنان و در نهایت بهبود مراقبت بیماران با شرایط بحرانی مؤثر است، هدف از مطالعه بررسی صالحیت بالینی پرستاران 

شاغل دربخش های مراقبت ویژه وارتباط آن با عوامل زمینه ای می باشد. 
روش پژوهش: مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری ،پرستاران شاغل در11 بخش مراقبت ویژه، 
3 بیمارستان آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1396 است. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود. 
87/2 درصد )122نفر( پرستاران پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. ابزار پژوهش پرسشنامه عوامل زمینه ای با پرسشنامه صالحیت 
بالینی پرستاران بخش های ویژه عبادی و همکاران با پنج حیطه مدیریت مراقبت، صالحیت عملي، مدیریت فردي، بیمار 
محوري و دانش پژوهي می باشد.. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss24 واستفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. 

یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره ی صالحیت بالینی پرستاران0/42± 4/24 از 5می باشد. بیشترین نمره ی ابعاد آن 
مربوط به حیطه های مدیریت فردی و صالحیت عملی و کمترین نمرات مربوط به حیطه ی دانش پژوهی بوده است. بین نمره 
ی صالحیت بالینی و جنس مونث ارتباط مستقیم یافت شدودر حیطه ها، بعد بیمار محوری و مدیریت مراقبت با جنسیت مونث 
ارتباط مستقیم دارد. بین مدیریت فردی و صالحیت عملی با جنسیت ارتباطی وجود ندار. بین سایر عوامل زمینه ای با صالحیت 

بالینی وابعاد آن ارتباطی یافت نشد.
نتیجه  گیري: صالحیت بالینی پرستاران بخش های مراقبت ویژه در این مطالعه باال می باشد. البته توجه بیشتر به مقوله دانش 
پژوهی و کاربرد آن در خدمات پرستاری باتوجه به نتایج مطالعه نیاز بوده و پیشنهاد می شود کارگاه ها و دوره های آموزشی 
مرتبط برگزار گردد.از دالیل باال بودن صالحیت بالینی در زنان نسبت به مردان نوع نگرش آنان به حرفه ی پرستاری است که 
با باال بودن نمرات حیطه های بیمارمحوری و مدیریت مراقبت در زنان توجیه پذیر می باشد. در این مطالعه بین عوامل زمینه ای 
دیگر همچون سن، سابقه ی کار، سمت،وضعیت تاهل، وضعیت شغلی و ساعت کاری با صالحیت بالینی پرستاران و ابعاد آن 
ارتباطی یافت نشد. که می تواندآن را با شرایط کاری پرحجم،حساس و دشوار پرستاران در بخش های ویژه که منجر به توانمند 
ساز ی پرستاران در موقعیت های مختلف در این بخش گردد، مرتبط دانست. همچنین نیاز به ارزیابی صالحیت بالینی پرستاران 

از دیدگاه مدیران پرستاری می باشد.
کلمات کلیدی: صالحیت بالینی، پرستاران، مراقبت ویژه

پرویز فتوحی؛ کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ایران
نازیال علیایی؛  کارشناسی ارشد روان پرستاری، مربی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ایران

کمال صالحی؛ دکتری پرستاری، استادیار دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ایران
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بررسی میزان رعایت حقوق بیماران روانی توسط پرستاران 
در بخش های روانپزشکی بیمارستان های منتخب شهر تهران

چکیده
مقدمه: افراد مبتال به اختالالت روانی تمایل به داشتن حقوق مساوی با دیگران و رعایت اصول اخالقی در درمان دارند. ارتباط 

بیماران روانی و پرستاران اهمیت ویژه ای در امنیت خاطر بیماران در رابطه اطمینان از رعایت حقوقشان دارد. 
هدف: تعیین میزان رعایت حقوق بیماران روانی توسط پرستاران در بخش های روانپزشکی بیمارستان های منتخب شهر تهران.

پرستاران شاغل در بخش های  از  نفر  پژوهش آن 80  است که جامعه  توصیفی  پژوهش یک مطالعه  این  روش پژوهش: 
روانپزشکی بیمارستان های شهر تهران می باشد که حداقل یک سال سابقه کار بالینی در بخش های روانپزشکی را داشته اند. 
جهت گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه ای طراحی شده در دو بخش سواالت مربوط به مشخصات فردی پرستاران 
شرکت کننده در پژوهش که شامل 14 سوال و 34 سوال پیرامون رعایت حقوق بیمار در موضوعات درمانی-جسمی-روحی-
روانی-محیط فیزیکی- اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی و مذهبی تدوین گردیده است. داده ها پس از جمع آوري از طریق نرم 

افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: یافته های دموگرافیک پرستاران نشان داد که 47/5% از پرستاران در دامنه سنی 35 تا 44 سال، 57/5% آنان زنان، 
78/8% پرستاران متاهل، 87/5% مدرک کارشناسی، 48/8% بیش از 10 سال سایقه کاری در بخش روان داشتند. همچنین 
یافته ها نشان داد بیشترین میزان رعایت حقوق بیماران توسط پرستاران در زمینه حقوق درمانی بیمار روانی با میانگین 20/4و 
کمترین آن در زمینه حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی بیمار روانی با میانگین 2/28 بوده است. 56/3% پرستاران 

از نظر میزان رعایت حقوق بیمار روان در گروه متوسط و 25% در گروه خب و 18/8% آنان در گروه ضعیف قرار گرفتند. 
نتیجه  گیري: با توجه به یافته های این پژوهش میزان رعایت حقوق بیماران روانی توسط پرستاران بطور متوسط می باشد. نتایج 
مطالعه می تواند به مسئولین و مدیران پرستاری کمک کند تا با برگزاری دوره های آموزشی و باال بردن سطح آگاهی پرستاران 

از حقوق بیماران روانی و ارتقاء کیفیت مراقبت های پرستاری گامهای اساسی بردارند.
کلمات کلیدی: حقوق، بیمار روانی، پرستاران، بخش های روانپزشکی

نرگس رحمانی؛ کارشناس ارشد، مربی پرستاری، دانشگاه آزاد اسالمی بابل، ایران



30
کنگره کشوری مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری

اعتبار بخشی و مدیریت پرستاری

ارزیابی و مراقبت مستمر از بیمار براساس استانداردهای
 اعتباربخشی در بخش های مراقبت ویژه: فاصله ی واقعیت

 با آنچه که باید باشد

چکیده
مقدمه: انجام مراقبت با کیفیت برای بیماران و تأمین نیازها و انتظارات شان از وظایف اصلی بیمارستان ها می باشد، از طرفی 
رعایت استانداردهای ملی در بخش های ویژه باعث کاهش هزینه ها و مرگ ومیر های قابل پیشگیری می گردد که در ایران 
مقوله ی استانداردها و اهمیت بکارگیری آن در بخش های ویژه خصوصا در رابطه با مراقبت مستمر از بیمار کمتر مورد توجه 

قرار گرفته است. 
هدف: تعیین ارزیابی و مراقبت مستمر از بیمار براساس استانداردهای ملی در بخش های مراقبت ویژه ی تحت پوشش دانشگاه 

علوم پزشکی ارومیه بود.
روش پژوهش: این مطالعه به روش توصیفی در چهار مرکز آموزشی درمانی به صورت مقطعی انجام گرفت. داده ها با استفاده 
از چک لیست راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی ملی وزارت بهداشت، که از استانداردهای کمیسیون مشترک بین 
الملل )JCI( اقتباس شده است، جمع آوری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نمودار های تطبیقی و روش های آمار توصیفی 

انجام شد.
یافته ها: از مجموع 40 امتیاز، برای بخش های مراقبت ویژه )ICU(، بیشترین امتیاز در کل این بخش ها، 35 و کمترین امتیاز 
16 به دست آمد. همچنین از مجموع 34 امتیاز بخش مراقبت ویژه ی قلبی )CCU(، بیشترین امتیاز در بین این بخش ها، 23 
 ICU نسبت به CCU و کم ترین امتیاز 19 بدست آمد. همچنین استاندارهای ملی در بعد ارزیابی و مراقبت از بیمار در بخش

بیشتر رعایت شده بود.
نتیجه  گیري: با وجود کسب درجه ی یک همه ی بیمارستان ها در ارزشیابی سال 1394، میانگین مجموع امتیازات در بعد 
ارزیابی و مراقبت مستمر از بیمار در بخش مراقبت های ویژه هر چهار مرکز آموزشی درمانی این مطالعه  67/58 درصد به دست 
آمد، که با توجه به امتیاز کلی استانداردها، در سطح متوسط است و تفاوت بین نتیجه بدست آمده و استانداردهای بین المللی 

در بخش های ویژه را نشان می دهد، که بایستی اقداماتی جهت رفع آن انجام گیرد.
کلمات کلیدی: استاندارد های ملی، ارزیابی، بخش مراقبت های ویژه، کیفیت مراقبت

خاطره الماسی؛ کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه، ایران
رحیم بقایی؛ دکتری پرستاری، دانشیار گروه پرستاري داخلي- جراحي، دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه، ایران
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بررسی موانع اعتباربخشی از دیدگاه پرستاران شاغل
 در بخش های  آموزشی درمانی مرکز قلب مازندران

 در سال 1397

چکیده
مقدمه: کیفیت مراقبت بهداشتی با اعتباربخشی قابل بررسی می باشد. اعتباربخشی در ایران با هدف ارتقا فعالیت ها و عمل 

براساس استاندارد ها به مرحله عمل در آمد. 
هدف: بررسی موانع اعتباربخشی از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش های آموزشی درمانی مرکز قلب مازندران در سال 1397 

انجام شد. 
روش پژوهش: در این مطالعه توصیفی 150 پرستار و مدیر پرستاری شاغل در مرکز قلب فاطمه زهرا )س( شهر ساری در سال 

1397 به روش سرشماری انتخاب و موانع اعتباربخشی از دیدگاه آنها با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته بررسی شد.
یافته ها: 14/6% مدیران پرستاری و 4 /85% پرستاران با میانگین سابقه کار 15/ 8 ± 12/79 سال در این پژوهش شرکت کردند. 
مهم ترین موانع مطرح شده توسط مشارکت کنندگان، مبهم بودن سنجه های اعتباربخشی با توجه به شرح وظایف پرستار، 
کمبود امکانات، فقدان برنامه های آموزشی مداوم، عدم اجرای ارزیابی نامحسوس می باشد که تمامی عوامل منجر به دورشدن 

پرستار از بالین و بیمار خواهد شد. 
نتیجه  گیري: ارزیابی های دوره ای و نامحسوس توسط افراد با تجربه، تخصصی شدن سنجه ها، استفاده از کارشناسان اطالعات 
پزشکی و درگیر کردن پرستاران در امر مراقبت بالینی می تواند زمینه بهبود مراقبت با کیفیت و رضایت مندی پرستاران را به 
دنبال داشته باشد. همچنین ازآنجایی که پرستاران بالین نقش مهمی در اجرای برنامه های اعتباربخشی دارند، نتایج این مطالعه 

می تواند به مدیران پرستاری جهت برنامه ریزی جهت رفع موانع موجود و رضایت بیشتر پرستاران بالین کمک کند. 
کلمات کلیدی: اعتباربخشی، پرستاران، مراقبت، ارزیابی بیمارستانی 

هدایت جعفری؛ دکتری پرستاری، استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری، ایران
 مهسا کمالی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری، ایران

آرش روز خوش؛ دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری، ایران
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تیم واکنش سریع بیمارستان از ئتوري تا اجراء 

چکیده
مقدمه: امروزه بسیاري از بیمارستان ها با مفهوم تیم واکنش سریع RRT آشنایي دارند.این مفهوم ساده بر پایه این اصل استوار 
است که هر فرد ارائه دهنده بهداشتي درماني مي تواند در مواجعه با یک شرایط خاص بیمار که تحت عنوان معیار هاي واکنش 
سریع تعریف مي گردد آغاز گر فعال سازي عملکرد یک تیم تخصص براي نجات جان بیمار، پیشگیري از خطرات و عوارض 
درماني، انتقال به موقع به بخش هاي مراقبت ویژه و یا حتي شروع زود هنگام احیاء پایه یا پیشرفته قلبي ریوي باشد اعضاء تیم 
واکنش سریع با حضور به موقع بر بالین بیمار به بررسي، پایدار کردن عالئم حیاتي، درخواست کمک هاي تخصصي، برنامه ریزي 

براي انتقال به بخش مراقبت ویژه و در نهایت پیگیري وضعیت بیمار مي پردازند.
مراقبت هاي  ارائه سریع  بیمارستاني، 3.  ومیر  و مرگ  قلبي  ایست  موارد  بیماران تحت خطر، 2.کاهش  هدف: 1. شناسائي 

پرستاري ویژه 
 RRT تعیین و اطالع رساني و آموزش معیار هاي اعالم کد روش پژوهش: 1. 

2. تعیین و برنامه ریزي و اطالع رساني تیم RRT شامل یک پرستار بخش ویژه، پزشک متخصص داخلي، پزشک متخصص 
بیهوشي، سوپروایزر شیفت براي تمامي شیفتها در تمامي روز هاي هفته 

 RRT 3. تدوین فرم ثبت و پایش مراقبت هاي ارائه شده توسط تیم
4. اختصاص کد آگاه سازي سریع اعضاء تیم توسط واحد مخابرات بیمارستان 

5. اختصاص ردیف مالي جهت حق الزحمه فعالیت در تیم RRT توسط واحد مالي بیمارستان 
6.پایش فعالیت تیم RRT توسط سوپروایزر شیفت 

یافته ها: در مقایسه دو مقطع زماني از ابتداي تا انتهاي سال 94 )قبل از استقرار برنامه RRT( و سال 96 )پس از استقرار 
RRT( میانگین CPR موفق در بخش هاي غیر ویژه و فراواني CPR و فراواني RRT مورد بررسي قرار گرفت. میانگین ماهیانه 

 RRT موفق معادل 55/2% برآورد شد. در سال 96 با استقرار سیستم CPR در سال 94، 33 مورد بوده که درصد CPR انجام
در بخش هاي غیر ویژه میانگین ماهیانه 0/7% ثبت شد ه که نشان دهنده استقرار این برنامه به طور معني دار P ≥ 0/09 باعث 

کاهش بروز CPR دربخش هاي عادي شده است.
نتیجه  گیري: مشکالت و تجربیاتي در حین برنامه ریزي و اجراء برنامه تیم واکنش سریع اتفاق افتاد که در این تجربه نگاري 

به آن پرداخته مي شود. همچنین یافته هاي این تجربه با نتایج مطالعات خارج از کشور مقایسه مي گردد.
کلمات کلیدی: تیم واکنش سریع، تیم اورژانس پزشکي 

مهران بخشی؛ کارشناس ارشد پرستار، بیمارستان فوق تخصصي آتیه، تهران، ایران
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مدیریت آموزش خود مراقبتي از ایجاد ساختار
 تا پایش منظم: تجربه کمیته آموزش خود مراقبتي

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد

چکیده
مقدمه: امروزه یک نیاز مهم و رو به رشد در مددجویان نظام سالمت در حال شکل گیری است. مددجویان نیاز دارند که دانش 
و مهارت الزم برای مراقبت از خود را فرا بگیرند. روندهایی مانند افزایش شیوع بیماری های مزمن، کاهش طول مدت بستری و 
ترخیص زودرس بیماران باعث شده که مددجویان و خانواده آنها مجبور به مراقبت از خود و بیمارانشان در منزل باشند. اگرچه 
توجه به فعالیت آموزش خودمراقبتی در شاخص های ارزشیابی بخش های بیمارستانی توانسته است موجب توجه نسبی به ارائه 

این خدمات در بیمارستان ها شود. 
هدف: اما همچنان مشکل عمده بر سر راه اجرای فعالیتهای آموزش خودمراقبتی در بیمارستان های آموزشی مشخص نبودن 
متولی و مسئول سیاستگذاري و نظارت بر این برنامهها است. این مقاله گزارشي از روند شکل گیري کمیته آموزش خود مراقبتي 
در دانشگاه علوم پزشکي مشهد، به عنوان یک مرجع سیاستگذاري و نظارتي بر عملکرد آموزشي بیمارستان هاي تحت پوشش 

دانشگاه از مراحل ایجاد ساختار تا پایش منظم ارئه مي دهد. 
روش پژوهش: »کمیته آموزش خودمراقبتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد« با هدف نهادینه کردن آموزش به مددجویان و 
خانواده آنها به عنوان بخشي ضروري و الزم االجرا در فرایند ارائه خدمات در بیمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم 
پزشکي مشهد فعالیت خود را آغاز نموده و ادامه داده است. این کمیته از مورخه 91/4/13 شروع به فعالیت نموده است و با 
تشکیل بیش از 53 جلسه، زیرساخت الزم جهت ارائه خدمات آموزشي پرستاران به بیماران بستري را فراهم نموده است. ایجاد 
زیر ساخت الزم جهت ارائه آموزش هاي خود مراقبتي به بیماران، تعریف خط و مشي هاي انجام این عملکرد توسط پرستاران 
و پزشکان، تعیین شاخص هاي ارزشیابي عملکرد آموزشي بیمارستان ها، برگزاري دوره هاي آموزشي و دانش افزایي براي براي 
پرستاران و پزشکان، و پایش منظم عملکرد آموزشي بیمارستان ها و بخش هاي بیمارستاني از رئوس مهم فعالیتهاي این کمیته 

است که به طور مشروح به آن پرداخته خواهد شد.
از عملکرد  بیماران  آموزشي در بخش«،» میزان رضایتمندي  پایش مستمر شاخص هاي »وجود مستندات  نتایج  یافته ها: 
آموزشي پزشکان و پرستاران«، و »میزان مهارتهاي آموزشي پرستاران در ارائه آموزش هاي خود مراقبتي« نشان داد که در 12 
بیمارستان آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي مشهد شاهد روند رو به رشد در این شاخص ها در یک مدت زمان دو ساله 

بوده ایم که یافته هاي آماري به تفصیل ارائه خواهد شد. 
نتیجه  گیري: برای نیل به اهداف و رسالتهای پرستاری در بیمارستان ها، ایجاد ساختاری رسمی و بدنبال آن تدوین سیاستهای 
هماهنگی و ارتباطی اجرای مراقبت های پرستاری ضروری است که، نظارت و کنترل مداوم برعملکرد حرفه ای پرستاران را هم 

تضمین می کند. 

فاطمه حشمتی نبوی؛ استادیار گروه بهداشت روان و مدیریت، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تکتم میکانیکي؛ دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

محمد حسن عزتي؛ دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران 
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بازتاب هوش هیجانی مدیران پرستاری 
بر تعهد سازمانی پرستاران

چکیده
مقدمه: مدیران پرستاری متناسب با توسعه سازمان ها باید بیشتر به مسئله تعهد کارکنان توجه داشته باشند تا بتوانند مشکالت 
نیروی انسانی شاغل را به روش مناسبی جهت دستیابی به اهداف سازمان حل کنند. هوش هیجانی آنان نقش یک و اسطه دارد 

که تنظیم آن منجربه توانایی مدیریت و بهبود عملکرد و ظایف می شود.
هدف: این مطالعه تعیین تأثیر برنامه ی طراحی شده بهسازی هوش هیجانی مدیران پرستاری بر تعهد سازمانی پرستاران بوده 

است. 
روش پژوهش: این مطالعه نیمه تجربی بوده که در سال )1395( مداخله آن بر مبنای مدل هوش هیجانی بار-آن )1982( 
در )8( جلسه آموزشی رسمی و به مدت )2( ماه پیگیری و نظارت غیرمستقیم با بررسی و تحلیل موقعیت های رفتاری مدیران 
پرستاری )15نفر( در گروه آزمون اجرا شده است. تأثیر برنامه بهسازی در دوگروه آزمون و کنترل بر تعهد سازمانی پرستاران 
شاغل در دو بیمارستان قبل و بعد از مداخله بررسی شده و نمونه گیری به صورت تمام شماری( گروه آزمون 94 و گروه کنترل 
108نفر پرستار )و با یکدیگر همسان شده بودند. انتخاب بیمارستان ها و تخصیص آنها به دوگروه تصادفی بوده است. پرسشنامه 
تعهد سازمانی آلن و مایر)1990( استفاده شده )با آلفای کرونباخ: 0/95( و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS16 و 

آزمون های آماری کای دو، تی تست و آزمون عالمت و یلکاکسون استفاده شد. 
یافته ها: آزمون من ویتنی نشان داد قبل از مداخله بین دو گروه آزمون و کنترل پرستاران از نظر میانگین نمره تعهدسازمانی 
)کل( تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد )P =0/896( و دو گروه از این نظر همسان بودند. اما بعد از مداخله بین دو گروه 

.) P>0/001( تفاوت آماری معنی داری وجود داشت )آزمون و کنترل از نظر میانگین نمره تعهدسازمانی )کل
نتیجه  گیري: به مدیران آموزشی بیمارستان ها پیشنهاد می شود که از این برنامه برای بهسازی مدیران پرستاری استفاه نمایند 

تا اثرات آن منجر به بهبود رفتارهای سازمانی پرستاران شود.
کلمات کلیدی: تعهد سازمانی، بهسازی مدیران، هوش هیجانی، پرستاران، مدیران پرستاری

فرناز بیوک زاده؛ کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
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تأثیر برنامه توانمند سازی پرستاران مراقبت ویژه
 بر کیفیت مراقبت از بیماران بستری 

چکیده
مقدمه: امروزه توانمند سازي بعنوان یکي از ابزارهاي سودمند ارتقا کیفي کارکنان و افزایش اثربخشي سازماني تلقي مي گردد 

در این میان توانمندي پرستاران نقش مهمي در ارتقا کیفیت مراقبت از بیمار دارد. 
هدف: بررسی تأثیر توانمند سازی پرستاران مراقبت ویژه قلب بر کیفیت مراقبت از بیماران قلبی انجام شده است.

روش پژوهش: این یک مطالعه تجربی درسال 1396 بر روی 50 پرستار در دو گروه مداخله و کنترل در بخش های مراقبت 
ویژه قلب بیمارستان مرکز قلب مازندران انجام شد. 200 بیمار)4 بیمار به ازاي هر پرستار( قبل و بعد از مداخله وارد مطالعه 
شدند. 16 ساعت کارگاه توانمندسازی پرستاران در دو قسمت آموزش مهارت  ارتباطی و اداره نمودن استرس شغلی برگزار 
شد. جمع آوری داده ها با پرسشنامه های جمعیت شناختی مهارت هاي ارتباطي پرستاران)HP-CSS(، پرسشنامه استرس 
شغلی پرستاران )NSS( و پرسشنامه کیفیت مراقبت از بیماران )QUALPAC( انجام گرفت. آنالیز داده ها توسط تی مستقل، 

ویلکاکسون و من ویتنی انجام شد. 
یافته ها: میانگین نمره مهارت ارتباطی و استرس شغلی پرستاران در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری 
داشت)P>0/001(. بیشترین تغییرات پس آموزش در حیطه مهارت ارتباطی پرستاران مربوط به مهارتهای رفتار اجتماعی و در 
استرس شغلی مربوط به عدم اطمینان به درمان بود. میانگین نمره کیفیت مراقبت بیماران در گروه مداخله در مرحله بعد از 
مداخله، نسبت به مرحله قبل تفاوت معنی داری یافت )P>0/001(. همچنین نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری داشت 
)P>0/001(. بیشترین حیطه تأثیرگذاری توانمندسازی بر کیفیت مراقبت از بیماران، پس از آموزش مربوط به حیطه ارتباطی 

بود.
نتیجه  گیري: توانمندسازی پرستاران در حیطه های روانشناختی روش مؤثری در ارتقای مهارتهای ارتباطی و کاهش استرس 

شغلی پرستاران و افزایش کیفیت مراقبت از بیماران مي باشد. 
کلمات کلیدی: توانمندسازی، کیفیت مراقبت، مهارت ارتباطی، مدیریت استرس، پرستار

ویدا شفیع پور؛ دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ایران
سکینه سلیمی؛  دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت ویژه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ایران

حمیده عظیمی لولتی؛ دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ایران
 محمود موسی زاده؛ دکترای اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ایران



پوسترتجربه نگاری
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 مشخصات محیط وقوع تجربه: بیمارستان امام سجاد )تخصصی(، دارای 154 تخت و 700 نفر نیروی انسانی

 شرح نیاز به تغییر تشخیص داده شده ) توصیف وضعیت موجود مشکل دار(: نواقص زیاد در گزارش نویس پرستاری

 هدف تغییر: بهبود و ارتقا ثبت صحیح گزارش نویسی

 مراحل اجرای برنامه به تفکیک: 
آیا پرسنل را آموزش دادید؟ بله

کدام گروه ها؟ پرستاران
چگونه؟ ابتدا از هر بخش بصورت تصادفی تعدادی پرونده از بایگانی تحویل گرفته شده و مطابق چک لیستی، گزارشات 
پرستاری چک و نمره دهی شد. نتایج بررسی های به عمل آمده نمرات بسیار پایینی بود که به دنبال آن شروع به برنامه ریزی 
قالب  در  آموزشی  برگزاری کالسهای  بصورت  آموزش ها  ارائه  آمد.  به عمل  پرستاری  گزارشات  ثبت صحیح  بهبود  جهت 
سخنرانی با ارائه پاورپوینت، آموزش چهره به چهره، تهیه پوستر آموزشی جهت نصب در بخش های بالینی بود. قبل از شروع 
کالس پیش آزمونی انجام شده و سپس گزارشات پرستاری با تفکیک در سه بخش گزارش بدو ورود، گزارش طول بستری، 

گزارش ترخیص )پیوست شده( بصورت دوره ای آموزش داده شد. 
- آیا دستورالعمل خاصی برای تغییر نیاز داشتید؟ خیر

- آیا نحوه ارتباط رسمی شما / واحد پرستاری با سایر واحد ها ی بیمارستان تغییر نمود؟ چگونه؟ خیر
- آیا نیاز به هماهنگی با سایر واحدهای بیمارستان بوده است؟ خیر

- نحوه نظارت وکنترل شما / واحد پرستاری در خصوص برنامه تغییر چگونه بود؟ 
در هر واحد یک دفتر جهت ارتباط بین پرسنل واحد با رابط آموزش قرار داده شد. برای هر فرد صفحه ای در نظر گرفته 
شد. رابط آموزش بعد از انجام مراحل آموزش که حدود دو ماه طول کشید بصورت برنامه ریزی شده هر روز یک واحد را 
بررسی و چک نموده و گزارشات موجود در پرونده ها را خوانده و در صورت داشتن اشکال و یا نقصی در گزارش برای فرد 
در دفتر در قسمت مربوط به خود فرد یادداشت گذاشته می شد و در صورت حضور فرد در شیفت بصورت مستقیم و در 
حضور فرد گزارش نوشته شده اش را خوانده و موارد مورد نیاز را در دفتر مربوطه ثبت می شد. به کلیه پرسنل اطالع داده 
شده که موظف به خواندن دفتر مربوطه در کلیه شیفت ها بوده و در صورتی که موردی برایشان یادداشت گذاشته شده بود 
را بعد از روئیت مهر و امضا نمایند.و در صورت تکرار بیش از سه مرتبه نیاز به آموزش مجدد داشته و تحت آموزش مجدد 

قرار گرفته می شدند. 
- نحوه ارزشیابی نهایی برنامه تغییر خود را شرح دهید.

 بعد از حدود سه ماه اجرای برنامه و نظارت مکرر مجدد تعدادی پرونده بصورت تصادفی از بایگانی تحویل گرفته شد 
و مطابق چک لیست چک و نمره گزاری شد. نتایج قبل و بعد از آموزش تفاوت بسیار زیادی را نشان داد.

گزارش نویسی پرستاری

 زهرا صالحی؛ رابط آموزش پرستاری، بیمارستان امام سجاد، تهران، ایران
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- برای تداوم و تثبیت تغییر در سیستم پرستاری چگونه عمل کردید؟ 
نظارت و کنترل را در کلیه شیفت ها گسترش داده و این نظارت توسط سوپروایزها، سرپرستاران و حتی مترون 

نیز در کلیه شیفت ها انجام می شد.
آموزشی،  در کالسهای  پرسنل  کلیه  موقع  به  عدم حضور  بودند؟  - مشکالت پیش آمده در حین اجرا چه 

سرسختی تعدادی از پرسنل با سابقه برای تغییر در روند عادتی و روتین گذشته، 
- چگونه با هریک از آنها برخورد نمودید؟ برای پرسنل عصر و شب حضور در کالسهای صبح سخت بود به همین دلیل 

تعدادی از کالسها در شیفت های عصر و شب برگزار می شد.
پرسنل با سابقه را بعد از توجیه و آموزش کافی، بصورت مسقیم در کار نظارت درگیر کرده و آنها را مسئول چک کردن 

گزارشات نموده.

 نتایج برنامه تغییر: بهبود چشمگیر گزارشات پرستاری، افزایش نمره اعتباربخشی در سنجه مربوطه

 درس های آموخته شده: 
- آموزش و تغییر نیاز به صبر زیاد و گذشت زمان دارد.

- الزمه تداوم و بهبود در هر کاری نظارت و کنترل همیشگی است. 
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فعالیت دارویی  –ضمن ترخیص شامل رژیم غذایی  آموزش های 1
در فرم آموزش ثبت شده است  پانسمانمراقبت از زخم و 

  برگه آموزش( هدهمشا –)مصاحبه 

                    

) داده شده است و همراه پمفلت و بروشور آموزشی الزم به بیمار 2
 مصاحبه از بیمار(

                    

ساعت پایان گزارش ثبت شده با ساعت ترخیص بیمار مطابقت  3
 دارد.

                    

زمان و مکان مراجعه بیمار  ،نحوه مراجعه  جهت پیگیری درمان 4
به بیمار آموزش داده شده و در فرم آموزش ثبت شده به پزشک، 

 .است

                    

نحوه مصرف رژیم غذایی، آموزش های ضمن ترخیص شامل)  5
اقبت از پانسمان ، وضعیت حرکتی در منزل، نحوه مردر منزل دارو

 ( در گزارش پرستاری قید شده استزخم و محل جراحی

                    

                     .وضعیت عمومی بیمار در حین ترخیص ثبت شده است 6

 در صورت نیاز به  ترخیص بیمار با اتصاالت در گزارش پرستاری 7
 قید شده است. در صورت نیاز

                    

در فرم در صورت نیاز آموزش مراقبت از اتصاالت داده شده  8
 آموزش ثبت شده است.

                    

در گزارش در صورت نیاز آموزش مراقبت از اتصاالت داده شده  9
 پرستاری ثبت شده است.

                    

 
 
 

 مشاهده شده معایب و اشکاالت ردیف

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 
 
 

 امضاء ارزیاب:
 
 
 
 
 
 
 
 

 2فرم شماره 
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 مشخصات محیط وقوع تجربه: بیمارستان امدادی ابهر)عمومی(، دارای 135 تخت و 416 نفر نیروی انسانی
- رده های نیروی انسانی: پرستاری، مامایی، بیهوشی و اتاق عمل

- مدت اجرای اعتباربخشی: از سال 91 تا 95 )سه دوره(

 شرح نیاز به تغییر تشخیص داده شده ) توصیف وضعیت موجود مشکل دار(: گزارش فوری مقادیر بحرانی تأثیر 
بسزایی در حیات بیمار یا تفسیر و ماهیت تشخیص و پیشگیری از بیماری دارد. در برخی موارد به دلیل عدم شناسایی مقادیر 
بحرانی و عدم گزارش فوری آنها به بخش، ایمنی بیمار به خطر افتاده که منجر به تشخیص دیرتر مشکل و گاها ایجاد عوارض 
جدی در بیمار شده است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع باید راهکاری برای گزارش فوری در نظر گرفته شود )به دلیل 
محدود بودن تعداد خط تلفن بخش ها و مشغول بودن و در دسترس نبودن( خط تلفن یکطرفه این امکان را فراهم می نماید. 

 هدف تغییر: با توجه به اهمیت موضوع ایمنی بیمار و الزامی بودن سنجه ی » اعالم اضطراری مقادیر بحرانی« و تأثیر آن در 
نجات حیات بیماران )با توجه به سنجه ی 2 استاندارد و-1-6 زیر محور مدیریت آزمایشگاه از محور خدمات پاراکلینیکی( شناسایی 

مقادیر بحرانی و اقدام سریع تیم درمانی جهت شروع درمان به موقع عوامل تهدید کننده ی ایمنی بیمار ضروری می باشد. 

 مراحل اجرای برنامه به تفکیک: 
- آیا پرسنل را آموزش دادید؟ کدام گروه ها؟ و چگونه؟ شرح دهید. دامنه یا مقادیر بحرانی پس از تهیه و تصویب تیم 
دید  معرض  در  پوستر  به صورت  و همچنین  می گردد  ابالغ  بخش ها  همه  به  بیمارستان  ریاست  توسط  اجرایی  مدیریت 
کارکنان آزمایشگاه نصب می گردد. مقادیر بحرانی به تفکیک بخش های آزمایشگاه استخراج و در محل انجام آزمایشات نصب 

می گردد و همه پرسنل آزمایشگاه باید از مقادیر بحرانی مطلع باشند. 
- آیا دستورالعمل خاصی برای تغییر نیاز داشتید؟ اگر بلی، شرح دهید. بلی- دستورالعمل داخلی » گزارش آنی 
نتایج بحرانی بیماران توسط مسئول فنی« که در سنجه های مدیریت آزمایشگاه مطرح گردیده و توسط مسئول آزمایشگاه 
تهیه و به تایید مسئول فنی آزمایشگاه و ریاست بیمارستان می رسد. این دستورالعمل به پرسنل آزمایشگاه و همچنین 

بخش ها از طریق ریاست بیمارستان ابالغ می گردد. 
- آیا نحوه ارتباط رسمی شما / واحد پرستاری با سایر واحد ها ی بیمارستان تغییر نمود؟ چگونه؟ ارتباط یکطرفه 
از طریق خط تلفن یکطرفه بین آزمایشگاه و بخش ها برقرار می گردد به طوری که در بخش ها امکان تماس و شماره گیری 
با آن خط مقدور نیست. گوشی در بخش ها فاقد شماره گیر می باشد و روی گوشی شماره گیر آزمایشگاه شماره تلفن های 
داخلی مجزا برای هر بخش تعریف شده است به طوری که این شماره ها فقط در اختیار آزمایشگاه بوده و سایرین نباید از 
آن مطلع باشند. البته امکان ایجاد ساختار سیستم دیجیتالی خط یکطرفه نیز یکی از روشهای برقراری ارتباط است که در 

این مرکز از روش مذکور)استفاده از گوشی بدون شماره گیر( استفاده شده بود. 

)Panic Values or Critical Values( اعالم نتایج مقادیر بحرانی
      آزمایشات از طریق Hot Line )خط تلفن یکطرفه از آزمایشگاه به بخش ها(

 مریم محمدی؛ مدیر خدمات پرستاری، مرکز آموزشی درمانی الغدیر ابهر، ایران
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- آیا نیاز به هماهنگی با سایر واحدهای بیمارستان بوده است؟ اگر بلی، شرح دهید. جهت راه اندازی 
خطوط تلفن یکطرفه هماهنگی های الزم با واحد تاسیسات و IT انجام شد و پس از رای زنی مقرر شد که از 

گوشی تلفن های بدون شماره گیر با خط تلفن جداگانه در بخش ها استفاده شود. 
-نحوه نظارت وکنترل شما / واحد پرستاری در خصوص برنامه تغییر چگونه بود؟ شرح دهید. در طول 
به صورت  بحرانی سوال می شد و همچنین  از پرسنل درباره چرایی وجود هات الین و مقادیر  از بخش ها  راند  و  بازدید 
آزمایشی از آزمایشگاه خواسته می شد که با بخش جهت اطالع مقدار بحرانی فرضی تماس بگیرند)آزمایشی(. میزان آگاهی 

و اطالع پرسنل از دستورالعمل داخلی مربوطه مورد سوال قرار می گرفت. 
طبق دستورالعمل، در صورت وجود مقادیر بحرانی در بیمار بستری، پرسنل آزمایشگاه ابتدا باید با استفاده از خطوط تلفن 
یکطرفه به بخش اطالع داده سپس از صحت نمونه و درستی جواب اطمینان حاصل نموده و در صورت امکان کنترل مجدد 
تست انجام شود و همچنین تماس با بخش جهت اخذ تاریخچه از بیمار و مقایسه با مقادیر قبلی آزمایش)اگر موجود باشد( 
و در صورت تایید بحرانی بودن جواب و تطابق با بالین یا تاریخچه ی بیمار، اطالع به مسئول فنی آزمایشگاه یا سوپروایزر 
نوع  پرونده، بخش بستری،  بیمار، شماره  نام خانوادگی  و  نام  بحرانی )شامل:  نتایج  آزمایشگاه و ثبت در دفتر مخصوص 

آزمایش و جواب، تاریخ و ساعت اطالع، نام فرد گزارش دهنده، نام فرد گزارش گیرنده در بخش)پرستار((
 Standing Order پرستار بعد از مطابقت جواب با عالئم بالینی بیمار پس از اطالع جواب به پزشک معالج اقدامات الزم را براساس

اجرا می نماید و در دفتر گزارش مقادیر بحرانی نیز ثبت می نماید. 
)Standing Order ها باید توسط متخصصین مربوطه هر بخش تنظیم و پس از تایید نهایی به بخش ها ابالغ می گردد(

- نحوه ارزشیابی نهایی برنامه تغییر خود را شرح دهید. 
- سوپروایزر آزمایشگاه آگاهی کارکنان از مقادیر بحرانی را به صورت ماهانه ارزیابی می نماید.

- سوپروایزر آزمایشگاه مقادیر بحرانی را در جلسات دوره ای آزمایشگاه برای پرسنل مرور می کند.
- سوپروایزر آزمایشگاه آگاهی کارکنان از مقادیر بحرانی را به صورت سالیانه در آزمونهای توانمندسازی دوره ای پرسنل 

آزمایشگاه لحاظ می کند.
- تهیه چک لیست پایش براساس گامهای اجرایی

- تکمیل چک لیست توسط سوپروایزر آزمایشگاه و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
- جمع آوری داده ها توسط کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و تحلیل نتایج در تیم ایمنی بیمارستان و گزارش 

هر 6 ماه به تیم مدیریت اجرایی 
- ممیزی بالینی یا بهبود کیفیت و مداخالت اصالحی 

- کنترل مستمر دفتر ثبت مقادیر بحرانی در آزمایشگاه و بخش توسط سوپروایزرین بالینی 
- برای تداوم و تثبیت تغییر در سیستم پرستاری چگونه عمل کردید؟ شرح دهید. نظارت و پایش مستمر بر اجرای 
دستورالعمل در طول بازدیدهای مدیریتی و میدانی ایمنی توسط تیم ایمنی بیمارستان و تیم مدیریتی و بررسی صحت کارکرد 

خطوط تلفن یکطرفه به صورت دوره ای توسط واحد تاسیسات.
- مشکالت پیش آمده در حین اجرا چه بودند؟ چگونه با هریک از آنها برخورد نمودید؟ ابتدا در کمیته مدیریت 
اجرایی این سنجه به عنوان سنجه ی الزامی و الزم االجرا مطرح گردید و به دلیل ضرورت کشیدن خطوط جداگانه و خرید 

گوشی های بدون شماره گیر بدنبال محدودیت های مالی و وقت گیر بودن اجرا، این امر با تاخیر صورت گرفت.
 نتایج برنامه تغییر: 

- حفظ حیات بیمار و پیشگیری از بروز عوارض 
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- ارائه ی مراقبت، تشخیص و درمان بموقع مشکل 
- پیشگیری از بروز خطا

- ارتقاء ایمنی بیمار

 مشکالت حل نشده و جدید رخ داده در پی ایجاد تغییر:
- مشکالت مربوط به عدم درک فلسفه وجودی مقادیر بحرانی توسط برخی پرسنل

- عدم اجرای کامل دستورالعمل مقادیر بحرانی توسط برخی از پرسنل 
- چالش موجود در مرکز در رابطه با نحوه تهیه مقادیر بحرانی آزمایشات

- مشکالت مربوط به عدم ثبت و یا ثبت ناقص مقادیر بحرانی در دفتر مخصوص
- شفاف نبودن دستورالعمل Standing Order در بخش ها

- گاها شنیده نشدن صدای زنگ تلفن یکطرفه توسط پرسنل به دلیل فاصله زیاد اتاق های بیماران از استیشن پرستاری 
و تلفن

 درس های آموخته شده: 
- ایجاد حساسیت نسبت به مقادیر بحرانی و گزارش فوری آنها
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 مشخصات محیط وقوع تجربه: بیمارستان نرگس )تخصصی(، دارای 33 تخت

 شرح نیاز به تغییر تشخیص داده شده ) توصیف وضعیت موجود مشکل دار(: 
اولین گام Find بر رسی و پیداکردن مشکل 

1- انتقال زنان تحت سزارین به اتاق عمل باید توسط فرد حرفه ای )پرستار(انجام می شد که توسط خدمات صورت می گرفت. 
که اطالعات دقیق داده نمی شد و احتمال خطر برای مدد جو وجود داشت.

2- آموزش قبل از عمل در رابطه با آنچه در انتظار زنان تحت سزارین )بیمار( است داده نمی شد. که باعث ترس و اظطراب زنان 
و افزایش فشارخون می گردید.

3- با قبل از عمل بیماران سرم دریافت نمی کردند و معمو ال دچار عدم ثبات همودینامیک می شدند که مشکالت ناشی از 
کاهش حجم مایعات و الکترو لیتها.بود. جمع اوری این اطالعات تقریبا 8 روز طول کشید. 

FOCUSPDCA هدف تغییر: ارتقای استراتژی فرآیند مراقبت قبل از عمل با استفاده از روش 

 مراحل اجرای برنامه به تفکیک: 
 organiz گام دوم براساس

تشکیل تیم ارتقاء:الف- پرستاران بخش زنان و زایمان که با فرایند اشنا بودند 14 نفر در سه سیفت به عنوان تیم ارتقاء 
انتخاب شدند و وظایف آنها اجرای فرایند ها ب-. سرپرستار و سوپر وایزر ها که 6 نفر بودند به عنوان تیم نظارت و کنترل و 
ظایف آنها کنترل و نطارت بو سیله چک لیست های انجام فرایند کار توسط پر سنل بود در این مرحله آموزش های ضروری 

به پر سنل و سرپرستار و سوپروایزر داده شد 
- آیا پرسنل را آموزش دادید؟ کدام گروه ها؟ و چگونه؟ شرح دهید.

بله. سوپروایزان سرپرستاران و پرستاران.ذو کالس آموزشی برای سرپرستاران و سوپروایزران در رابطه مراقبت قبل از عمل 
سزارین طبق استاندارد مراقبتی برگذارو خط مشی اجرای کارشامل 

 آموز ش قبل از عمل سزارین توسط پرستار 
تأمین مایعات و الکترو لیتها ی از طریق سرم تراپی ازروز قبل از عمل 

انتقال مدد جو به اتاق عمل توسط فرد حر فه ای همراه با کنترل مشخصات مدد جو 
- آیا دستورالعمل خاصی برای تغییر نیاز داشتید؟ 

Clarify سومین گام براساس شفاف سازی
از نطر تفاوت انچه است و انچه باید باشد.......................................................استاندارد ها ) وضعیت مطلوب (

ارتقای فرآیندمراقبت قبل از عمل در زنان تحت سزارین
 FOCUSPDCA حین عمل و پس از عمل با روش 

 پریسا اسدالهی؛ کارشناس هوشبری، بیمارستان تخصصی نرگس، دورود، لرستان، ایران
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وضعیت موجود -...عدم آموزش بیمار قبل ازعمل سزارین.....................................................اموزش بیمار قبل از عمل 
سزارین 

عدم تأمین مایعات و الکترو لیتهای قبل ازعمل سزارین.............................................تأمین مایعات و الکترو لیتها 
قبل از عمل سزارین..

انتقال مدد جوبه اتاق عمل توسط خدمات.......................................................انتقال مدد جوبه اتاق عمل توسط فرد حرفه ا ی) 
پرستار با بر رسی مشخصات وی با دستبد 

- آیا نحوه ارتباط رسمی شما / واحد پرستاری با سایر واحد ها ی بیمارستان تغییر نمود؟ چگونه؟ خیر
- آیا نیاز به هماهنگی با سایر واحدهای بیمارستان بوده است؟ بله. با واحد آموزش ضمن خدمت هماهنگ شد که 

براساس نیاز پر سنل آموزش های درون بخشی انجام شود
- نحوه نظارت وکنترل شما / واحد پرستاری در خصوص برنامه تغییر چگونه بود؟ 

Understand چها مین گام براساس این تکنیک
توجه به مشکالت ذیل 

- کمبود پر سنل 
- ا نگیزه ناکافی پر سنل 

- عدم آموزش ضمن خدمت 
- عدم وجود چک لیست نطارتی 

- عدم اگاهی پر سنل از استاندارد های مراقبتی
- روتین گرایی 

بعد از درک مشکالت پر سنلی - نظارتی و محیطی با حضور پر سنل و مترون و سرپرستار و سوپروایزر جلسه ای تشکیل 
شد با بارش فکری راهکارهایی پیشنهاد شد.

Select پنجمین گام براساس تکنیک
راهکارها از نطر هزینه و زمان و قابلیت اجرایی برر سی شد و بیشترین امتیازبه تغییر شیوه نظارت سر پرستار و سوپر وایزر 

و اصالح خط مشی در مورد آموزش ضمن خدمت داه شد 
Plan ششمین گام

الف- تدوین و تصویب خط مشی 
ب-الزام به استفاده سرپرستاران ) اتاق عمل و بخش زایمان( و سوپروایزران بالینی از چک لیست نظارتی 

ج- اایجاد هماهنگی بین پرستاران، سرپرستار و سوپروایزران بالینی با آموزش تیمی
د- اجرای مراقبت قبل از عمل با خط مشی جدید مراقبتی 

DO هفتمین گام اجرای برنامه
ابتدا به مدت 15 زوز با حضور پژوهشگر و سوپروایزر طبق چک لیست نظارت بر کار پرسنل انجام شد و بازخورد مناسب داده 
شدو بعد از این در هفته اول عامل تغییر)پژوهشگر( هر دو روز یکبار به همرا سوپر وایزر نظارت را انجام دادند و در هفته ی 
دوم و سوم عامل تغییر)پژوهشگر( هر چهار روز یکبار با سوپروایزر نظارت را انجام داده و از بیماران هم در رابطه با مراقبت 
قبل از عمل مصاحبه می شد.سپس پ عامل تغییر)پژوهشگر( به مدت یک ماه هر15 روز نظارت بر کار تیم را انجام می داد.

- نحوه ارزشیابی نهایی برنامه تغییر خود را شرح دهید.
از طریق سنجش وضعیت همودینامیک و اضطزاب زنان تحت سزارین



44
کنگره کشوری مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری

اعتبار بخشی و مدیریت پرستاری

- برای تداوم و تثبیت تغییر در سیستم پرستاری چگونه عمل کردید؟ شرح دهید.
نتایج به اطالع مترون رسید. خط مشی های فرایند مراقبت قبل از عمل سزارین تثبیت شد از طریق کنترل و 

نطارت به منظور آموزش قبل از عمل سزارین برای کاهش اضطراب مدد جو 
سرم تراپی برای ثبات در وضعیت همودینامیک مدد جو 

انتقال مددجو به اتاق عما با بر سی مشخصات توسط پر سنا پرستاری نه خدمات بخش 
- مشکالت پیش آمده در حین اجرا چه بودند؟ چگونه با هریک از آنها برخورد نمودید؟

 در روزهایی که تعداد مددجو باال می رفت آموزش انجام نمی شد  .هماهنگی با سوپروایزر آموزشی برای رفع این مشکل 
به این شیوه که و ثبت نام مددجویان آموزش ندیده و پرستار مرمربوطه در دفتر ثبت خطاها وتذکر به پرستاران مربوطه 

از طریق مترون 
مشکل دیگر عدم توجه مددجو به آموزش که از همراه بیمار درخواست کردیم موارد را برای مددجو بکار ببرد یا تکرار نماید 

 نتایج برنامه تغییر: 
- ارتقای فرآیند مراقبت قبل از عمل در زنان تحت سزارین حین عمل وپس از عمل

- کاهش اضطراب زنان تحت سزارین حین عمل و پس از عمل
- و ثبات وضعیت همودینامیک زنان تحت سزارین حین عمل وپس از عمل

 مشکالت حل نشده و جدید رخ داده در پی ایجاد تغییر:
- با.افزایش تعداد مددجویان و کمبود وقت پرستاران  و عدم اجرای صحیح فرآیند مراقبت قبل از عمل سزارین گاهی 

دچار خدشه می شود 

 درس های آموخته شده: 
- عدم رعایت استاندارد پرستاری در یک بخش از بیمارستان بر عملکرد کل بیمارستان و سالمت بیمار آسیب می رساند.

- استاندارد ها ی مراقبتی براساس فرایتد پرستاری اساس کار پرستار است 
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شناسایی صحیح بیماران در زمان ارائه ی خدمات تشخیصی
 درمانی و مراقبتی توسط کارکنان بالینی طبق

 دستورالعمل ابالغی وزارتی
 مریم محمدی؛ مدیر خدمات پرستاری، مرکز آموزشی درمانی الغدیر ابهر، ایران

 مشخصات محیط وقوع تجربه: بیمارستان امدادی ابهر)عمومی(، دارای 135 تخت و 416 نفر نیروی انسانی
- رده های نیروی انسانی: پرستاری، مامایی، بیهوشی و اتاق عمل

- مدت اجرای اعتباربخشی: از سال 91 تا 95 )سه دوره(

 شرح نیاز به تغییر تشخیص داده شده ) توصیف وضعیت موجود مشکل دار(: با توجه به بروز برخی خطاهای دارویی، 
پروسیجرها و اعمال جراحی بر روی فرد نادرست و موضع نادرست، خطاهای مرتبط با انتقال خون، خطا در زمینه ی آزمایشات 
تشخیصی و احتمال تحویل نوزاد به خانواده اشتباه که منجر به بی اعتمادی بیمار به بیمارستان می گردد و همچنین گاها منجر 

به بروز برخی حوادث ناگوار و آسیب و صدمات دائمی و غیر قابل جبران و حتی مرگ می شود. 
شناسایی بیماران در بیشتر مواقع طبق شماره اتاق و تخت بیمار صورت می گرفت و نام و نام خانوادگی بیمار روی تابلو 
مشخصات و باال سر بیمار نوشته می شد و شناسایی قبل از اقدامات مختلف از این طریق انجام می شد که احتمال خطا باال 
می رفت. برای مثال گاها دیده می شد به دلیل Turn over باالی بیماران یا Load کاری باالی بخش یا سهل انگاری پرسنل، 
بیماری ترخیص شده ولی تابلو باال سر بیمار پاک نشده و همچنان نام بیمار قبلی وجود دارد در حالیکه بیمار جدید پذیرش 
شده است که در نسل سوم اعتباربخشی سال 95 طبق سنجه های اعتباربخشی نوشتن نام و نام خانوادگی و تشخیص بیمار از 
تابلوی باال سر بیمار حذف گردید)جهت حفظ محرمانگی اطالعات بیمار و کاهش بروز خطا(. جابجایی بیماران درون بخشی 
یا بین بخشی یا گاها حتی خوابیدن همراه بیمار روی تخت بیمار احتمال خطا را باال می برد. روشی برای شناسایی صحیح 
و سریع بیماران در معرض خطر زخم فشاری، سقوط و.. و همچنین آلرژی وجود نداشت. چک لیست جراحی ایمن برای هر 
بیمار قبل از جراحی در زمان تحویل بیمار در اتاق عمل تکمیل و ضمیمه پرونده می شد ولی اصول الزم مثل مارک کردن 
محل عمل )به جز اعمال جراحی چشم و ENT در این مرکز( انجام نمی شد که در نسل سوم تکمیل و ضمیمه نمودن آن در 

پرونده ها حذف و فقط بر اجرای آن تأکید شد.
 

 هدف تغییر: مطابق سنجه ی 1 از استاندارد ب 1 6 زیر محور مراقبت های عمومی بالینی در محور مراقبت و درمان » قبل از 
هر گونه اقدام تشخیصی- درمانی شناسایی بیماران حداقل با دو شناسه مطابق با بخشنامه ابالغی وزارت بهداشت صورت گیرد«. 

این سنجه جزء سنجه های بسیار مهم و الزامی در این محور می باشد. 
هدف اجرای صحیح »راهنمای شناسایی صحیح بیماران« در بخش های بیمارستان می باشد به این صورت که دو شناسه شامل 
نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد)به روز، ماه و سال(می باشد که با رنگ مشکی یا آبی در زمینه سفید دستبند پرینت می شود و 
همچنین ID code )کد رایانه ای پذیرش( درج می گردد. در صورت تشابه نام و نام خانوادگی، نام پدر نیز به عنوان جزیی از دو 

شناسه اصلی درج می گردد و در جلد پرونده نیز عبارت » احتیاط: بیمار با اسامی مشابه« قید می گردد. 
دستبند شناسایی از لحظه پذیرش بیمار در واحد پذیرش و قبل از ورود به بخش تحویل بیمار داده می شود)همه ی بیماران 
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بستری در بخش های عادی و ویژه و تحت نظر اورژانس( و در بخش الزم است که بیمار، دریافت دستبند شناسایی را 
در پرونده به صورت کتبی تایید و امضاء نماید همچنین در شناسایی بیماران نباید تنها به دستبند اکتفا نمود بلکه 
باید به صورت شفاهی از بیمار نیز نام او را بپرسیم و در مورد کودکان و بیمارانی که توانایی صحبت کردن ندارند باید 
از والدین یا همراهان آنها سوال شود. هدف از اجرای این اقدامات، ارتقاء ایمنی بیمار و کاهش خطر خطاهای احتمالی 

است که به دنبال عدم شناسایی صحیح بیماران اتفاق می افتد.
 

 مراحل اجرای برنامه به تفکیک: 
- آیا پرسنل را آموزش دادید؟ کدام گروه ها؟ و چگونه؟ شرح دهید. بلی، آموزش »راهنمای شناسایی صحیح بیماران« 
و همچنین »چک لیست جراحی ایمن« به پرستاران همه بخش ها انجام شد. مباحث کلیدی و مهم مورد پرسش و پاسخ و 
بحث قرار گرفت و از پرسنل فیدبک گرفته شد. اهمیت تکمیل فرم ارزیابی اولیه پرستاری از زمان ادمیت بیمار و همچنین 
گرفتن تاریخچه کامل )از نظر آلرژی و..( و تکمیل ابزار برادن)پایش زخم فشاری( و مورس)پایش خطر سقوط( نیز آموزش 
داده شد تا طبق این ابزار به بیمار از زمان پذیرش و همچنین در طول هر شیفت امتیاز داده و براساس نمره کسب شده 
دستبند شناسایی رنگی برای بیمار درخواست نماید.) دستبند قرمز رنگ برای بیماران مبتال به آلرژی و دستبند زرد رنگ 

برای بیماران با احتمال سقوط، ابتال به زخم فشاری یا ترومبوآمبولیسم وریدی(
آموزش های دوره ای مصوبات جلسات )RCA(Root Cause Analysis یا تحلیل ریشه ای علل و اقدامات اصالحی مطرح 
شده در کمیته های تیم مدیریت اجرایی بیمارستان و همچنین )FMEA(Failure Mode Effects Analysis ها به عنوان 
راههای پیشگیری از بروز خطرات احتمالی و همچنین موارد گزارش خطا که انجام گرفته و مواردی که مربوط به عدم 
نتایج  ارائه  و همچنین  پرسنل  برای  آموزشی  یا جلسات  آموزشی  خبرنامه های  قالب  در  بودند  بیماران  شناسایی صحیح 
بازدیدهای مدیریتی ایمنی و میدانی ایمنی توسط تیم ایمنی بیمارستان و تیم مدیریت اجرایی و راهکارهای اصالحی ارائه 

شده در این بازدیدها می باشد. 
 

- آیا دستورالعمل خاصی برای تغییر نیاز داشتید؟ اگر بلی، شرح دهید. بلی، »راهنمای شناسایی صحیح بیماران« 
که بخشنامه ی ابالغی وزارت بهداشت به شماره ی 10757/ د 409 مورخ 93/6/12 می باشد و همچنین چک لیست 

جراحی ایمن. 
با  بلی.  چگونه؟  نمود؟  تغییر  بیمارستان  ی  واحد ها  سایر  با  پرستاری  واحد   / شما  رسمی  ارتباط  نحوه  آیا   -
واحد مدیریت و امور مالی بیمارستان در طول جلسات و کمیته های مدیریت اجرایی جهت تایید و پیگیری برای خرید 
دستبندهای شناسایی )سفید، قرمز، زرد، مخصوص کودکان و نوزادان( به دلیل بحث مالی گاها نیاز به برخورد جدی تر و 

پیگیرتر داشتیم. 
- آیا نیاز به هماهنگی با سایر واحدهای بیمارستان بوده است؟ اگر بلی، شرح دهید. به دلیل اینکه دستبندها از 
زمان پذیرش بیمار و در واحد پذیرش تحویل بیماران داده می شد و تعیین رنگ در صورت نیاز در بخش توسط پرستار 

مربوطه انجام می شد، نیاز به تعامل بیشتری با واحد پذیرش در این زمینه وجود داشت. 
- نحوه نظارت وکنترل شما / واحد پرستاری در خصوص برنامه تغییر چگونه بود؟ شرح دهید. به صورت مشاهده 
اتاق عمل و پایش اجرای آن و  ایمن در  از طریق چک لیست کنترلی. در دسترس قرار دادن چک لیست جراحی  یا  و 
همچنین ابزار برادن و مورس جهت تعیین میزان خطر زخم فشاری و سقوط برای بیمار در طول شیفت ها و استفاده از 
دستبند رنگی زرد در موارد مذکور و دستبند قرمز در صورت وجود آلرژی در بیمار. نظارت بر رعایت شناسایی صحیح 
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بیماران از لحظه ی پذیرش تا ورود به بخش توسط مسئول بخش، مسئول شیفت، پرستار بیمار و سوپروایزرین 
بالینی و واحد بهبود کیفیت و رابطین ایمنی در طول شیفت ها.

گزارش نتایج پایش ها و بازدیدهای ایمنی در کمیته های پایش و سنجش و ارائه ی راهکارهای اصالحی در 
کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان و ارائه ی بازخورد مناسب به بخش ها طی آموزش های دوره ای یا موردی 
- نحوه ارزشیابی نهایی برنامه تغییر خود را شرح دهید. طبق چک لیست تنظیم شده و میزان آگاهی پرسنل از بخشنامه 

ی مربوطه و همچنین بررسی در کمیته پایش و سنجش و مدیریت خطا
- برای تداوم و تثبیت تغییر در سیستم پرستاری چگونه عمل کردید؟ شرح دهید. پایش مستمر و دوره ای در این زمینه، 
ایجاد فرهنگ سازی برای گزارش خطا و خوداظهاری پرسنل در صورت بروز خطا در زمینه عدم شناسایی صحیح بیمار، در 
معرض دید قرار دادن پوسترهای 8Right )بیمار صحیح، داروی صحیح، دوز صحیح، زمان صحیح، محل صحیح، تجویز 
صحیح، پاسخ مناسب به دارو، ثبت صحیح( و 9 راه حل ایمنی در مکان تهیه و آماده سازی دارو و سرم برای بیمار، لیبل 
گذاری داروهای مشابه)زرد( و پرخطر)قرمز( و یخچالی)آبی( از مبدا )داروخانه( و سپس تحویل به بخش ها، در دسترس 
قرار دادن لیست داروهای با هشدار باال و مشابه در بخش ها، اجرای فرایند شناسایی صحیح بیماران قبل از انتقال خون و 
مطابقت مشخصات بیمار طبق دستبند و پرسش از بیمار و اطالعات پرونده، آموزش دستورالعمل گازهای طبی و رنگ بندی 
انواع گازهای طبی به پرسنل جهت کمک به ارتقاء ایمنی بیمار، بازدیدهای منظم و دوره ای مدیریتی ایمنی و میدانی ایمنی 
و مشارکت پرسنل در طول بازدید، ارائه ی خبرنامه ی آموزشی و آموزش دوره ای، دادن تشویقی به پرسنلی که گزارش 
خطا انجام می دهند)جهت ترویج فرهنگ سازی گزارش خطا بدون اشاره به نام فرد در محیطی عاری از سرزنش و تنبیه (، 

شناسایی گلوگاههای بروز خطا و ارائه ی راهکار اصالحی در کمیته ها 
- مشکالت پیش آمده در حین اجرا چه بودند؟ چگونه با هریک از آنها برخورد نمودید؟

مشکالت مالی در خرید دستگاه چاپ دستبند و کارتریج های مخصوص دستبندهای رنگی و سایز های بزرگسال، کودکان 
و نوزادان که با پیگیری های مستمر در کمیته مدیریت اجرایی و پایش و سنجش با تأکید بر اهمیت بسیار باالی موضوع 
ایمنی بیمار، واحد مدیریت، امورمالی و کارپردازی ملزم به تهیه دستبندها بدون ایجاد gap گردیدند) برای همه ی بیماران 

بستری در بخش های عادی، ویژه و تحت نظر اورژانس( 

 نتایج برنامه تغییر: 
- شناسایی صحیح بیماران طبق دستبند شناسایی و پرسش از بیمار قبل از هر گونه اقدامات تشخیصی و درمانی

- کاهش بروز خطا در شناسایی بیمار و اجرای پروسیجرهای بیمار
- و آگاهی پرسنل از بخشنامه ی مربوطه و اهمیت آن

 مشکالت حل نشده و جدید رخ داده در پی ایجاد تغییر:
- ایجاد gap در تهیه ی دستبند به دالیل مشکالت مالی که مدتی بیماران بدون دستبند پذیرش می شدند. 

- نیاز به نیروی انسانی بیشتر در واحد پذیرش جهت پرینت دستبندها و کنترل آن و همچنین پرینت دستبند رنگی 
طبق نظر پرستار بخش و پرینت مجدد برای دستبندهای گم شده یا مخدوش با نظر پرستار بخش و.. 

- گاها بیمار بدون اینکه دستبند را خارج نماید از بخش خارج می شد که بایستی هنگام ترخیص دستبند شناسایی 
تحویل بخش و امحاء گردد. 

- در برخی موارد دستبندها کیفیت مناسب نداشتند )باید ضدآب، قابل انعطاف و با قابلیت تمیز کردن مجدد باشد( یا 
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اندازه نامناسب خصوصا در کودکان و نوزادان که پرسنل مجبور به برش و چسب زدن آن می شدند. 
- در نوزادان طبق بخشنامه باید دو پابند برای شناسایی استفاده شود که گاها پرسنل دو مچ بند استفاده می کردند 

یا حین رگ گیری مجبور می شدند خارج کنند و یا توسط مادران جدا می شد. 
- ثبت اطالعات اشتباه در دستبند توسط پرسنل پذیرش

 
 درس های آموخته شده: 

- عدم شناسایی صحیح بیماران یکی از علل ریشه ای بسیاری از خطاها است.
- قبل از اجرای هر پروسیجری نام بیمار را طبق دستبند و پرسش از خود بیمار کنترل نماییم.

- اهمیت شناسایی بیماران با احتمال آلرژی، خطر زخم فشاری و سقوط و... 
.Legal اهمیت شناسایی صحیح بیماران در کاهش بروز خطا و نارضایتی بیمار و موارد -
- و سیستم رنگ بندی، تشخیص سریع دیداری را فراهم و برخی مشکالت را می کاهد. 
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ایجاد سیستم ارزشیابی اصولی عملکرد پرستاران 

 افسانه محمدی؛ پرستاری بیمارستان الغدیر شهرستان ابهر، ایران
 مریم محمدی؛ پرستار بالینی، کارشناس دفتر بهبود کیفیت بیمارستان الغدیر شهرستان ابهر، ایران

 مشخصات محیط وقوع تجربه: بیمارستان امدادی ابهر)عمومی(، دارای 135 تخت و 416 نفر نیروی انسانی
- رده های نیروی انسانی: پرستاری، مامایی، بیهوشی و اتاق عمل

- مدت اجرای اعتباربخشی: از سال 91 تا 95 )سه دوره(

 شرح نیاز به تغییر تشخیص داده شده ) توصیف وضعیت موجود مشکل دار(: ارزشیابی های عملکرد پرسنل توسط 
سرپرستاران بصورت فرمالیته و غیراصولی انجام می شد؛ سرپرستار چک لیستهای ارزشیابی عملکردپرسنل را به طور فرمالیته 
آخر هر ماه تکمیل می کرد بدون اینکه ارزشیابی مستمر انجام داده باشد. معیارهای ارزشیابی عملکرد سرپرستاران به طور 
سلیقه ای بوده و ارزشیابی ها بیشتر به صورت ذهنی انجام می گرفت. پاداش ها و پرداخت های پرسنل اعم از کارانه ها بدون معیار 
ارائه شده و مبتنی بر عملکرد آنها نبود، پرسنل در زمینه پاداش های دریافتی و ارزشیابی عملکرد خود، ادراک نابرابری داشتند. 
پرسنل از اینکه سیستم بین فردی که خوب کارکرده با فردی که خوب کار نمیکند هیچ فرقی قائل نمی شود ناراضی بودند، به 

همین خاطر انگیزه ای هم برای انجام عملکرد مطلوب نداشتند.
 

 هدف تغییر: اجرای اصولی ارزشیابی عملکرد پرستاران توسط مدیران پرستاری اعم از سرپرستار و سوپروایزران 
و بهبود عملکرد پرسنل پرستاری

 
 مراحل اجرای برنامه به تفکیک: 

- آیا پرسنل را آموزش دادید؟ کدام گروه ها؟ و چگونه؟ شرح دهید. بسترسازی / آماده سازی محیط جهت اجرای برنامه 
تغییر بدین ترتیب انجام شد:

- تشکیل کمیته مدیریت پاداش/ارزشیابی عملکرد اصولی
- بهسازی نظری مدیران پرستاری/اعضای کمیته در زمینه ارزشیابی عملکرد اصولی

- تهیه و تدوین چک لیستهای ارزشیابی عملکرد پرستاران به طور مقدماتی براساس ماهیت مراقبت های بخش های 
هدف )داخلی و جراحی( با مشارکت اعضای کمیته 

- تهیه و تدوین فرم های ثبت برای پرستاران ) فرم ثبت مراقبت ها و فرم ثبت آموزش به بیمار ( با مشارکت اعضای 
کمیته. الزم به ذکر است، هدف از تدوین این فرمها این بود که ارزشیابی عملکرد پرسنل را تسهیل کند، همچنین 
به عنوان یک ابزار کنترلی برای مدیران محسوب می شد. بعالوه این فرمها به پرسنل در تداوم انجام آموزش به بیمار 

و مراقبت اصولی از بیماران کمک می کرد.
- تهیه و تدوین مواد آموزشی (پمفلت ها و بوکلت های آموزش به بیمار، بوکلت های ارزشیابی عملکرد برای مدیران(

- بهسازی عملی مدیران پرستاری/اعضای کمیته در زمینه ارزشیابی عملکرد اصولی
- بهسازی نظری و عملی پرستاران بخش داخلی و جراحی عمومی 
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- برنامه ریزی کلی جهت مدیریت پاداش ها)نحوه پاداش دهی، نحوه ارزشیابی ها و...( با مشارکت اعضای کمیته
- تهیه و تدوین خط مشی ها در زمینه ارزشیابی اصولی عملکرد پرسنل و پاداش دهی آنها و اعالم به دفتر 

پرستاری
- تدوین شرح وظایف برای اعضای کمیته و پرستاران بخش های هدف ) داخلی و جراحی ( در راستای برنامه 

تغییر 
 - آیا دستورالعمل خاصی برای تغییر نیاز داشتید؟ اگر بلی، شرح دهید. توضیحات مربوط به نحوه بهسازی مدیران 

پرستاری و پرسنل در راستای برنامه تغییر به صورت بسیط در ذیل آمده است :
سرپرستاران  آموزشی،  سوپروایزر  بالینی،  سوپروایزران  مترون،  از  اعم  ارزیابها  برای  نظری  بهسازی  دوره های   -
بخش های داخلی و جراحی عمومی و سوپروایزر بهبود کیفیت با اهداف آشناسازی آنها با ارزشیابی عملکرد اصولی 
در طی 3جلسه به مدت 45 دقیقه به شیوه سخنرانی و پرسش و پاسخ برگزار شد. شایان ذکر است؛ رئوس مطالب 
و طرح درس قبل از جلسات بهسازی نظری در اختیار ارزیابها گذاشته شد. همچنین زمان و مکان و روش تدریس 

با نظرخواهی از آنها تعیین شد.
- بهسازی عملی ارزیابها در راستای ارزشیابی عملکرد پرسنل به ترتیب زیر انجام شد: ابتدا توضیحاتی راجع به نحوه 
عالمتگذاری چک لیستها و نحوه ارزشیابی عملکرد پرسنل توسط عامل تغییر/پژوهشگر به فرد ارزیاب داده شد و 
سپس ارزیاب کننده در بالین بیمار تحت نظارت پژوهشگر، عملکرد پرستاران را از طریق مشاهده فرم های ثبت و 
دریافت بازخورد از بیماران و همراهان بیمار ارزشیابی کرده و بازخوردهای الزم توسط پژوهشگر در جهت رفع نواقص 
عملکردی به وی ارائه شد. برخی از ارزیابها تمایل داشتند که ارزشیابی را ابتدا خود عامل تغییر)پژوهشگر(انجام 
دهد، در این موقعیتها ابتدا خود پژوهشگر، ارزشیابی را انجام داده و ارزیاب کننده نحوه عملکرد پژوهشگر در زمینه 
ارزشیابی عملکرد پرستاران را مشاهده می کرد. بهسازی عملی ارزیابهادر طی 3 جلسه، حدود 30 دقیقه طول کشید.

از  انجام اصولی مراقبت  انجام آموزش به بیمار اصولی و  با هدف آشناسازی پرستاران در زمینه  - جلسات نظری 
بیماران طبق فرآیند پرستاری تشکیل شد. طبق نظر سنجی انجام شده از روش سخنرانی و پرسش و پاسخ جهت 
بهسازی آنان استفاده شد. پرسنل پرستاری دو بخش گروه هدف )داخلی و جراحی(، در طی دو جلسه 1 ساعته 
تحت بهسازی قرار گرفتند. همچنین توضیحات الزم در زمینه نحوه بکارگیری فرم های ثبت ) فرم ثبت آموزش به 

بیمار و فرم ثبت مراقبت ها( به پرسنل داده شد. 
- بهسازی عملی پرستاران در زمینه انجام مراقبت های اصولی از بیماران در بخش های داخلی و جراحی به شکل ذیل 
انجام شد؛ ابتدا نیازسنجی آموزشی پرسنل در زمینه مراقبت های اصولی از بیماران ارتوپدی با پرسیدن سواالتی از 
پرستار انجام شد.پژوهشگر نواقص اطالعاتی آنها را برطرف کرده و پس از دادن توضیحات الزم، به همراه پرستار در 
بالین بیمار حضور یافته و پرستار مربوطه بررسی های الزمه را انجام داده و پس از انجام بررسی سیستم ها، در خارج 
از بالین بیمار نواقص عملکردی پرستار توسط پژوهشگر گوشزد شده، و از پرستار خواسته می شد که مشکالتی را 
که طی بررسی به آنها دست یافته را لیست نموده و دستورات مراقبتی را برای هر یک از مشکالت تدوین نماید. 
سپس از پرستار مربوطه خواسته می شد تا برخی از دستورات مراقبتی تدوین شده را در بالین بیماران اجرا کنند و 

بازخوردهای الزم ) اصالحی، تقویتی ( از طرف عامل تغییر ارائه می شد. 
- بهسازی عملی پرسنل بخش های داخلی و جراحی در زمینه آموزش به بیمار اصولی به صورت زیر بود: ابتدا سواالتی 
در زمینه نحوه نیازسنجی آموزشی بیماران و اجرای آموزش و اصول آموزش به بیمار از پرستار پرسیده شد و در 
صورت لزوم توسط پژوهشگر اطالعات و نکات الزم ارائه شد. سپس در بالین بیمار پرستار با همراهی و نظارت عامل 
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تغییر/ پژوهشگر، نیازسنجی آموزشی را انجام داده، بعد در خارج از بالین بیمار بازخورد الزم توسط پژوهشگر به 
پرستار مربوطه ارائه شد. همچنین در زمینه تکمیل فرم ثبت آموزش به بیمار و نحوه ی اجرای اصولی آموزش، 
توضیحات الزم ارائه گردید. پرستار مربوطه حداقل یک آیتم را در بالین بیمار با نظارت و همراهی پژوهشگر 
آموزش داد. نواقص عملکردی پرستاران توسط پژوهشگر اصالح گردید. بهسازی عملی پرستاران بخش داخلی 
نیز به مدت 15 روز ) هر جلسه به مدت حداقل نیم ساعت ( طول کشید. بهسازی عملی پرستاران بخش جراحی 
عمومی به مدت 10 روز ) هر جلسه به مدت حداقل 45 دقیقه ( و بهسازی عملی پرستاران بخش داخلی نیز به مدت 

15 روز ) هر جلسه به مدت حداقل نیم ساعت ( طول کشید. 
با  بلی.  چگونه؟  نمود؟  تغییر  بیمارستان  ی  واحد ها  سایر  با  پرستاری  واحد   / شما  رسمی  ارتباط  نحوه  آیا   -
واحد مدیریت و امور مالی بیمارستان در طول جلسات و کمیته های مدیریت اجرایی جهت تایید و پیگیری برای خرید 
دستبندهای شناسایی )سفید، قرمز، زرد، مخصوص کودکان و نوزادان( به دلیل بحث مالی گاها نیاز به برخورد جدی تر و 

پیگیرتر داشتیم. 
- آیا نیاز به هماهنگی با سایر واحدهای بیمارستان بوده است؟ اگر بلی، شرح دهید. به دلیل اینکه دستبندها از 
زمان پذیرش بیمار و در واحد پذیرش تحویل بیماران داده می شد و تعیین رنگ در صورت نیاز در بخش توسط پرستار 

مربوطه انجام می شد، نیاز به تعامل بیشتری با واحد پذیرش در این زمینه وجود داشت. 
- نحوه نظارت وکنترل شما / واحد پرستاری در خصوص برنامه تغییر چگونه بود؟ شرح دهید. به صورت مشاهده 
اتاق عمل و پایش اجرای آن و  ایمن در  از طریق چک لیست کنترلی. در دسترس قرار دادن چک لیست جراحی  یا  و 
همچنین ابزار برادن و مورس جهت تعیین میزان خطر زخم فشاری و سقوط برای بیمار در طول شیفت ها و استفاده از 
دستبند رنگی زرد در موارد مذکور و دستبند قرمز در صورت وجود آلرژی در بیمار. نظارت بر رعایت شناسایی صحیح 
بیماران از لحظه ی پذیرش تا ورود به بخش توسط مسئول بخش، مسئول شیفت، پرستار بیمار و سوپروایزرین بالینی و 

واحد بهبود کیفیت و رابطین ایمنی در طول شیفت ها.
ارائه ی راهکارهای اصالحی در کمیته تیم  گزارش نتایج پایش ها و بازدیدهای ایمنی در کمیته های پایش و سنجش و 

مدیریت اجرایی بیمارستان و ارائه ی بازخورد مناسب به بخش ها طی آموزش های دوره ای یا موردی 
- نحوه ارزشیابی نهایی برنامه تغییر خود را شرح دهید. طبق چک لیست تنظیم شده و میزان آگاهی پرسنل از بخشنامه 

ی مربوطه و همچنین بررسی در کمیته پایش و سنجش و مدیریت خطا
- برای تداوم و تثبیت تغییر در سیستم پرستاری چگونه عمل کردید؟ شرح دهید. پایش مستمر و دوره ای در این زمینه، 
ایجاد فرهنگ سازی برای گزارش خطا و خوداظهاری پرسنل در صورت بروز خطا در زمینه عدم شناسایی صحیح بیمار، در 
معرض دید قرار دادن پوسترهای 8Right )بیمار صحیح، داروی صحیح، دوز صحیح، زمان صحیح، محل صحیح، تجویز 
صحیح، پاسخ مناسب به دارو، ثبت صحیح( و 9 راه حل ایمنی در مکان تهیه و آماده سازی دارو و سرم برای بیمار، لیبل 
گذاری داروهای مشابه)زرد( و پرخطر)قرمز( و یخچالی)آبی( از مبدا )داروخانه( و سپس تحویل به بخش ها، در دسترس 
قرار دادن لیست داروهای با هشدار باال و مشابه در بخش ها، اجرای فرایند شناسایی صحیح بیماران قبل از انتقال خون و 
مطابقت مشخصات بیمار طبق دستبند و پرسش از بیمار و اطالعات پرونده، آموزش دستورالعمل گازهای طبی و رنگ بندی 
انواع گازهای طبی به پرسنل جهت کمک به ارتقاء ایمنی بیمار، بازدیدهای منظم و دوره ای مدیریتی ایمنی و میدانی ایمنی 
و مشارکت پرسنل در طول بازدید، ارائه ی خبرنامه ی آموزشی و آموزش دوره ای، دادن تشویقی به پرسنلی که گزارش 
خطا انجام می دهند)جهت ترویج فرهنگ سازی گزارش خطا بدون اشاره به نام فرد در محیطی عاری از سرزنش و تنبیه (، 

شناسایی گلوگاههای بروز خطا و ارائه ی راهکار اصالحی در کمیته ها 
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- مشکالت پیش آمده در حین اجرا چه بودند؟ چگونه با هریک از آنها برخورد نمودید؟
مشکالت مالی در خرید دستگاه چاپ دستبند و کارتریج های مخصوص دستبندهای رنگی و سایز های بزرگسال، 
کودکان و نوزادان که با پیگیری های مستمر در کمیته مدیریت اجرایی و پایش و سنجش با تأکید بر اهمیت 
 gap بسیار باالی موضوع ایمنی بیمار، واحد مدیریت، امورمالی و کارپردازی ملزم به تهیه دستبندها بدون ایجاد

گردیدند) برای همه ی بیماران بستری در بخش های عادی، ویژه و تحت نظر اورژانس( 

 نتایج برنامه تغییر: 
- شناسایی صحیح بیماران طبق دستبند شناسایی و پرسش از بیمار قبل از هر گونه اقدامات تشخیصی و درمانی

- کاهش بروز خطا در شناسایی بیمار و اجرای پروسیجرهای بیمار
- و آگاهی پرسنل از بخشنامه ی مربوطه و اهمیت آن

 مشکالت حل نشده و جدید رخ داده در پی ایجاد تغییر:
- ایجاد gap در تهیه ی دستبند به دالیل مشکالت مالی که مدتی بیماران بدون دستبند پذیرش می شدند. 

- نیاز به نیروی انسانی بیشتر در واحد پذیرش جهت پرینت دستبندها و کنترل آن و همچنین پرینت دستبند رنگی 
طبق نظر پرستار بخش و پرینت مجدد برای دستبندهای گم شده یا مخدوش با نظر پرستار بخش و.. 

- گاها بیمار بدون اینکه دستبند را خارج نماید از بخش خارج می شد که بایستی هنگام ترخیص دستبند شناسایی 
تحویل بخش و امحاء گردد. 

- در برخی موارد دستبندها کیفیت مناسب نداشتند )باید ضدآب، قابل انعطاف و با قابلیت تمیز کردن مجدد باشد( یا 
اندازه نامناسب خصوصا در کودکان و نوزادان که پرسنل مجبور به برش و چسب زدن آن می شدند. 

- در نوزادان طبق بخشنامه باید دو پابند برای شناسایی استفاده شود که گاها پرسنل دو مچ بند استفاده می کردند یا 
حین رگ گیری مجبور می شدند خارج کنند و یا توسط مادران جدا می شد. 

- ثبت اطالعات اشتباه در دستبند توسط پرسنل پذیرش
 

 درس های آموخته شده: 
- عدم شناسایی صحیح بیماران یکی از علل ریشه ای بسیاری از خطاها است.

- قبل از اجرای هر پروسیجری نام بیمار را طبق دستبند و پرسش از خود بیمار کنترل نماییم.
- اهمیت شناسایی بیماران با احتمال آلرژی، خطر زخم فشاری و سقوط و... 

.Legal اهمیت شناسایی صحیح بیماران در کاهش بروز خطا و نارضایتی بیمار و موارد -
- و سیستم رنگ بندی، تشخیص سریع دیداری را فراهم و برخی مشکالت را می کاهد. 
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 اجرای اصول ارزشیابی عملکرد پرسنل پرستاری 
در یکی از بخش های جراحی عمومی بیمارستان 

 حرمت سادات امام زاده قاسمی؛ استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

 مشخصات محیط وقوع تجربه: مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(، دارای 500 تخت و 1670 نفر نیروی انسانی
- رده های نیروی انسانی: بهیار )بسیار محدود(، کمک بهیار )معموالًً تنها در شیفت های صبح(، پرستار لیسانس )در 
تمامی بخش ها و حداقل یک نفر درتمامی شیفت ها(، پرستار فوق لیسانس )حدوداً 50 نفر که برخی از سوپروایزران و 

ندرتاً سرپرستاران بخش ها را تشکیل می دهند(
- مدت اجرای اعتباربخشی: از سال 1392 تاکنون

 شرح نیاز به تغییر تشخیص داده شده ) توصیف وضعیت موجود مشکل دار(: مشاهده عدم اجرای اصول ارزشیابی 
عملکرد در ارزیابی عملکرد پرسنل پرستاری و در نهایت کیفیت نامطلوب مراقبت های پرستاری.

 
 هدف تغییر: دستیابی به نتایج حاصل از اجرای اصول ارزشیابی عملکرد پرستاران، که در این مطالعه، ارتقاء کیفیت مراقبت های 

پرستاری بوده است.
 

 مراحل اجرای برنامه به تفکیک: 
- آیا پرسنل را آموزش دادید؟ کدام گروه ها؟ و چگونه؟ شرح دهید. آموزش مستقیم بطور نظری خیر. اما در طی جلسات 
متعدد که بصورت انفرادی با سرپرستار بخش مربوطه و سوپروایزر آموزشی بیمارستان و نیز جلسات گروهی که با پرسنل 
بخش برگزار می شد، برنامه ها، اهداف و روش های اجرای اصول ارزشیابی عملکرد پرستاران ضمن اطالع رسانی به آنان، 
تعدیل، تصحیح و بازبینی شد. در طی این جلسات همواره تالش شد تا طراحی و اجرای برنامه تغییر که در جهت اجرای 
اصول ارزشیابی عملکرد می بود، قابل اجرا در شرایط بیمارستانی ما و جو حاکم در بخش و بیمارستان طراحی و برنامه ریزی 

شود.بعبارت دیگر، همه آموزش ها بطور عملی و عینی اجرا شد. 
بنابراین آموزش ها در مرحله اول بصورت جلسات گفتگو و آشناسازی با سرپرستار بخش و نیز سوپروایزر آموزشی بیمارستان 
بود، که پس از آشناسازی آنان با اهداف و برنامه های طرح و نیز متقاباًل آشناشدن عامل تغییر )پژوهشگر(، با انتظارات و 

محدودیت های موجود در بخش و بیمارستان، اقدام در جهت بازبینی طرح و اجرایی نمودن آن صورت گرفت.
مرحله دوم آموزش ها بصورت گروهی و با حضور تمامی پرسنل پرستاری بخش بود. در این مرحله ضمن نظرخواهی از 
پرسنل جهت اجرایی نمودن هر چه بیشتر برنامه ها و انجام هماهنگی بیشتر طرح با انتظارات و محدودیت های پرسنل در 
اجرای برنامه، آموزش های الزم جهت آشنا نمودن پرسنل با برنامه ها و اهداف تغییر برنامه ریزی شده انجام می گرفت. تمامی 

استانداردهای مراقبتی در این بخش به پرستاران و نحوه ثبت اقدامات / عملکرد پرستاری آموزش عملی داده شد.
 - آیا دستورالعمل خاصی برای تغییر نیاز داشتید؟ اگر بلی، شرح دهید.بطور مکتوب خیر. اما عمدتاً در فرآیند 
این تغییر نیاز به وجود دستورالعمل در جهت اجرای اصول ارزشیابی عملکرد پرستاران بود که در ابتدا براساس متون و 
استانداردها تدوین شد و سپس با برگزاری جلسات بحث و گفتگو با مسئولین پرستاری بیمارستان، بخش و نیز پرسنل 
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پرستاری بخش، تا حدامکان در جهت کاربردی نمودن آن اقدام گردید. 
در این راستا نیاز بود تا مدیران پرستاری، مترون، سوپروایزر آموزشی بیمارستان به سرپرستار بخش، و سرپرستار 
به پرسنل پرستاری بخش، دستورالعمل های الزم رابرای حمایت از طرح و همکاری با پژوهشگر در جهت اجرای 
اصول ارزشیابی عملکرد داشته باشند. اما مطابق با عملکرد و رویه ایی که در بسیاری از بیمارستان های کشور 
شاهد آن هستیم، از آنجائیکه صدور این دستورالعمل به راحتی انجام نمی شد و یا حتی باور و یا اراده ایی مبنی بر صدور 
این دستورالعمل ها در سطوح مدیریتی پرستاری بیمارستان نبود، عامل تغییر )پژوهشگر( همواره با برگزاری جلسات گفتگو 
و آشناسازی مدیران و کارکنان، دستورالعمل های این تغییر را در طی جلسات به پرستاران و مدیران پرستاری مربوطه 

اطالع رسانی )بطور شفاهی( می نمود. 
- آیا نحوه ارتباط رسمی شما / واحد پرستاری با سایر واحد ها ی بیمارستان تغییر نمود؟ چگونه؟ ارتباط رسمی 
بخش با واحد پرستاری و سایر واحد های بیمارستان تغییری نکرد. زیرا این تغییر تنها برای تغییر عملکرد سرپرستار برای 
ارزشیابی عملکرد پرستاران و تغییر عملکرد پرستاران در راستای اصول عملکرد مراقبتی بود. به این ترتیب همواره تالش 
عامل تغییر )پژوهشگر( در جهت اجرای فرآیند تغییر با توجه به حفظ شرایط و روابط معمول بود تا امکان بکارگیری هر 
چه بیشتر طرح و ادامه آن در آینده توسط پرستاران و مدیران پرستاری بیمارستان فراهم باشد. در واقع ارتباط غیر رسمی 

مبنای تغییر ارایه مراقبت توسط پرستاران و ارزشیابی عملکرد آنها توسط سرپرستار و سوپر وایزران بود. 
- آیا نیاز به هماهنگی با سایر واحدهای بیمارستان بوده است؟ اگر بلی، شرح دهید. خیر، تنها نیاز به هماهنگی 

با دفتر پرستاری بیمارستان بود. 
- نحوه نظارت وکنترل شما / واحد پرستاری در خصوص برنامه تغییر چگونه بود؟ شرح دهید. نظارت و کنترل 
مستقیم و غیر مستقیم در فرایند تغییر طراحی شده توسط عامل تغییر )پژوهشگر( و همکار پژوهشگر، سوپروایزر آموزشی 
و سرپرستار بخش، مطابق با برنامه طراحی شده، انجام گرفت. به این ترتیب که بدنبال جلسات هم اندیشی با پرسنل و 
مدیران پرستاری، در جهت اجرای بهینه برنامه طراحی شده برگه هایی برای ثبت گزارشات پرستاری در بخش تهیه شد 
از لحاظ محتوا و چگونگی آن مطابق با خواست پرسنل و فرآیند  )فرم های گزارش نویسی پیوست(. این برگه ها که تماماً 
برنامه ریزی تغییر بود، نحوه ثبت گزارشات پرستاری را در موقعیت های مختلف مراقبت پرستاری در بخش جراحی، مورد 
کنترل و ارزیابی قرار می داد. این برگه ها ارزیابی عملکرد پرستاران بخش جراحی مورد نظر را در تمامی موقعیت های کاری 
آنان مورد ارزیابی قرار می داد که شامل؛ ارایه مراقبت در هنگام پذیرش بیمار در بخش، قبل از عمل جراحی، روز اول ودوم 

بعد از عمل و نیز هنگام ترخیص.
  به این ترتیب با تهیه و تکثیر این برگه ها، به عنوان برگه های ثبت گزارشات پرستاری، عملکرد مراقبتی پرستاران و ثبت 
آن، در ابتدا توسط عامل تغییر )پژوهشگر( و سپس توسط سرپرستار، سوپروایزرآموزشی بیمارستان و نیز پژوهشگر تحت 

کنترل، نظارت و هدایت و آموزش پرسنل پرستاری قرار می گرفت.  
- نحوه ارزشیابی نهایی برنامه تغییر خود را شرح دهید. ارزشیابی نهایی برنامه تغییر طراحی و اجرا شده، از طریق سنجش 
کیفیت مراقبت های پرستاری بود. این سنجش با بررسی و مشاهده موارد ثبت شده پرستاران و مقایسه آن با وضعیت بالینی 
بیماران بود. بعبارت دیگر، در این پژوهش با ارزیابی از نحوه ارایه مراقبت های ارائه شده به بیماران، از طریق مشاهده مداوم 
نحوه ثبت مراقبت ها و مقایسه آن با وضعیت بالینی بیماران، برای مدت شش ماه، تغییر در ارایه مراقبت ها از طریق تغییر 

در نحوه ارزشیابی عملکرد پرستاران توسط سرپرستاران دیده شد. 
- برای تداوم و تثبیت تغییر در سیستم پرستاری چگونه عمل کردید؟ شرح دهید. تالش شد تا به منظور فراهم نمودن 
شرایط ایجاد تداوم و تثبیت تغییرات طراحی شده، نظرات و پیشنهادات مدیران رده های مختلف پرستاری بیمارستان و 
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بخش و نیز پرسنل بخش، تا حدامکان مورد توجه قرار گیرد و طراحی برنامه، بر مبنای محدودیت ها و امکانات 
موجود در بخش، دفتر پرستاری و بیمارستان انجام شود تا پرستاران بتوانند همیشه آنرا انجام دهند. 

- مشکالت پیش آمده در حین اجرا چه بودند؟ چگونه با هریک از آنها برخورد نمودید؟
عمدتاً مشکالت پیش آمده در حین اجرا، مربوط به عدم تمایل و یا ناتوانایی پرسنل پرستاری و یا مدیران آنان در 
جهت پیگیری و اجرای برنامه طراحی شده بود. لذا در طی فرایند تغییر متناسب با میزان پذیرش، توانایی و تمایل پرسنل 
و مدیران پرستاری برنامه طراحی شده بصورت مداوم مورد باز بینی و آموزش پرسنل انجام می گردید. به نحوی که تا 
حدامکان برنامه طراحی شده، با حفظ اصول و استانداردهای ارزشیابی عملکردهای مراقبتی پرسنل، قابل اجرا و کاربرد در 

شرایط بیمارستانی آن مقطع زمانی باشد. 
در طی شش ماه اجرای طرح همواره تالش شد تا مطابق با توانایی و تمایل پرسنل و مدیران پرستاری برنامه تغییر انعطاف 
پذیری الزم را داشته باشد. لذا همواره تالش شد تا ضمن اجرای اصول و معیارهای های اساسی در ارزشیابی عملکرد مراقبتی 
پرسنل، برنامه ها و انتظارات منطبق با سطح توانایی و تمایل کارکنان درگیر در طرح باشد. اما جابجایی سرپرستار بخش 
مداخله بدون اطالع و هماهنگی با عامل تغییر )پژوهشگر( و توسط دفترپرستاری بیمارستان انجام گرفت. با شکل گیری این 
جابجایی علی رغم آنکه همچنان پژوهشگر تالش در جهت ایجاد هماهنگی با سرپرستار جدید و آشنا نمودن وی با برنامه ها 
و طرح در حال اجرا نمود، اما ایشان به سبب عدم حضور از ابتدای طرح و نیز شروع جدیدی که در این بخش داشتند، 
نتوانستند انطباق کامل و رضایت بخشی با طرح مذکور داشته باشند. لذا برنامه مطابق با قوت، شور و نشاط قبل از جابجای 
سرپرستاری، پیش نرفت و نهایتاً پس از گذشت یکماه پایانی طرح، که مصادف با ارزیابی های نهایی و بررسی نتایج کار بود، 
به طور کامل پایان یافت. به نحوی که، علی رغم برنامه ریزی های انجام شده در فرآیند تغییر که همواره کاربردی و اجرایی 
شدن طرح مد نظر بود و لذا همواره پذیرش و عالقمندی پرسنل پرستاری بخش در هنگام شروع و اجرای طرح مشاهده می 
شد، اما به جهت آنکه ادامه طرح و نهادینه شدن ان در امور جاری بخش و ارزیابی پرسنل پرستاری، مورد توافق و پذیرش 

اولیه سرپرستار جدید بخش نبود، متأسفانه نتوانست ادامه یابد. 

 نتایج برنامه تغییر: 
- بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری نسبت به قبل از تغییر.زیرا ارزشیابی براساس استاندارد های مراقبتی که پرستاران 
باید انجام میدادند انجام شد و مدام بازخوردها یاصالحی داده شد.لذا؛ کیفیت مراقبت با تغییر عملکرد سرپرستار ارتقا 

یافت.
- رضایت و تمایل پرسنل پرستاری از شیوه های کنترلی طراحی شده در ضمن اجرای طرح، از جمله نحوه گزارش نویسی 

پیشنهادی و نیز نحوه کنترل و ارزیابی مدیران پرستاری.
- توانمندی سرپرستار در ارزشیابی عملکرد پرستاران بطور اصولی، علمی و منصفانه.

 مشکالت حل نشده و جدید رخ داده در پی ایجاد تغییر:
- در این پژوهش تالش شد اجرای یکی از اصول مدیریت، با بهبود روابط بین آموزش و بالین پرستاری فراهم شود. اما 
متأسفانه علی رغم تالش های بسیار و انعطاف پذیری باالی طرح، اما در نهایت با پایان طرح، اجرای آن نیز در بخش 

متوقف شد و توسط مسئولین پرستاری وقت ادامه نیافت. 
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 درس های آموخته شده: 
- در صورت خواست مسئولین پرستاری، امکان ایجاد هرگونه تغییر در ارایه عملکرد های پرستاری( مراقبت های 

پرستاری( با امکانات موجود فراهم است.
- عدم همکاری مدیران پرستاری با تغییرات در ابتدای هر طرح و تمایل برای ادامه و تغییر بنیادی در بخش ها منوط 

به استفاده آنان از قدرت سازمانی خویش است.
- هرگونه بهسازی و اقدامی در جهت بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری و رضایت و توانمندی پرسنل پرستاری منوط 
بر اتحاد و یگانگی آموزش با بالین پرستاری خواهد بود. لذا تا زمانی که فاصله این دو از بین نرفته و هر یک بطور مستقل 

فعالیت می نمایند، عملکردهای مراقبتی، رضایت عملکردها و کیفیت خدمات تفاوت معناداری نخواهد داشت. 
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تجربه های موفق سایر سازمان ها 
) ارتقای کیفیت زندگی کاری زنان شاغل در صنعت نفت(

 گیتی افروز پوراحمدی؛ دکتری مدیریت استراتژیک، مشاور علمی شرکت طراحان مدیریت افق نوین.امور زنان و خانواده وزارت نفت، تهران، ایران

 مشخصات محیط وقوع تجربه: وزارت نفت )دولتی(، بیش از 12000 نفر رسمی و غیر رسمی در شرکت های تابعه وزارت 
نفت در کل کشور

- رده های نیروی انسانی: از فوق دکترا دکترا مهندس کارشناس ارشد کارشناس 

 چالش های شناسایی شده در ارزیابی های اولیه: زنان بیش از نیمی از جمعیت جهان و کشور را تشکیل میدهند و با توجه 
به نقش های متنوع و اثر گذار در حوزه خانواده و سازمان ها و جامعه ؛توان افزایی و حفظ و اعتالی سالمت آنان میتواند توسعه 
پایدار هر کشوری را رقم بزند. طی نیاز سنجی و بررسی که انجام شد زنان شاغل در سازمان های صنعتی علیرغم تحصیالت 
باالی تخصصی ؛اما در حوزه سالمت خود ؛خانواده و همچنین ارتقای کیفیت زندگی کاری و شخصی نیازمند آموزش و تحول 
بودند.از سویی در راستای ارتقای بهره وری و توسعه پایدار در کشور ضروری است که کارکنان ابتدا بتوانند از خود و خانواده خود 
مراقبت نمایند تا بعد بتوانند وظایف خود را به نحو احسنت در صنعت ایفا نمایند. آیینه موفقیت و کارایی سازمان ها ؛سالمت و 

خود مراقبتی فردی؛ سازمانی واجتماعی کارکنان است.
 

 هدف تغییر: ارتقای کیفیت زندگی کاری زنان شاغل در صنعت نفت.
 

 برنامه ریزی گام به گام: 
- تدوین سند چشم انداز و برنامه راهبردی. امور زنان و خانواده وزارت نفت که با استفاده از خبرگان حوزه صنعت ؛مدیریت 
راهبردهای  استراتژیک و  ،اهداف  ارزش ها  ،ماموریت،  انداز  این سند چشم  و روسای واحدها تدوین و طراحی گردید. در 

اجرایی طراحی گردید. اهداف استراتزیک این سند به شرح ذیل می باشد:
1- توسعه مشارکت اقتصادي- اجتماعي زنان شاغل در صنعت نفت   

2- تحکیم بنیان خانواده درصنعت نفت
3- ارتقای سطح سالمت زنان و خانواده صنعت نفت   

4- توسعه مسئولیت اجتماعي براي زنان و خانواده جوامع محلی
- تدوین برنامه عملیاتی: برنامه عملیاتی منتج از سند راهبردی تدوین گردید. در حوزه ارتقای سالمت زنان و خانواده صنعت 

نفت؛ راهبردها و استراتژی ها  طراحی گردید که به شرح ذیل است:
- ارتقای سطح سالمت جسمی زنان) کارکنان؛ بازنشستگان زن و خانواده های آنان(

- ارتقای سطح سالمت روان زنان) کارکنان؛ بازنشستگان زن و خانواده های آنان(
- کنترل و بهبود ابعاد اجتماعي مؤثر بر سالمت زنان) کارکنان؛ بازنشستگان زن و خانواده های آنان(

- افزایش سطح دسترسی به برنامه های مراقبتی و خدمات درمانی زنان 
مسلماً اولین گام جهت اجرای استراتژی ها در راستای توان افزایی زنان و خانواده ها بستر آموزشی می باشد.
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- برنامه ریزی آموزشی: طی نیاز سنجی و ارزیابی محیطی و نشست های تخصصی با مشاوران امور زنان و خانواده 
شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت با راهبری سرکار خانم تندگویان مشاور محترم وزیر نفت در امور زنان و خانواده 
وزارت نفت؛ دوره های آموزشی در راستای ارتقای سالمت در ابعاد مختلف برای زنان شاغل و خانواده ها طراحی گردید 

که به شرح ذیل می باشد: 

عناوین سمینارهاردیف
سمینار یک روزه ارتقای سالمت زنان شاغل صنعت نفت1
سمینار یک روزه ارتقا ی سالمت شاغلین با رویکرد مدیریتی)ویژه مدیران سازمان( 2
سمینار یک روزه ارتقای سالمت خانواده های شاغلین 3

عناوین کارگاه هاردیف
کارگاه ارتقای کیفیت زندگی کاری زنان شاغل در صنعت نفت1
کارگاه ارتقای کیفیت زندگی کاری با رویکرد مدیریتی) ویژه مدیران(  2
کارگاه توان افزایی فردی و اجتماعی زنان شاغل در صنعت نفت 3
کارگاه آشنایی باهنر خود مراقبتی و حفظ سالمت با رویکرد طب فشاری4

کارگاه ارتقای سالمت زندگی مشترک5 

کارگاه تحکیم خانواده با رویکرد ارتباطات اثر بخش6

کارگاه اصول مدیریت عمومی و آشنایی زنان شاغل  با چشم انداز ؛ماموریت و ارزش ها 7
سازمان متبوع با رویکرد مدیریت جنسیتي

کارگاه اصول مدیریت پیشرفته و آشنایی با مدیریت استراتژیک با رویکرد مدیریت جنسیتي8

کارگاه ارتقاي سالمت در دوران بازنشستگي9

کارگاه ارتقاي سالمت زنان در دوره هاي اثر گذار زندگي10

کارگاه مدیریت استرس شغلی و راهکار های آن11

کارگاه اثرات روزه داری بر سالمت جسم و روح و روان12

الزم به ذکر است که سر فصل کلیه سمینارها و کارگاه ها با توجه به مباحث آکادمیک و به روز و همچنین نیازهای مختلف 
زنان شاغل و خانواده ها طراحی گردید و سمینارها و کارگاه ها توسط کارشناسان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و 
مشاور علمی امور زنان و خانواده به عنوان مدرسین در شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت از سال 1395 برگزار گردید.

- نحوه پیاده سازی برنامه ها: با راهبری سرکار خانم تندگویان مشاور محترم وزیر نفت در امور زنان و خانواده وزارت نفت؛ 
نامه رسمی به مدیران عامل شرکت های اصلی در خصوص ضرورت اجرای برنامه های آموزشی در راستای  ارتقای سالمت 
در ابعاد مختلف برای زنان شاغل و خانواده ها ابالغ گردید و با هماهنگی با کلیه مشاوران امور زنان و خانواده در کل کشور 

برنامه ریزی سالیانه جهت برگزاری صورت گرفت. 
از  استفاده  با  ترکیبی  و  جدید  کامال  روشی  با  آموزشی  کارگاه های  و  سمینارها  آموزشی:  برنامه های  اجرای  نحوه   -
پاور پویینت های علمی به روز؛ فیلم های آموزشی جدید ؛بحث و گفتگوهای متقابل براساس یادگیری از تجارب یکدیگر؛ 
حرکت های ورزشی؛ تشویق افراد به راه رفتن در طول سمینار و کارگاه آموزشی و همچنین در کمال بی نظمی و نو آوری 
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به یکدیگر  باعث شدکه در بحث ها شرکت ونسبت  بود و  برای فراگیر بسیار جالب و جدید  برگزار گردید که 
شناخت بیشتر پیدا نمایند و از تجارب یکدیگر استفاده بهینه کنند.

- ارتباطات فراسازمانی: معموالًً در هنگام برگزاری سمینار و کارگاه های ارتقای سالمت از مشاوران امور زنان 
و خانواده سایر ارگان ها و نهادهای کشوری نیز دعوت به عمل می آید که از تجارب یکدیگر استفاده نموده و ساز 
و کاری ایجاد شود تا کلیه زنان شاغل کشور بتوانند در این نوع دوره ها شرکت نمایند که منجر به ارتقای بهره وری و توسعه 

پایدار کشور خواهد شد.
- نتایج نظر سنجیشرکت کنندگان: طبق نظر شرکت کنندگان تا 90 درصد دوره برایشان جذاب ؛اثر بخش و به روز 

بوده و باعث شده شیوه زندگی خود تغییر دهند.
- مشکالت پیش آمده در طول برنامه ریزی: مسلما هماهنگی و برگزاری یک سمینار یا کارگاه آموزشی بخصوص اگر در 
مناطق عملیاتی صنعت باشد مشکالت خاص خود را دارد که البته با پیگیری و هماهنگی الزم در هر شرایط و با هر تعداد 

شرکت کننده برنامه به نحو احسن اجرا شده است.
- گروه شرکت کنندگان: کلیه زنان شاغل رسمی و غیر رسمی در صنعت و خانواده ها جمعیت هدف برنامه ها در سال 
1396 بودند که پس از تعامل و نظر سنجی گروه هدف مدیران ارشد نیز جهت سمینار و کارگاه اضافه شدند. زیرا اگر مدیران 
ارشد که دارای قدرت و امکانات هستند به ضرورت ارتقای سالمت کارکنان و خانواده ها پی ببرند شرایط برای برگزاری 
سمینارها ؛فعالیت های ورزشی شاغلین ؛ارتقای سالمت روان شاغلین و خانواده ها بخصوص در مناطق عملیاتی رافراهم می 
نمایند.الزم به ذکر است که بعد از برگزاری موفق سمینارها و کارگاه ها ؛مردان شاغل بیشترین تقاضا را برای شرکت در 

دوره ها اعالم نموده اند که نشاندهنده نیاز آموزشی در حوزه سالمت برای شاغلین مرد نیز می باشد.

 نتایج برنامه آموزشی: 
- فرهنگ سازی جهت ارتقای دانش و آگاهی در خصوص سند چشم انداز و برنامه راهبردی امور زنان و خانواده 

وزارت نفت  
اهداف  تحقق  در  آنان  کار  اثربخشی  و  استراتژیک  برنامه  در  آنان  نمودن  درگیر  با  کارکنان  وری  بهره  ارتقای   -

استراتژیک سازمان متبوع خود
- ارتقای دانش و مهارت کاربردی در حوزه سالمت برای شاغل و خانواده هایشان

- ارتقای تعامل و همدلی بین کارکنان و شناسایی افراد توانمند در طول برنامه ها 
- درک و فهم ضرورت انجام کامل معاینات شغلی

- ارتقای روحیه نشاط و افزایش انگیزه 
- ارتقای کیفیت زندگی کاری و زندگی شخصی

- الزم به ذکر است که در سال 1395 و 1396 بیش از 2500 نفر از زنان شاغل وزارت نفت در کل کشور )بیش از 
11000 نفر ساعت آموزشی ( در سمینارها و کارگاه ها شرکت نمودند.

 مشکالت نیازمند زمان برای راه گشایی: 
- عدم وجود زیر ساخت و مقاو.مت فرهنگی ) سقف شیشه ای(

- مقاومت مدیران میانی جهت شرکت شاغلین در دوره ها و الویت انجام کارروزانه
- عدم وجود انگیزه در بعضی از زنان شاغل جهت ضرورت شرکت در این دوره ها
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- عدم شرکت کارکنان در دوره ها بواسطه کمبود نیرو 

 درس های آموخته شده: 
- سرمایه های انسانی بزرگترین ثروت هر سازمانی هستند که ابتدا باید دارای سالمت در همه حوزه ها باشند 

- ضرورت کسب علم و دانش مدیریت استراتژیک توسط مدیران ارشد و مسئولین واحدها
- الزمه استقرار برنامه استراتژیک و تحقق اهداف استراتژیک در گیر نمودن کلیه کارکنان در همه رده هاست که با 

آموزش های مداوم تحقق می پذیرد.
- برنامه ریزی جهت ارتقای سالمت کارکنان که ایینه بهره وری پایدار کشورهستند

افزایش آگاهی و تعامل خانواده هایشان بخصوص در  بر  با سرمایه گذاری  ارتقای آرامش و بهره وری کارکنان   -
کارکنان اقماری 

- بیش از 65 درصد از عمر مفیید انسان ها در محیط کاری سپری می شود ؛پس با برنامه ریزی و غنی سازی میتوان 
هر محیط کاری را یک دانشگاه و یک محیط عملیاتی  کرد.

- مقاوم بودن و پایداری و صرف وقت فراوان جهت استقرار مدیریت استراتژیک

 پیشنهادها: 
- بیش از نیمی از سرمایه های انسانی در مراکز درمانی را زنان شاغل تشکیل می دهند وبیش از نیمی از این زنان 
در حوزه مدیریت پرستاری قرار دارند.لذا ارتقای کیفیت زندگی کاری آنان میتواند ارتقای بهره وری را در مراکز 

درمانی بدنبال داشته باشد.
- بیش از نیمی از بیماران بیمارستان ها نیز زنان هستند که با طراحی بسته آموزشی ارتقای کیفیت زندگی میتوان 
آنان را توان افزا نمود و حضور آنان را در بیمارستان فرصتی برای آموزش های تخصصی در حوزه خود مراقبتی و 
مدیریت بیماری شان و همچنین ارتقای کیفیت زندگی شان دانست که مسلما نیاز به سیاستگذاری و تعریف بسته 

آموزشی دارد با دو رویکرد عمومی و تخصصی.
- ضرورت برگزاری این گونه سمینارها و دوره ها برای دانشجویان رشته های مختلف بخصوص رشته های مهندسی 

برای حفظ و ارتقا سالمت
- بازنگری کلی سرفصل ها و به روز نمودن دوره های آموزشی با توجه به چالش های جدید محیطی و کاربردی نمودن 

مطالب در زندگی روزمره فراگیر
- بازنگری کلی اجرای برنامه های آموزشی و استفاده از روش های نو و متفاوت برای اثربخشی در فراگیر 

- آموز ش های آبشاری به کلیه افراد ذی صالح به عنوان مدرس جهت کل کشور
و در خاتمه: 

کارکنان امانت هایی هستند که در سازمان ها بکار گرفته می شوند و این وظیفه مدیران به روز ؛آگاه و توانمند است 
که با ایجاد محیطی غنی و پربار خوراک فکری و توسعه شغلی را برایشان ایجاد نماید ؛وگرنه روز مرگی همه را 

خواهد بلعید.
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بهبود محیط آموزش بالینی برای ارتقا یادگیری
 دانشجویان پرستاری عرصه

 سمانه پارچه بافیه؛ دانشجوی دکتری تخصصی آموزش پرستاری دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
 ربابه معماریان؛ استادیار پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

 زهره ونکی؛ دانشیار پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
 شادی زرگر؛ کارشناس ارشد پرستاری، مربی دانشگاه آزاده اسالمی واحد تهران، ایران

 سوسن ایرانخواه؛ کارشناس ارشد پرستاری، مربی دانشگاه آزاده اسالمی واحد تهران، ایران
 سعید عسگریان؛ کارشناس ارشد پرستاری، مربی دانشگاه آزاده اسالمی واحد تهران، ایران

 محسن غفاریان؛ سوپروایزر آموزشی بیمارستان شرکت نفت تهران، ایران

 مشخصات محیط وقوع تجربه: بیمارستان مرکزی شرکت نفت )فوق تخصصی(، دارای 259 تخت و 505 نفر نیروی انسانی
- رده های نیروی انسانی: کارشناسی ارشد پرستاری، کارشناس پرستاری، بهیار و کمک بهیار، ماما، امدادگر، کاردان 

اتاق عمل و بیهوشی، کارشناس اتاق عمل و بیهوشی
- مدت اجرای اعتباربخشی: 3 سال

 شرح نیاز به تغییر تشخیص داده شده ) توصیف وضعیت موجود مشکل دار(: یادگیری مهارت های بالینی یکی از 
عوامل مهم در آموزش دانشجویان پرستاری است)1(. در تئوری یادگیری تجربی، بیان شده است که محیط نقش مهمی در 
یادگیری دارد؛ زیرا تعامل فرد با محیط باعث ایجاد یادگیری در فرد میشود )2(. محیط بالینی در برگیرنده کلیه شرایط و 
محرک های مؤثر بر یادگیری است. محیط از عوامل شناختی، اجتماعی، فرهنگی، عاطفی، احساسی، انگیزشی و درسی تشکیل 
شده است. در این محیط متغیرهای بسیاری از جمله دانشجو، مربی بالینی و پرسنل بخش، نتایج یادگیری دانشجویان را تحت 

تأثیر قرار می دهند)3(. 
نتایج حاصل از مطالعات مختلف انجام شده در ایران، مشکالتي جدي را در روند موجود مدیریت آموزشي عرصه در کشورمان 
مطرح نموده اند که عمدتاً به عدم مشارکت مؤثر و ارتباط اثربخش و هدفمند دانشکده و بیمارستان و عدم حمایت آموزشي 
از دانشجویان در بالین بر مي گردد و منجر به ضعف جدي آموزش بالیني دانشجویان، عمیق تر شدن شکاف بین تئوري و 
بالین و کسب ناکافي مهارت ها و توانمندي هاي علمي و بالیني فارغ التحصیالن پرستاري شده است)4(. عدم توجیه مناسب 
مسؤولین بخش ها و سوپروایزرهاي بالیني بیمارستان در خصوص وظایف دانشجویان عرصه، برخورد نامناسب از قبیل عدم 
پذیرش دانشجو به عنوان عضوي از تیم پرستاري بخش، عدم همکاري با وي و عدم رعایت احترام توسط برخي مسؤولین و 
پرسنل پرستاري از جمله مشکالتي بود که تمامي دانشجویان عرصه شرکت کننده در این مطالعه به آن اذعان داشتند)5(. 
بیشترین عوامل بازدارنده یادگیري مهارت هاي بالیني، مربوط به وجود استرس در بخش، عدم حمایت دانشجو توسط پرسنل و 
تندخویي و عصباني مزاج بودن پرسنل بیان شده است)6(. ارتباط با پرسنل بیمارستان و پشتیبانی آنها برای دانشجویان مهم 
است. دانشجویان نیاز به حمایت و پذیرفته شدن توسط پرستاران بخش دارند. تا زمانیکه دانشجویان خود را بخشی از محیط 

احساس نکنند، فرآیند یادگیری بالینی کاملی اتفاق نمیافتد)7(. 
از آنجا که محقق، جزئی از مربیان بیمارستان شرکت نفت بوده و از نزدیک شاهد بی عالقگی در دانشجویان برای یادگیری، نقص 
در یادگیری، ارتباطات ناصحیح بین پرسنل و دانشجویان، عدم وجود حس مسئولیت در پرستاران بخش ها و غیرآموزشی بودن 
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محیط بالین برای آموزش بالینی دانشجویان بوده است، ضرورت ایجاد تغییرات در محیط آموزش بالینی را احساس 
کرده است. بنابراین با توجه به اهمیت درگیر شدن پرسنل پرستاری و دفتر پرستاری بیمارستان در امر آموزش 
بالینی دانشجویان عرصه و بنابراین ایجاد تغییرات محیطی در جهت بهبود یادگیری دانشجویان، محققین بر آن 
شدند که پس از تایید مشکل توسط دانشجویان و مشاهدات از بالین، سعی بر رفع مشکالت موجود و یا دست کم 
کاهش این مشکالت نمایند. الگوی یادگیری که بتواند در زمینه فرهنگی ما، پاسخگوی مشکالت احساس شده توسط محققین 
باشد، "الگوی خودارتقایی مدیریت مراقبت پرستاری" است که حاصل مطالعه پایه توسط براز و همکاران است)8(. این الگو 
ویژگی هایی دارد که می تواند برای مشکالت موجود در محیط آموزش بالینی که پیش از این ذکر شد مفید واقع شود. از جمله 
اینکه این الگو مبتنی بر فرهنگ و زمینه  ایران بوده، بر پایه دانشجو- محوری بنا شده است و برخالف اکثر مدل های یادگیری 
موجود در آموزش و یادگیری پرستاری، بیشتر مفاهیم این مدل سایکولوژیک هستند که کمتر در سایر مدل های یادگیری 
موجود به آنها اشاره شده  است. بدین صورت که برای خودارتقایی دانشجویان عرصه در مدیریت مراقبت پرستاری، عالوه بر نیاز 
به مفاهیم موجود در مدل های خودتنظیم مانند ایمنی و امنیت، تعلق پذیری، انگیزش و خودکارآمدی، الزم است ارزش نفس 
)خودارزش دهی(، مسئولیت پذیری و ارتباطات پویا نیز مورد توجه قرار گیرد تا دانشجویان بتوانند مسیر خودارتقایی را به 
سالمت طی کنند. بنابراین سوال این است که چگونه بکارگیری یک الگوی آموزش بالینی می تواند موجب همکاری سرپرستاران 

و پرستاران بالین در راستای ایجاد محیط بالینی اثر بخش شود؟
 

 هدف تغییر: ایجاد محیط بالینی اثربخش) مشارکت هر چه بیشتر پرسنل بالینی( در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری عرصه
 

 مراحل اجرای برنامه به تفکیک: 
- آیا پرسنل را آموزش دادید؟ کدام گروه ها؟ و چگونه؟ شرح دهید. به مربیان پرستاری، پرسنل پرستاری شامل ناظرین 
آموزشی بخش های درگیر)شامل 4 بخش داخلی و جراحی مردان و زنان( ابتدا در مورد فرآیند پرستاری و نحوه بکارگیری 
آن آموزش داده شد. سپس در مورد الگوی خود ارتقایی که براساس ارتباطات پویا و نحوه تأمین ایمنی و امنیت در محیط 

آموزشی بود آموزش هایی به این افراد ارائه شد. فرآیند کار به شرح ذیل است:
 پس از مصاحبه با مربیان و دانشجویان و تایید مشکل احساس شده که همانا نقص در یادگیری مدیریت مراقبت پرستاری 
بود، طی جلسات برگزار شده با مربیان و سوپروایزر بالینی بیمارستان و مصاحبه و مشاهده مکرر، 2 سیکل تغییر شامل 
سیکل "توانمندسازی پرسنل بخش در تقسیم کار کیس متد" و سیکل "توانمندسازی پرستاران برای مشارکت در آموزش 
دانشجویان و ایجاد محیط آموزشی" به شرح جداول ذیل طراحی شده و مورد تایید مربیان، سوپروایزر آموزشی بیمارستان 

و سرپرستاران بخش های درگیر قرار گرفت. 
همانطور که در بیان مشکل ذکر شد، اجرای مدیریت مراقبت پرستاری نیازمند بکارگیری فرآیند پرستاری است. برای اینکه 
دانشجویان بتوانند بخوبی فرآیند را اجرا کرده و مراقبت کل نگر را برای بیمار اجرا نمایند نیاز بود که در ابتدا اولین گام 
فرآیند پرستاری یعنی بررسی و شناخت به پرسنل پرستاری نیز آموزش داده شود تا دانشجویان بتوانند در مواقع مورد نیاز 
به پرستار مربوطه مراجعه نمایند. بنابراین اولین گام برای اجرای این سیکل، آموزش بررسی و شناخت بیمار و بیان اهمیت 

آن در ارائه یک مراقبت صحیح از بیمار بود که به شرح ذیل طراحی و اجرا شد.
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طراحی برنامه 1: طراحی برنامه عملکردی )Action Plan( "آشناسازی پرسنل پرستاری با نحوه بررسی 
و شناخت بیمار" در سیکل توانمندسازی پرسنل بخش در تقسیم کار کیس متد

مشارکت کنندگانبرنامه عملکردی
- طراحی برنامه محتوای آموزشی درون بخشی در خصوص نحوه تقسیم کار موردی 

برای دانشجویان با در نظر گرفتن واحد درسی و توانمندی هر دانشجو

- طراحی برنامه نظارت بر اجرای صحیح تقسیم کار موردی برای دانشجویان عرصه 

توسط مربیان بصورت مشاهده تقسیم کار توسط پرسنل

- طراحی روشهای ارائه بازخورد بصورت ارائه توضیحات توسط مربی به سرپرستاران 

و رابطین آموزشی بخش ها در خصوص دادن حداکثر 3 بیمار مرتبط با واحد درسی 

بر حسب توانایی دانشجو

سرپرستاران، رابطین آموزشی، 
محققین، مربیان

فعالیت شماره1: فعالیت ها در برگزاری"کارگاه آشناسازی پرسنل با نحوه بررسی و شناخت بیمار/ آشنایی با مفهوم مراقبت 
پرستاری" در سیکل بهسازی بخش برای ارائه مراقبت کیس متد

گروه درگیرفعالیت ها
برگزاری کارگاه 

شناخت  و  بررسی  نحوه  مشاهده  برای  آموزشی  رابطین  و  مربیان  از  درخواست 

پرستاران

ارائه بازخورد و اصالح درک پرستاران توسط مربیان و رابطین آموزشی از طریق 

غیر  جلسات  توسط  بیماران  شناخت  و  بررسی  نحوه  خصوص  در  بحث  و  گفتگو 

رسمی درون بخشی

محققین، مربیان، پرسنل پرستاری، 
رابطین آموزشی

در مدل خودارتقایی مدیریت مراقبت پرستاری، بیان شده بود که دادن بیمار به دانشجو باید براساس توانمندی دانشجو و 
همچنین میزان مراقبت الزم برای هر بیمار باشد. یعنی ممکن است به دانشجویی 1 بیمار و به دانشجویی دیگر 3 بیمار 
داده شود. از آنجا که تخصیص بیمار به هر دانشجو توسط مسئول بخش انجام می شد و در مواردی مشاهده می شد که از 
دانشجویان فقط برای انجام مراقبت های معمول مانند کنترل عالئم حیاتی و دارو دادن بدون شناخت بیمار استفاده می شد، 
طراحی برنامه دوم به منظور رفع این مشکل انجام شد. برنامه دوم شامل آموزش به پرسنل پرستاری بخش ها در خصوص 

نحوه تخصیص کیس به دانشجویان براساس واحد درسی و توانمندی هر دانشجو بود که به شرح ذیل طراحی و اجرا شد.
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طراحی برنامه 2: طراحی برنامه عملکردی )Action Plan( "تقسیم کار موردی برای دانشجویان با توجه به 
واحد درسی و مهارتهای آنان" در سیکل توانمندسازی پرسنل پرستاری برای ارائه مراقبت کیس متد

مشارکت کنندگانبرنامه عملکردی
- طراحی برنامه محتوای آموزشی درون بخشی در خصوص نحوه تقسیم کار موردی 

برای دانشجویان با در نظر گرفتن واحد درسی و توانمندی هر دانشجو
- طراحی برنامه نظارت بر اجرای صحیح تقسیم کار موردی برای دانشجویان عرصه 

توسط مربیان بصورت مشاهده تقسیم کار توسط پرسنل
- طراحی روشهای ارائه بازخورد بصورت ارائه توضیحات توسط مربی به سرپرستاران 
و رابطین آموزشی بخش ها در خصوص دادن حداکثر 3 بیمار مرتبط با واحد درسی 

بر حسب توانایی دانشجو

سرپرستاران، رابطین آموزشی، 
محققین، مربیان

فعالیت2: فعالیت ها در "تقسیم کار موردی برای دانشجویان با توجه به واحد درسی و مهارتهای آنان" در سیکل بهسازی 
بخش برای ارائه مراقبت کیس متد

گروه درگیرفعالیت ها
- برگزاری جلسات درون بخشی برای آموزش به پرسنل پرستاری در خصوص نحوه 
تقسیم کار موردی دانشجویان در خصوص دادن 3-1 بیمار مبتال به بیماری های 

داخلی- جراحی منطبق با واحد درسی دانشجویان
- در خواست از مربیان برای مشاهده و گزارش نحوه تقسیم کار موردی دانشجویان
کار  تقسیم  نحوه  در خصوص  پرستاری  پرسنل  و  دانشجویان  با  مصاحبه  انجام   -

موردی دانشجویان
ارائه  و  دانشجویان  موردی  کار  تقسیم  نحوه  اصالح  برای  مربیان  از  درخواست   -
توضیحات به سرپرستاران و رابطین آموزشی بخش ها در خصوص دادن حداکثر 3 

بیمار مرتبط با واحد درسی بر حسب توانایی دانشجو

محقق، سرپرستار، رابطین آموزشی، 
مربیان، پرسنل پرستاری

سیکل دوم شامل "توانمندسازی پرستاران برای مشارکت در آموزش دانشجویان و ایجاد محیط آموزشی" بود. از آنجا که 
سرپرستار هر بخش، مدیریت فعالیتهای آموزشی بخش را عهده دار است، نیاز بود که در ابتدا برای اطالع رسانی در خصوص 
بالینی دانشجویان، یک جلسه آشنایی برای سرپرستاران و رابطین  تغییرات در روند کاری بخش ها در خصوص آموزش 
آموزشی 4 بخش داخلی و جراحی زنان و مردان، با مفهوم مراقبت پرستاری، فرآیند پرستاری و مدل خودارتقایی برگزار 
گردد. همچنین از آنجاکه ارتباطات پویا یکی از ارکان مهم این مدل می باشد، باید نحوه تعامالت صحیح بین پرسنل و 
دانشجویان در طی جلسات درون گروهی توسط مربیان درگیر در فعالیت، آموزش داده می شد. برای آموزشی شدن بخش ها، 
نیاز بود که نحوه تعامالت مربیان با پرسنل پرستاری برای بکارگیری دانش و تجارب پرستاران در امر آموزش بالینی به 
دانشجویان پرستاری عرصه به مربیان آموزش داده شود. بدین منظور با مشارکت مربیان، سوپروایزر آموزشی بیمارستان و 

محققین، برنامه های زیر طراحی و اجرا شد.
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طراحی 1: طراحی برنامه عملکردی )Action Plan( "طراحی کارگاه آشناسازی سرپرستاران و 
رابطین آموزشی بخش ها با مدل خودارتقایی مدیریت مراقبت پرستاری" در سیکل توانمندسازی

پرستاران برای مشارکت در آموزش دانشجویان و ایجاد محیط آموزشی

مشارکت کنندگانبرنامه عملکردی
- طراحی برنامه جلسه و محتوای مورد نیاز در خصوص مفهوم مراقبت پرستاری، 

فرآیند پرستاری و مدل خودارتقایی

با  جلسه  برگزاری  برای  بیمارستان  پرستاری  دفتر  با  هماهنگی  برنامه  طراحی   -

پرسنل پرستاری 

- طراحی روش ارزشیابی کارگاه توسط مشاهده و مصاحبه با دانشجویان، مربیان 

و سرپرستاران

محققین، سوپروایزر آموزشی 
بیمارستان

فعالیت1: فعالیت ها در "برگزاری کارگاه آشناسازی سرپرستاران و رابطین آموزشی بخش ها با مدل خودارتقایی مدیریت 
مراقبت پرستاری" در سیکل توانمندسازی پرستاران درگیر در آموزش دانشجویان عرصه 

گروه درگیرفعالیت ها
مدل  با  بخش ها  آموزشی  رابطین  و  سرپرستاران  آشناسازی  کارگاه  برگزاری   -

خودارتقایی مدیریت مراقبت پرستاری

- ارزشیابی کارگاه توسط مشاهده و مصاحبه با دانشجویان، مربیان و سرپرستاران

محقق، سوپروایزر آموزشی 
بیمارستان، پرسنل پرستاری، 

رابطین آموزشی

طراحی 2: طراحی برنامه عملکردی )Action Plan( "آشناسازی درون بخشی پرسنل پرستاری بخش ها با نحوه برقراری 
ارتباط صحیح با دانشجویان" در سیکل توانمندسازی پرستاران برای مشارکت در آموزش دانشجویان و ایجاد محیط آموزشی

مشارکت کنندگانبرنامه عملکردی
- طراحی برنامه و محتوای مورد نیاز پرسنل پرستاری در خصوص نحوه برقراری 

ارتباط با دانشجویان عرصه بصورت بحث رو در رو و ارائه پمفلت آموزشی

- طراحی برنامه هماهنگی با سرپرستار هر بخش برای برگزاری جلسه درون بخشی 

با رابطین آموزشی و سرپرستاران و ارائه پمفلت آموزشی به رابط هر بخش توسط 

مربیان و محقق

با  مصاحبه  و  مشاهده  توسط  پرستاری  پرسنل  به  بازخورد  ارائه  روش  طراحی   -

دانشجویان، مربیان و پرستارا

محققین، مربیان، سوپروایزر 
آموزشی بیمارستان، سرپرستاران 
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فعالیت2: فعالیت ها در "آشناسازی درون بخشی پرسنل پرستاری بخش ها با نحوه
 برقراری ارتباط صحیح با دانشجویان" در سیکل توانمندسازی پرستاران برای مشارکت 

در آموزش دانشجویان و ایجاد محیط آموزشی

گروه درگیرفعالیت ها
- تدوین اولیه پمفلت آموزشی در خصوص نحوه ارتباطات پرستاران با دانشجویان 

عرصه و ارسال آن به استاد راهنما جهت تایید و اصالح موارد

- ارسال پمفلت برای مربیان توسط تلگرام

خصوص  در  بخش ها  آموزشی  رابطین  و  سرپرستاران  به  آموزشی  نکات  ارائه   -

ارتباطات صحیح با دانشجویان عرصه توسط محقق و با کمک مربیان/ ارائه پمفلت 

آموزشی به بخش ها

با  ارتباط  نحوه  در خصوص  فردی  آموزش های  ارائه  برای  مربیان  از  درخواست   -

دانشجویان عرصه، به پرسنل پرستاری در مواقع مناسب

- مشاهده و مصاحبه با دانشجویان و پرستاران بخش های درگیر به منظور بررسی 

نحوه ارتباطات پرسنل با دانشجویان

- ارائه بازخورد به رابطین آموزشی در خصوص نحوه ارتباطات پرسنل پرستاری با 

دانشجویان

محقق، مربیان، سرپرستاران 
بخش های درگیر، رابطین آموزشی 

بخش ها

طراحی 3: طراحی برنامه عملکردی )Action Plan( " نحوه تعامالت بین مربیان و پرسنل پرستاری با هدف اجرای مدل 
خودارتقایی مدیریت مراقبت پرستاری" در سیکل توانمندسازی پرستاران برای مشارکت در آموزش دانشجویان و ایجاد 

محیط آموزشی

مشارکت کنندگانبرنامه عملکردی
- طراحی برنامه نحوه تعامالت مؤثر مربیان با پرسنل پرستاری

- طراحی برنامه جلسات غیررسمی اصالح درک مربیان از مطالب ارائه شده بصورت 

بحث و گفتگو

- طراحی روش ارائه بازخورد به مربیان توسط بحث و گفتگوی غیرسمی

محققین، مربیان، 
سرپرستاران،رابطین آموزشی، 

سوپروایزر آموزشی
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فعالیت3: فعالیت ها در "نحوه تعامالت بین مربیان و پرسنل پرستاری با هدف اجرای 
مدل خودارتقایی مدیریت مراقبت پرستاری" در سیکل توانمندسازی پرستاران

 برای مشارکت در آموزش دانشجویان و ایجاد محیط آموزشی

گروه درگیرفعالیت ها
با پرسنل پرستاری  ارتباطی مؤثر مربیان  - مطالعه متون در خصوص راهکارهای 

برای افزایش همکاری پرستاران در اجرای مدل

- به اشتراک گذاشتن راهکارهای ارتباطی مبتنی بر متون با مربیان و تصحیح برنامه 

ارتباطی مربیان با پرستاران

در  بیشتر  حضور  مانند  مربیان  به  مکتوب  بصورت  ارتباطی  دستورالعمل  ارائه   -

مربوطه-  پرستار  با  روزانه  برنامه  گذاشتن  میان  در  دانشجو-  همراهی  بخش ها- 

تشویق کالمی/ تقدیر از پرستاران- برقراری ارتباط هدفمند، غیررسمی و دوستانه 

با پرستاران و....

- مشاهده و مصاحبه با پرستاران و مربیان و ارائه بازخورد به مربیان توسط بحث و 

گفتگوی فردی )نظارت و بازخورد( 

محققین، مربیان، پرسنل پرستاری، 
رابطین آموزشی

- آیا دستورالعمل خاصی برای تغییر نیاز داشتید؟ اگر بلی، شرح دهید. با توجه به اینکه پرستاران این بیمارستان 
موظف به گذراندن دوره های آموزشی تعیین شده توسط دفتر پرستاری بودند، مقرر شد که طی هماهنگی های صورت 
گرفته با مسئول آموزش بیمارستان و همچنین مدیر پرستاری، برای تشویق حضور پرستاران در این کارگاه ها، گواهی توسط 

آموزش بیمارستان صادر شود. 
- آیا نحوه ارتباط رسمی شما / واحد پرستاری با سایر واحد ها ی بیمارستان تغییر نمود؟ چگونه؟ خیر 

- آیا نیاز به هماهنگی با سایر واحدهای بیمارستان بوده است؟ اگر بلی، شرح دهید. خیر 
- نحوه نظارت وکنترل شما / واحد پرستاری در خصوص برنامه تغییر چگونه بود؟ شرح دهید. با حضور مداوم تیم 
تحقیق در بخش های بالینی درگیر و همچنین مصاحبه های انفرادی و گروهی مداوم با دانشجویان و یادداشت در عرصه، بر 

اجرای برنامه های تغییر، نظارت شده و در موارد نیاز، برنامه های تغییر، اصالح و بازبینی می شد)انعکاس(.
برای دریافت بازخورد اجرای این فرآیند در بخش های درگیر، از رابطین آموزشی بیمارستان و همچنین مربیان که قبال 
آموزش های الزم در این خصوص را دریافت کرده بودند استفاده شد. بدین صورت که مقرر گردید مواردی که پرستاران 
بررسی و شناخت را انجام ندهند و یا راهنمایی مناسبی را در این خصوص برای دانشجویان ارائه نکنند، مربیان و رابطین 
با ارتباطات غیر رسمی موارد مورد نیاز را آموزش داده و سعی بر اجرای صحیح آن داشته باشند. همچنین مربیان در حین 
بین  ارتباطات  تا هم  نیز مشارکت دهند  را  برای آموزش دانشجویان، پرستاران  برگزاری جلسات غیررسمی درون بخش 

دانشجویان و پرستاران بهبود یابد و هم آموزش غیر مستقیم برای پرستاران بخش ها فراهم شود.
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برخی از انعکاسهای ارائه شده در حین اجرای سیکل"توانمندسازی پرسنل پرستاری برای ارائه
 مراقبت کیس متد" در جدول زیر بیان شده است:

انعکاساجرا
اختصاص بیمار به هر دانشجو برای ارائه مراقبت کیس متدتقسیم دانشجویان بین پرستاران برای مراقبت فانکشنال

دادن 1 تا 3 بیمار به دانشجو براساس توانمندی و واحد درسیدادن 3 بیمار به هر دانشجو
همکاری با تمامی پرسنل پرستاری در ارائه مراقبت به بیماران تیمیعدم همکاری دانشجو در ارائه مراقبت به پرستاران بخش
مراجعه دانشجو برای رفع اشکاالت بررسی و شناخت 

بیمار صرفا به مربی 
مراجعه دانشجو به مربی و پرستار برای رفع ابهامات در بررسی و شناخت 

بیمار

برخی از انعکاسهای ارائه شده در حین اجرای سیکل "توانمندسازی پرستاران برای مشارکت در آموزش دانشجویان و ایجاد 
محیط آموزشی" در جدول زیر بیان شده است:

انعکاساجرا
مشارکت سرپرستاران در دادن کیس به دانشجویان عرصهنظارت سرپرستاران بر کیس های داده شده به دانشجویان عرصه 

درمیان گذاشتن برنامه روزانه دانشجویان با پرستاران طراحی و اجرای برنامه روزانه دانشجویان توسط مربیان 
بخش ها و درگیر کردن آنها در آموزش

تقدیر از پرستاران در حضور دانشجویانبیان نکات مراقبتی مثبت پرستاران در حضور دانشجویان 
ارتباطات غیر رسمی و دوستانه با پرستارانارتباط رسمی با پرسنل پرستاری 

- نحوه ارزشیابی نهایی برنامه تغییر خود را شرح دهید. ارزشیابی نهایی توسط مصاحبه فردی، فوکوس گروپ و یادداشت 
در عرصه و مقایسه آن با قبل از تغییر صورت گرفت. مصاحبه ها توسط پژوهشگر بصورت چهره به چهره با 10 دانشجوی 
پرستاری عرصه در ترم آخر، 5 پرستار و 3 مربی درگیر در پژوهش در اتاق استراحت کارکنان در بخش های بیمارستان 
مرکزی شرکت نفت تهران انجام شد. نتایج نشان داد که از نظر دانشجویان، انجام مراقبت در این محیط باعث ایجاد "حس 
پرستار شدن" در آنها شده است. یعنی با انجام مراقبت کل نگر از بیمار در چنین محیطی، خود را آماده پذیرش نقش یک 
پرستار حرفه ای در بخش می دانند. از نظر پرسنل پرستاری، در این شیوه افزایش مسئولیت پذیری دانشجویان و بهبود 
برقراری ارتباط در دانشجویان ایجاد شد. از نظر مربیان نیز مسئولیت پذیری دانشجو و عالقمندی آنان به مراقبت و در کل 

نسبت به حرف پرستاری افزایش یافته است.
 

- برای تداوم و تثبیت تغییر در سیستم پرستاری چگونه عمل کردید؟ شرح دهید. ارتباط مؤثر بین پرستاران و مربیان 
پرستاری و درگیر کردن پرستاران در آموزش دانشجویان باعث افزایش کیفیت مراقبت و انجام مراقبت استاندار از طریق 
کاربرد فرآیند پرستاری شد که این امر باعث ایجاد اطمینان در پرستاران گردید. همچنین به دلیل ایجاد درک صحیح در 
مربیان در خصوص اهمیت درگیر کردن پرستاران در آموزش بالینی، کمک گرفتن از آنان برای آموزش به دانشجویان عرصه، 
و توجه بر ارائه مراقبت کیس متد براساس توانمندی هر دانشجو، تغییرات ایجاد شده در محیط تداوم دارد. در عین حال، 
بررسی مداوم عملکرد پرسنل پرستاری و در صورت نیاز، برگزاری مجدد برخی از کارگاه ها در فواصل زمانی متغیر برای افراد 
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درگیر، در استمرار اجرای این مدل مؤثر است. البته اجرای این مدل همچنان ادامه دارد. 
- مشکالت پیش آمده در حین اجرا چه بودند؟ چگونه با هریک از آنها برخورد نمودید؟

- مقاومت پرستاران در خصوص مراقبت کیس متد توسط دانشجویان و درخواست از آنان برای همکاری در 
انجام پروسیجرها

راهکار: درخواست از دانشجویان برای مشارکت در مراقبت همگام با پرستارارن در کنار مراقبت کیس متد- آموزش فردی 
غیررسمی به پرستاران توسط مربیان در خصوص هدف از آموزش بالینی.

 نتایج برنامه تغییر: 
ارزشیابی اجرا و انعکاس سیکل "توانمندسازی پرسنل پرستاری برای ارائه مراقبت کیس متد"

- پاسخ دهی بیشتر پرسنل پرستاری به سواالت دانشجو در خصوص بیمار
- بهبود ارتباطات بین پرستاران و دانشجویان

- هدفمند شدن و یکسان نبودن کارورزی ها از نظر دانشجویان )گرفتن بیمار منطبق با واحد درسی(
- همکاری بیشتر پرسنل پرستاری برای عدم استفاده از دانشجو برای انجام اعمال غیرمراقبتی بخش

ارزشیابی اجرا و انعکاس سیکل "توانمندسازی پرستاران برای مشارکت در آموزش دانشجویان و ایجاد محیط 
آموزشی" 

- انعطاف پذیری پرسنل پرستاران و خصوصا سرپرستاران در مورد نحوه فعالیت مراقبتی ارائه شده توسط دانشجویان
- افزایش اعتماد پرسنل پرستاری به دانشجویان و بالعکس

- درگیر شدن بیشتر پرسنل پرستاری در امر آموزش به دانشجویان و توجه بیشتر به نکات مراقبتی در امر مراقبت از 
بیمار و خانواده

- ایجاد محیط آموزشی در بخش بطوریکه پرسنل براساس استاندارد مراقبتی )فرایند پرستاری(، مراقبت را بعهده داشتند
- برقراری ارتباط مؤثر بین مربیان پرستاری و پرسنل پرستاری در زمینه مراقبت از بیمار و آموزش به دانشجویان پرستاری 

 درس های آموخته شده: 
- مشارکت پرستاران، محیط بالینی را تبدیل به یک محیط آموزشی مناسب برای یادگیری بالینی مراقبت کل نگر برای 

دانشجویان پرستاری می کند.
- آموزش بالینی مبتنی بر الگو توسط مربیان، نقش پرستاران و سرپرستاران را بجای ناظر بر یادگیری بالینی دانشجویان، 

به افراد فعال در یادگیری بالینی دانشجویان تبدیل می کند.
- پی بردن به اهمیت ارتباطات پویا در ایجاد یادگیری بهتر در دانشجویان پرستاری عرصه 

- انجام مراقبت کیس متد، راهی برای یادگیری مدیریت مراقبت پرستاری
- اجرای مدل خودارتقایی مدیریت مراقبت پرستاری راهی برای برقراری ارتباط اثربخش با پرسنل پرستاری همکاری 
مربی پرستاری با پرسنل بخش در زمینه های مختلف مراقبتی و آموزشی و مددرسانی می تواند باعث ارتقای یادگیری 

مدیریت مراقبت در دانشجویان عرصه شود. 
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ارتقای توانمندی پرستاران بخش اورژانس در بکارگیری 
دستگاه مانیتور به کمک انجام یک مطالعه ی اقدام پژوهی کوچک

 شیما صفازاده؛ دانشجوی دوره ی دکترای پرستاری و سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س(، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

 مشخصات محیط وقوع تجربه: مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( )فوق تخصصی(، دارای 750 تخت و 2500 نفر نیروی انسانی
- رده های نیروی انسانی: نیروهای انسانی در بخش های پشتیبانی و درمانی مشغول به فعالیت هستند. در بخش های 

درمانی کادر پرستاری شامل پرستاران کارشناس ارشد، کارشناس، بهیاران و کمک بهیاران می باشد
- مدت اجرای اعتباربخشی: شروع از سال 1391

 شرح نیاز به تغییر تشخیص داده شده ) توصیف وضعیت موجود مشکل دار(: بخش اورژانس شامل هشت قسمت)وارد 
( تریاژ، اورژانس یک، دو و سه، اورژانس اطفال، ICU اورژانس، CPU و وارد داخلی جراحی می باشد. آموزش پرستاران در 
این بخش همانند سایر بخش ها تحت نظر سوپروایزر آموزشي مرکز مي باشد. این آموزش ها از طریق آموزش هاي مداوم، ضمن 
خدمت و آموزش هاي درون بخشي بود. از مهرماه سال 96 و براساس تصمیم گیری مدیر خدمات پرستاری جهت اورژانس 
یک سوپروایزر آموزشی جداگانه در نظر گرفته شد تا پاسخگوی نیازهای آموزشی پرستاران این بخش باشد. تعداد پرستاران و 

بهیاران شاغل در اورژانس به صورت زیر می باشد. 

تعداد پرستار و بهیاربخشتعداد پرستار و بهیاربخش
ICU 15 اورژانس6تریاژ

6اورژانس اطفال12اورژانس یک
34وارد داخلي و جراحي25اورژانس دو
141تعداد کل32اورژانس سه

CPU11

 تعداد افراد شاغل ذکر شده در جدول فوق به صورت ثابت نبوده و در هر وارد بین حداقل یک نفر و حداکثر 3 نفر در ماه هاي 
مختلف متغیر مي باشد. به عنوان مثال در مهر ماه، اورژانس سه داراي 34 پرستار و در ماه آبان داراي 33 پرستار بوده است. 

ارتباط آموزشي پرستاران این بخش با سه سوپروایزر آموزشي مرکز از طریق رابطین آموزشي بود. هر مسئول وارد رابط آموزشي 
بخش خود نیز بود که نتایج جلسات رابطین آموزشي را به اطالع سایر همکاران رسانده و آموزش هاي درون بخشي را هماهنگ 
مي نمود. معموالً آموزش هاي درون بخشي به صورت ماهیانه و در محیط اورژانس یا اتاق ناهارخوري اورژانس برگزار مي گردید. 
به عنوان مثال در شش ماه ي اول سال 96 موضوعاتي مانند نحوه ي گرفتن کشت خون استاندارد، نحوه ي کار با دستگاه 
ونتیالتور 760 و نحوه ي تزریق خون ایمن از عناوین آموزش هاي درون بخشي بودند. اثربخشي این آموزش از طریق برگزاري 
پیش آزمون و پس آزمون بررسي نمي شدند و مستندات موجود فقط صورت جلسه ي حضور در کالس بود. 14 نفر از پرستاران 
بخش اورژانس نیز به عنوان افراد خبره از طرف سرپرستار بخش اورژانس معرفي شده بودند که در واردهاي مختلف مشغول به 

فعالیت بوده و در صورت وجود مشکل آموزشي، پرستاران بخش از آنها کمک مي گرفتند.
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نیازسنجي سالیانه بخش اورژانس در سال 96 با مشارکت 125 پرستار به شرح زیر اولویت بندي شده است:

درصدتعدادعنوانردیف
11894/4دي سي شوک، مانیتور و انفوزیون پمپ1
11592نحوه ي محاسبات دارویي2
11491/2مراقبت از اکسس و پرموکت3
4636/8مراقبت از تراکشن4
97/2آموزش تزریق انسولین قلمي و کلگزان5

همچنین نتایج بازدید مدیریتي انجام شده در شهریور ماه 96 از بخش اورژانس موید آن بود که الزم است براساس اولویت 
بندی های موجود و نیازسنجی های انجام شده آموزش پرستاران به صورت جدی و اثربخش ادامه یابد. یکي از اولویت هاي 
آموزشي این بخش براساس نیازسنجی و یادداشت برداری های در عرصه و مصاحبه های انجام شده با پرستاران، آموزش کار با 
تجهیزات پزشکي بود. به همین منظور در تنظیم برنامه ي آموزشي بخش اورژانس، آموزش نحوه ي کار با تجهیزات پزشکي 
در اولویت قرار گرفت. از آنجا که آموزش کار با دستگاه دي سي شوک در نیمه ي اول سال 96 آغاز شده بود و در مرحله ي 
برگزاري آزمون بود، لذا آموزش کار با دستگاه مانیتور آغاز گردید. پیش از شروع به آموزش نیاز بود تا افراد صاحب فرآیند و 

فرآیندهاي آموزشي به صورت واضح مشخص شوند.

  هدف تغییر: هدف کلی: ارتقای توانمندی پرستاران بخش اورژانس از طریق تغییر فرآیندهای آموزشی با مشارکت صاحبان 
فرآیند 

هدف جزیی: ارتقای توانمندی پرستاران بخش اورژانس در بکارگیری دستگاه مانیتور در زمان ارایه ی مراقبت به بیمار.

 مراحل اجرای برنامه به تفکیک: 
- آیا پرسنل را آموزش دادید؟ کدام گروه ها؟ و چگونه؟ شرح دهید. آموزش 140 پرستار از 156 پرستار شاغل در بخش 
اورژانس در خصوص نحوه ی استفاده از دستگاه مانیتور انجام شد. آموزش ها به صورت فردی و گروهی در بخش اورژانس 

ارایه گردید. 
- آیا دستورالعمل خاصی برای تغییر نیاز داشتید؟ اگر بلی، شرح دهید.

استفاده از اقدام پژوهی مشارکتی برای ایجاد تغییر شامل مراحل برنامه ریزی، سازماندهی، اجرا و ارزیابی در بخش اورژانس
مراحل اجرای تغییر به صورت زیر بود:

1. حضور در بخش و انجام مشاهده و مصاحبه با پرستاران
2. بررسی مستندات موجود مانند نتایج بازدید های مدیریتی ایمنی بیمار و نیازسنجی های بخش

3. جلسه با مسئولین واردها برای ترسیم فرآیند فعلی آموزش در بخش اورژانس و یافتن راهکارهایی برای تغییر
4. تدوین فرآیند آموزش در بخش

5. شناسایی پرستاران با انگیزه و عالقمند جهت انتخاب به عنوان پرستاران معین آموزش
6. انتخاب موضوع آموزش)آموزش کار با دستگاه مانیتور(

7. تنظیم طرح درس، راهنمای عملی کار با دستگاه مانیتور 
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8. اجرای آموزش به صورت ارایه ی آموزش های فردی و گروهی)تعداد افراد هر گروه حداکثر شش نفر( در بخش اورژانس

جدول تعداد و درصد کارکنان آموزش دیده براي کار با دستگاه مانیتور به تفکیک بخش هاي مختلف اورژانس 

درصد کارکنان آموزش دیدهتعداد کارکنان آموزش دیدهتعداد پرستار و بهیاربخش
12866/6سوپروایزرهاي اورژانس

8562/5تریاژ
اورژانس یک)بدون تیم 

احیا(
121191/66

272592/5اورژانس دو
3333100اورژانس سه

CPU111090/9
ICU 1515100 اورژانس
66100اورژانس اطفال

322784/3وارد داخلي و جراحي
15614089/7جمع کل

- آیا نحوه ارتباط رسمی شما / واحد پرستاری با سایر واحد ها ی بیمارستان تغییر نمود؟ چگونه؟ فرآیندهای 
پیشین ساختارمند و براساس فرآیند تدوین شده ی جدید تالش شد تا آموزش ها مؤثرتر باشد.. 

- آیا نیاز به هماهنگی با سایر واحدهای بیمارستان بوده است؟ اگر بلی، شرح دهید. 
1. همکاری با سوپروایزرهای آموزشی مرکز برای تدوین فرآیندهای آموزشی اورژانس و قرار دادن چک لیست مهارتی 

در آزمون های مهارتی مرکز جهت محاسبه در آموزش های سالیانه پرستاران
شناخت های  بیمار جهت  ایمنی  ی  کننده  هماهنگ  کارشناس  و  اورژانس  اعتباربخشی  کارشناس  با  همکاری   .2

نیازهای آموزشی و اثرات آنها بر استانداردهای اعتباربخشی و ایمنی بیمار
3. هماهنگی با کارشناس بهبود کیفیت مرکز جهت تنظیم برنامه ی عملیانی

4. هماهنگی با کارشناس تجهیزات پزشکی جهت آشنایي با انواع مدل هاي دستگاه مانیتور موجود در بخش اورژانس 
و دریافت فایل هاي مرتبط با آموزش دستگاه هاي مانیتور

- نحوه نظارت وکنترل شما / واحد پرستاری در خصوص برنامه تغییر چگونه بود؟ شرح دهید. نظارت بر حسن 
اجرای برنامه از طریق سوپروایزر آموزشی و سوپروایزرهای اجرایی انجام شد. همچنین کارشناس ایمنی بیمار نیز بر روند 

اجرای کار نظارت داشتند.  
- نحوه ارزشیابی نهایی برنامه تغییر خود را شرح دهید. ارزشیابی برنامه از طریق انجام مصاحبه، یادداشت برداری در عرصه، 
تکمیل چک لیست مهارتی و چک لیست بازدید میدانی ایمنی بیمار بود. چک لیست مهارتی به صورت زیر تدوین گردید:
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نام و نام خانوادگی:............................. بخش :........................... تاریخ ارزشیابي :.......................
 

نمي تواندمي تواندعنوان
1( مي تواند دستگاه را روشن کند.

2( مي تواند کابل های NIBP و ECG و SPO2 را در جاي صحیح و به درستی وصل کند.
3( مي تواند مواردکاربرد 5 عدد از دکمه های روی دستگاه جهت دسترسی سریع را بیان کند. )براي 

کسب نمره باید به سه مورد اشاره کند(
4( مي تواند بهترین لید را برای کنترل وضعیت قلبی بیمار انتخاب کند.

5( در یک بیمار چاق مي تواند ارتفاع امواج ECG را با توجه به وضعیت مریض تنظیم کند.
6( اگر کابل های ECG قطع و دارای اشکال باشد، از طریق دیگری مي تواند HR بیمار را 

نشان دهد.
 ECG 7( در بیمار مبتال به سکته ي قلبي/ بیمار بي قرار، حساسیت دستگاه را برای یافتن امواج

افزایش یا کاهش می دهد.
8( مي تواند حد باالي سیستول را بر روي عدد 145 تنظیم کند.

9( مي تواند سریعا یک فشار خون از بیمار کنترل نماید.
10( مي تواند دستگاه را به نوعی تنظیم کند تا فشار خون بیمار هر 15 دقیقه یکبار کنترل شود.

11( مي تواند SPO2 بیمار ترومایي که اندام هاي انتهایي وي سرد است را روی دستگاه نشان دهد.

12( مي تواند محدوده ی SPO2 را در مقدار درخواست شده ) مثال 86-98%( تنظیم کند.
13( مي تواند بهترین لید را برای کنترل تنفس بیمار انتخاب کند.

14( مي تواند ارتفاع موج تنفس را متناسب با بیمار تنظیم کند.
15( مي تواند حد Apnea را روی عدد مناسب تنظیم کند)10 ثانیه مناسب ترین حد است(.

16( مي تواند فشارهای پیشین بیمار را به شما نشان دهد.
17( مي تواند تعداد ضربان قلب، SPO2 و تعداد تنفس های قبلی بیمار را به شما نشان دهد.

18( اگر بیمار دارای آریتمی باشد، مي تواند کمپلکس های QRS را برای نشان دادن به همکار دیگر متوقف 
کند.

19( مي تواند تمام آالرم های دستگاه را در یک زمان غیر فعال کند.
20( مي تواند چیدمان پنجره های دستگاه را به دلخواه خود تغییر دهد.

21( مي تواند مانیتور را به گونه اي تنظیم کند تا نوار ECG بیمار را با سه لید یا 5 لید کنترل کند.
22( با فعال کردن صدای آالرم می تواند علت را بیان و مشکل را برطرف نماید.

23( مي تواند نحوه ی خروج سریع از صفحه های دستگاه را نشان دهد.
24( مي تواند تفاوت بین چراغ قرمز رنگ و زرد رنگ را در زمان آالرم زدن توضیح دهد.

25( مي تواند بگوید که براي مراقبت بهتر از دستگاه چه کاري مي توان انجام داد.
نمره نهایي:
مالحظات:

ارزیابي کننده:................................
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با دستگاه مانیتور براساس چک لیست  ارزیابی پرستاران در مدت دو ماه نشان داد که میانگین نمره ی کار 
 .)P = 0/002(مهارتی از 12/5 به 20 افزایش یافته و براساس آزمون آماری تی وابسته اختالف معنی دار بود
مضامین حاصل از 18 مصاحبه با پرستاران شامل خروج از منطقه ی آرامش، حرکت برای تغییر و استقرار 

ناپایدار بود.  
- برای تداوم و تثبیت تغییر در سیستم پرستاری چگونه عمل کردید؟ شرح دهید. 

1. ایجاد انگیزه در پرستاران بدین صورت که هر پرستار می تواند یک آموزش دهنده باشد.
2. کمک گرفتن از پرستاران کارشناس ارشد پرستاری

3. همکاری سوپروایزرهای اجرایی در ارزیابی مداوم پرستاران در زمان ارایه ی خدمت به بیماران و کنترل عملکرد 
آنها در کار با دستگاه مانیتور

- مشکالت پیش آمده در حین اجرا چه بودند؟ چگونه با هریک از آنها برخورد نمودید؟
تغییر دو نفر از مسئولین واردها: یکی از مسئول واردها به عنوان سوپروایزر اجرایی به همکاری با مرکز ادامه داد و دیگری 
از مرکز به بیمارستانی دیگر انتقال یافت. از آنجا که مسئولین واردهای جدید از خود بخش اورژانس بودند با فرآیندهای 

آموزشی جاری بخش آشنا بودند و فقط نیاز بود در جایگاه مسئول وارد با فعالیت های آموزشی خود آشنا شوند. 
تنوع در دستگاه های مانیتور واردهای مختلف: در این بخش چهار نوع مانیتور متفاوت وجود دارد. این مانیتورها از مدل های 
قدیمی تا جدید اگرچه دارای تفاوت های ظاهری می باشند اما از نظر عملکرد در نهایت به یک شکل عمل می کنند. این 
تنوع در وارد داخلی و جراحی بیشتر می باشد. لذا تالش شد تا در آموزش پرستاران این بخش تمرکز بیشتری نموده و به 

عنوان تکلیف کار با مانیتورهای دیگر تعیین شد.
تفاوت بین واردهای مختلف از نظر آموزش: بهترین مکان براي ارایه ي آموزش کار با دستگاه مانیتور وارد اورژانس یک بود. 
زیرا داراي محیط آرام تر در زمان کم بودن تعداد بیماران بود. وارد داخلی جراحی به عنوان شلوغ ترین بخش اورژانس بود 
که روند آموزش کارکنان را کند و از نظر آموزش هم مکان مناسبی نبود. همچنین مکان نصب مانیتورها فقط در اورژانس 
یک متناسب با قد پرستاران بود. در اورژانس سه و دو خصوصا مکان نصب مانیتورها باالتر بود و پرستاران پس از گذشت 
مدت زماني از آموزش دچار گردن درد مي شدند. لذا سعی می شد تا تمامی آموزش ها در محیط آرام بخش اورژانس یک 

انجام شود.

 نتایج برنامه تغییر: 
- مشارکت و کار گروهی مسئولین واردها و پرستاران در برنامه های آموزشی بخش

- ایجاد انگیزه در پرستاران
- احساس توانمندی در کار با دستگاه مانیتور

- افزایش اعتماد به نفس پرستاران
- احساس بکارگیری عملی آموزش های تئوری در ارایه ی مراقبت به بیمار

 مشکالت حل نشده و جدید رخ داده در پی ایجاد تغییر:
- برخی از پرستاران همچنان عالقه ای برای شرکت در برنامه های آموزشی ندارند. در برنامه ی آموزشی کار با دستگاه مانیتور 

9/6% از پرستاران شاغل حاضر به شرکت در این برنامه نشدند. 
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استفاده از سیستم HIS برای ارتقاء کیفیت
 مراقبت پرستاری در بخش ویژه قلبی

 طاهره طوالبی؛ دانشیار پرستاری، دانشکده پرستاری ومامایی خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ایران
 ربابه معماریان؛ استادیار پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

 زهره ونکی؛ دانشیار پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

 مشخصات محیط وقوع تجربه: بیمارستان شهید آیت اهلل مدنی خرم آباد )فوق تخصصی(، دارای 12 تخت و 24 نفر نیروی 
انسانی

- رده های نیروی انسانی: 15 پرستار کارشناس، 4پزشک متخصص وفوق تخصص، چهار نفر خدمه و یک منشی
- مدت اجرای اعتباربخشی: 27 ماه 

 شرح نیاز به تغییر تشخیص داده شده ) توصیف وضعیت موجود مشکل دار(: بطور کلی مشکالت شناسایی شده در 
بخش ویژه قلبی که نیاز به تغییر را الزامی نمودند در جدول زیر آمده است:

 
نمونه مشکالت درحیطه های مختلف 

مشکالت حیطه ها 

 HIS ثبت گزارش پرستاری در
4710

ثبت گزارش پرستاری در سیستم اطالعات بیمارستانی براساس چک لیست %38

نیروی انسانی
نداشتن تقسیم کار موردی) کیس متد( 

 CCU نداشتن نیروهای تخصصی
ضعیف بودن مراقبت پرستاری بر بالین بیمار )چک لیست (%44

تجهیزات و فضای فیزیکی
کمبود کامپیوتر،نداشتن اکوی پرتابل، سرنگ پمپ، تخت سه شکن و تشک استاندارد،

پایین بودن کیفیت تجهیزات مانند دی سی شوک، ونتیالتور، مانیتور مرکزی و.... 
Post CCU نداشتن فضای فیزیکی استاندارد و

بیمار
پایین بودن سطح آگاهی بیمار و همراه، عدم اجرای برنامه آموزش به بیمار 

رضایتمندی بیمار )پرسشنامه ( %44

 هدف تغییر: استفاده از سیستم HIS برای ارتقاء کیفیت مراقبت پرستاری در بخش ویژه قلبی

 مراحل اجرای برنامه به تفکیک: 
با توجه به وجودسیستم HIS در بیمارستان و همکاری دفتر فناوری اطالعات فرم های بررسی وشناخت فرم نیازهای آموزشی 
وفرم خالصه ترخیص پرستاری، در این سیستم جایگزین شد و به مدت 27 ماه به شرح زیر اجرا شد که برای سهولت کاربرد 

آنها توسط پرستاران موارد زیر طراحی و اجرا شد. 



77
کنگره کشوری مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری

اعتبار بخشی و مدیریت پرستاری

- تهیه وتدوین استانداردهای مراقبتی با تایید اساتید محترم دانشگاه های لرستان، تربیت مدرس، تهران ومتخصصین 
بالینی قلب 

با تشخیص ها و مراقبت های پرستاری ،آموزش به بیمار وفرم نیاز سنجی  - تهیه گزارش های آماده در رابطه 
آموزشی 

- قرار دادن گزارش های آماده در سیستم توسط واحد IT بیمارستان و اجرای گزارش نویسی از طریق HIS به روش 
SOAPIE برای اولین بار در ایران؛ با مشارکت پرستاران وسوپر وایزرهای آموزشی وبالینی، آموزش چهره به چهره 

در شیفت های مختلف، ارزشیابی برنامه، گرفتن بازخورد از استفاده کنندگان، بازنگری در محتواو انجام اصالحات الزم 
وکنترل ونظارت مستمر 

- اجرای آموزش به بیمار وتهیه وتکثیر خالصه آموزش ها وتحویل به بیمار یا همراه وبا نظارت وکنترل مدیران پرستاری 
- همکاری با سوپر وایزر آموزشی در برنامه ریزی واجرای دوره های آموزش مداوم ) جمعا دارای 64 امتیاز باز آموزی( 
نیاز سنجی شامل گزارش پرستاری کاربردی به روش SOAPIE، تفسیر EKG واداره تاکی آریتمی های  براساس 

خطرناک، MI, CHF، فارماکولوژی ،آ شنایی با تجهیزات بخش و CPR پیشرفته با همکاری متخصصین بالینی 
- تهیه فرم خالصه ترخیص پرستاری و قرار دادن آن در HIS شامل داروهای گرفته شده در طی بستری، لیست 
داروها در منزل، آموزش های حین ترخیص در مورد رژیم غذایی ودارویی، فعالیت، زمان مراجعه، عالیم حیاتی ووضعیت 

عمومی حین ترخیص و ... 
- آموزش استفاده ازگزارشهای آماده دربخش قلب به منظورافزایش آگاهی پرستاران ،اجرای مراقبت های استاندارد، 

آموزش به بیمار وثبت صحیح ودقیق انجام شد.0
- اجرای طرح کیس متد با همکاری وجدیت سرپرستار بخش که منجر به ارتباط بهتر پرستار با بیمار شده است و ثبت 

دقیق مراقبت های پرستاری، پیگیری، آموزش به بیمار و خالصه ترخیص. 
با حضور رئیس و مدیران  آنها در جلسات گروه هدایت کننده  قوانین و دستورالعملهای داخلی وتصویب  تدوین   -

واحدهای مختلف بیمارستان 
- آیا پرسنل را آموزش دادید؟ کدام گروه ها؟ و چگونه؟ شرح دهید. بله، با هماهنگی بیمارستان و با مشارکت سوپروایزر 
محترم آموزشی برای دوره هایی که از پرستاران نیاز سنجی شده بود، از طریق واحد آموزش مداوم دانشگاه و با همکاری 
 ،SOAPIE به روش پرستاری کاربردی  برای دوره های گزارش  و مهندس تجهیزات پزشکی،  بیهوشی  قلب،  متخصصین 
تفسیر EKG واداره تاکی آریتمی های خطرناک، MI, CHF، فارماکولوژی، آشنایی با تجهیزات بخش و CPR پیشرفته، 64 

امتیاز باز آموزی در راستای برنامه آموزشی در بیمارستان گرفته شد. 
- آیا دستورالعمل خاصی برای تغییر نیاز داشتید؟ اگر بلی، شرح دهید.بطور مکتوب خیر. اما عمدتاً در فرآیند بله 
همه پرستاران ویژه قلبی میبایست برای کسب امتیاز گذرانیدن آموزش مداوم در این برنامه های آموزشی شرکت نموده و 

موارد آنها را بکار ببرند. 
سرپرستار و سوپروایزرها میبایست طبق چک لیست استاندارد های مراقبتی عملکرد پرستاران را نظارت نمایند و به آنها و 

سرپرستار بازخورد دهند. 
- آیا نحوه ارتباط رسمی شما / واحد پرستاری با سایر واحد ها ی بیمارستان تغییر نمود؟ چگونه؟ بله با تعامل 

بیشتر و بگونه ای که در بیمارستان واحد IT متناسب با استاندارد های پرستاری سیستم را تغییر داد.  
- آیا نیاز به هماهنگی با سایر واحدهای بیمارستان بوده است؟ اگر بلی، شرح دهید. بله موافقت کتبی معاون 
آموزشی دانشگاه و اعالم آمادگی کارکنان، مدیران بیمارستان جهت ایجاد تغییرا ت الزم و بهبود وضع موجود انجام شد. 
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همچنین با حوزه ریاست، IT، دفتر پرستاری، سوپروایزرهای آموزشی وبالینی، تجهیزات پزشکی، اداری مالی 
هماهنگی بعمل آمد. 

دهید.  بود؟ شرح  تغییر چگونه  برنامه  در خصوص  پرستاری  واحد   / وکنترل شما  نظارت  نحوه   -
نبراساس برنامه های عملیاتی )Action Plan( برنامه های تغییر توسط پژوهشگر، سوپروایزر آموزشی، سرپزستار.

رابط آموزشی براساس چک لیست پرستاران در بخش ویژه قلبی نظارت وکنترل می شدند.  
- نحوه ارزشیابی نهایی برنامه تغییر خود را شرح دهید. رضایت پرستاران از نحوه بکار گیری سیستم HIS در آموزش به 

بیمار، ارایه مراقبت های استاندارد براساس فرایند پرستاری و آموزش های نحوه ترخیص بیماران 
- برای تداوم و تثبیت تغییر در سیستم پرستاری چگونه عمل کردید؟ شرح دهید. جلب مشارکت همه ذینفعان در تبیین 
مشکل، اولویت بندی، تعیین نیازهای تغییر، طراحی، اجرا و ارزشیابی؛ تغییر در سیستم پرستاری تداوم یافت و تثبیت 
شد. در حال حاضر دربعضی از بخش های دو بیمارستان شهر خرم آباد اجرا می شود بویژه قسمت آموزش به بیمار براساس 
فرآیند پرستاری همچنین از سال 1394 نیز در بیمارستان امام خمینی )ره( کوهدشت با اعمال تغییراتی در نحوه تدوین 

گزارشهای آماده اجرا شد و همچنان ادامه دارد. 
- مشکالت پیش آمده در حین اجرا چه بودند؟ چگونه با هریک از آنها برخورد نمودید؟ مهمترین مشکل مقاومت در مقابل 
تغییر بود که با مشارکت تمام کسانی که درگیر با فرآیندها بودند کاهش یافت. نیاز به هزینه برای تأمین تجهیزات مورد 
نیازبرای مراقبت استاندارد، تهیه کامپیوتر برای ثبت گزارش پرستاری که با همکاری بیمارستان و معاونت تحقیقات دانشگاه 

تأمین شد. 

 نتایج برنامه تغییر: 
- تهیه وتدوین استانداردهای مراقبتی و ارتقاء کیفیت مراقبت پرستاری 

- حضور بیشتر پرستار بر بالین بیمار
 HIS ارتقاء کیفیت ثبت مراقبت پرستاری در -

- توانمندسازی پرستاران و بیماران
- اجرای طرح کیس متد 

- ایجاد روحیه کار گروهی و مشارکت بیشتر در فرآیندهای جاری

 درس های آموخته شده: 
- با در گیر کردن و مشارکت تمام کسانی که در فرآیندهای کاری نقش دارند می توان تعییرات پایداری در سیستم 

پرستاری ایجاد کرد. 
- برای ارتقاء کیفیت مراقبت و ثبت آن، بررسی همه جانبه و تغییر در ابعاد مختلف )تأثیر گذار ( ضروری است. 

- برای ارایه مراقبت استاندارد استفاده از HIS و هر نوع تکنولوزی باید مورد دقت وتوجه باشد. 
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اجراي طرح منتورینگ )نقش منتور در آموزش حداقل مهارت هاي 
عمومي بالیني پرستاران جدیدالورود و توانمندسازي آنها(

 فاطمه جلیلي؛ منتور بیمارستان آتیه، تهران، ایران

 مشخصات محیط وقوع تجربه: بیمارستان آتیه )فوق تخصصی(، دارای 307 تخت و 1274 نفر نیروی انسانی
- رده های نیروی انسانی: 330 کارشناس پرستاري- 48 ماما -42 بیهوشي- 50 اتاق عمل 
- مدت اجرای اعتباربخشی: از آبان 94 لغایت اسفند 96، فعالیت منتور گزارش مي گردد 

 شرح نیاز به تغییر تشخیص داده شده ) توصیف وضعیت موجود مشکل دار(: 
نظر به اینکه توانمندي پرستاران و ماماهاي فارغ التحصیل از دانشگاه با سطح توانمندیهاي مورد نیاز بیمارستان فاصله دارد و 
نظر به اینکه رویه ها و فرآیند هاي بالیني در بخش هاي مختلف بیمارستان براي پرستاران جدیدالورود قابل لمس نبوده لذا بکار 
گیري شیوه هاي جدید آموزش جهت دستیابي به حداکثر دانش و کارآیي در رشته هاي علوم پزشکي بویژه پرستاري امري 

ضروري به نظر مي رسید، لذا منتور به عنوان شغلي جدید در طرح طبقه بندي مشاغل بیمارستان آتیه لحاظ گردید. 

 هدف تغییر: 
1. پیشرفت فرآیند اجتماعي شدن پرستاران جدید و به تبع آن کاهش خروج از خدمت این افراد 

2. در فرآیند پرستاري تحت منتورینگ، کاهش فاصله و شکاف بین آموزش و دنیاي واقعي کار مد نظر مي باشد. 

 مراحل اجرای برنامه به تفکیک: 
- آیا پرسنل را آموزش دادید؟ کدام گروه ها؟ و چگونه؟ شرح دهید. پرستاران و ماماهاي جدیدالورود در طي 10 روز 
اول شروع به کار در بیمارستان تحت آموزش منتورینگ قرار مگیرند. این آموزش ها برا اساس حداقل مهارتهاي عمومي 
بالیني و حداقل هاي مهارتهاي ارتباطي مي باشد که در شش کوریکولوم آموزش مدون گردیده است. منتور بیمارستان در 
طي این مدت به صورت انفرادي و چهره به چهره با هریک از پرستاران و ماماهاي جدیدالورود همراه خواهد بود و وظیفه 
آموزش وآشنا سازي این افراد را بر عهده دارد.در ابتداي شروع به کار پرستاران و ماماها ي جدیدالورود یک آزمون پره تست 
ازمحتوي آموزشي شش کوریکولوم ) حداقل مهارتهاي عمومي بالیني و مهارتهاي ارتباطي ( اخذمیگردید سپس تمامي 
آموزش ها براساس سر فصل هاي تعیین شده در کوریکولوم ها توسط منتور انجام مي شود. بعد از هر ارایه آموزش ها، آزمونهاي 
مرتبط برگزار مي گردد.چنانچه کارکنان جدیدالورود آزمون ها را با موفقیت به پایان رسانند کارنامه الکترونیکي با قید نمرات 

اخذ شده در دوره برایشان صادرمي گردد. 
در فرآیند منتورینگ، هدف کاهش شکاف بین آموزش و دنیاي واقعي کار در بیمارستان آتیه، از طریق آگاه سازي و متعاقب 
آن کم کردن خطاها و انجام صحیح فرآیندهاي تعیین شده سازمان مي باشد. برنامه آموزشي منتور شیپ یک فرآیند فعال 

در موقعیت هاي آموزشي بالیني است که مي تواند پیامدهاي آتي را براي کارکنان جدیدالورود بدنبال داشته باشد: 
 کاهش استرس نسبت به محیط کاري جدید، افزایش اعتماد به نفس، ایجاد رضایت شغلي در محیط کاري جدید، کمک 

به کاهش ریزش نیروي جدیدالورود، کاهش استرس شغلي در محیط کاري جدید و... 
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- آیا دستورالعمل خاصی برای تغییر نیاز داشتید؟ اگر بلی، شرح دهید. بله 
استانداردهاي  راهنماي  به سنجه ج-1-2 کتاب  با توجه  و  استاندارد ج. مدیریت خدمات پرستاري  براساس 
اعتبار بخشي نسل سوم حداقل مهارتهاي عمومي بالیني و چک لیست هاي ارزبابي صالحیت مهارتهاي عمومي 
بالیني تعیین و طراحي شد و سپس مهارتهاي عمومي بالیني کارکنان پرستاري جدیدالورود توسط منتور، تحت 

نظارت سوپروایزر آموزشي انجام گردید. 
- آیا نحوه ارتباط رسمی شما / واحد پرستاری با سایر واحد ها ی بیمارستان تغییر نمود؟ چگونه؟ بله، با توجه به 
اثر بخش بودن آموزش هاي منتورینگ، هماهنگي و ارتباط سرپرستاران و پرستاران در خصوص نیاز به آموزش هاي میداني 

با واحد آموزش بیشتر شده است ومتقاضي آموزش هاي بیشتر مي باشند.   
- آیا نیاز به هماهنگی با سایر واحدهای بیمارستان بوده است؟ اگر بلی، شرح دهید. بله واحد دفتر پرستاري و 

منابع انساني و تجهیزات پزشکي.
آموزشي،  سوپروایزر  پرستاري،  معاونت  مشارکت  و  هماهنگي  نظر،  مورد  استاندارد  دستاورد هاي  به  دستیابي  منظور  به 
سوپروایزران بالیني، سرپرستاران ،کارشناسان خبره بخش ها، سوپروایزر منابع انساني دفتر پرستاري، معاونت منابع انساني، 

مدیر واحد تجهیزات پزشکي مورد نیاز بود. 
- نحوه نظارت وکنترل شما / واحد پرستاری در خصوص برنامه تغییر چگونه بود؟ شرح دهید. 

1- معرفي نیروي جدیدالورود به واحد آموزش توسط سوپروایزر منابع انساني دفتر پرستاري ) بعد از پذیرش در 
آزمون هاي بدو استخدام سازمان ( 

ومهارتهاي  بالیني  عمومي  مهارتهاي  (   حداقل هاي  آموزشي  کوریکولوم  شش  براساس  تست  پره  آزمون  اخذ   -2
ارتباطي ( و سطح بندي پرستاران جدیدالورود 

3- آموزش انفرادي و چهره به چهره کارکنان جدیدالورود براساس کوریکولومهاي شش گانه واحد آموزش 
4- صدور کارنامه آموزش الکترونیکي وتکمیل چک لیست هاي ارزیابي عمومي بالیني توسط منتور 

5- تحویل نتایج آزمون هاي کارکنان جدیدالورود ) چک لیست توجیهي بدوورود و کارنامه الکترونیک ( به سرپرستاران 
مرتبط 

6- هماهنگي با کارشناس خبره بخش در خصوص ارزیابي هاي میداني کارکنان جدیدالورود، تحت نظارت سرپرستار 
- نحوه ارزشیابی نهایی برنامه تغییر خود را شرح دهید. براساس نمرات اخذ شده در آزمون هاي منتورینگ – گرفتن باز 

خورد عملکرد صیحیح کارکنان جدیدالورود از کارشناساان خبره بخش ها و رابطین آموزشي وسرپرستاران 
- برای تداوم و تثبیت تغییر در سیستم پرستاری چگونه عمل کردید؟ شرح دهید. نیروهاي جدیدالورود بعد از طي دوره 
10 روزه منتورینگ رها نمي شوند و زیر نظر کارشناسان خبره بخش ها در هر شیفت فعالیت مي نمایند.در صورت روییت هر 
گونه اشکال در عملکردنیروي جدیدالورود ،موضوع به اطالع سرپرستاران رسانیده شده و هماهنگي با سوپر وایزر آموزشي 

براي برنامه ریزي آموزشي کارکنان انجام مي گردد. 
- مشکالت پیش آمده در حین اجرا چه بودند؟ چگونه با هریک از آنها برخورد نمودید؟ 

1- تمایل کارکنان جدیدالورود به حفظ روتین هاي آموخته شده قبلي 
2- کوتاه تر بودن مدت منتورینگ با توجه به نیاز بخش ها به نیروي جدید براي عهده دارشدن مسولیت و داشتن 

شرایط احراز پست در شیفت ها 
3- اختالف سلیقه و نظر بین نیروهاي جدید و قدیمي در اجراي فرآیندها 

4- غیبت نیروهاي جدیدالورود در روزهاي آموزش هاي منتورینگ با توجه به فعالیت نیرو در سایر بیمارستان ها 
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راهکار: 
Update -1 بودن تمامي پرستاران قدیمي و جدید براساس استانداردها 

2- برنامه ریزي سرپرستاران با نیروهاي جدید الورود جهت شرکت منظم و کامل در آموزش هاي منتورینگ  

 نتایج برنامه تغییر: 
1- با توجه به فرآیند فعال منتورینگ در بیمارستان آتیه ،میانگین معدل کارکنان جدیدالورد در کوریکولوم هاي آموزشي 

از 32/7% به 84/4% ارتقاء یافت 
2- افزایش رضایتمندي سرپرستاران از عملکرد کارکنان جدیدالورود

 مشکالت حل نشده و جدید رخ داده در پی ایجاد تغییر
- در کارکنان جدیدالورود خصوصا کساني که در بیمارستان هاي دیگر نیز فعالیت مینمایند، تفاوت سطح آموزشي 

مشاهده مي گردد که در پاره اي از موارد عدم انطباق مشاهده مي گردد. 

 درس های آموخته شده: 
- مؤثر بودن برنامه آموزشي منتور شیپ در آموزش هاي میداني کارکنان جدیدالورود 

- استفاده از روش آموزش بالیني منتورینگ به عنوان یک روش مکمل، نه بعنوان یک روش مستقل 
- کمک به کاهش شکاف بین آموزش و دنیاي واقعي کار
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کارآفرینی در حوزه سالمت:
 تجربه ی مرکز توانبخشی قائم )عج( شاهرود

 مهرداد کالته جاری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و روان پرستار، شاهرود، ایران

 مشخصات محیط وقوع تجربه: بیمارستان قائم )تخصصی(، دارای 60 تخت و 27 نفر نیروی انسانی
- رده های نیروی انسانی: کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

- مدت اجرای اعتباربخشی: تا زمان تأمین اعتبار مورد نیاز

 شرح نیاز به تغییر تشخیص داده شده ) توصیف وضعیت موجود مشکل دار(: 
- طرد شدن بیماران روانی مزمن از خانواده و اجتماع و نداشتن اعتماد به نفس جهت برقراری ارتباط مؤثر

- عدم پذیرش بیماران اعصاب و روان از طرف جامعه به منظور اختصاص شغل مناسب 

 هدف تغییر: 
- ارتقا مرکز توانبخشی و بازتوانی بیماران روانی مزمن )پر کردن شکاف ایجاد شده بین بیمار و جامعه، آماده سازی بیماران 
و عودت به زندگی مستقل اجتماعی(، افزایش پذیرش در اجتماع و ایجاد نگرش مثبت در کارفرمایان به منظور اشتغال به 

کار مددجویان اعصاب و روان.

 مراحل اجرای برنامه به تفکیک: 
- ایجاد کالس های آموزشی برای بیماران و اعضای خانواده ی آن ها

- ورزش درمانی و برگزاری کالس های مفرح و حرفه آموزی و حضور در مجامع عمومی

- آیا پرسنل را آموزش دادید؟ کدام گروه ها؟ و چگونه؟ شرح دهید. تمامی پرسنل در این مجموعه ی درمانی در دوره های 
و  نحوه ی عملکرد داروها  روانی، شناخت  اختالالت  نشانه شناسی در  روانی مزمن،  بیماران  ارتباط درمانی جهت  آموزشی 
اولیه و ایمن سازی  با آن ها، مهارت های زندگی، مهارت های متقابل، کمک های  عوارض آن ها، استرس و روش های مقابله 

محیط شرکت داشته اند. 
- آیا دستورالعمل خاصی برای تغییر نیاز داشتید؟ اگر بلی، شرح دهید. بله 

با توجه به نیاز پرسنل در شیفت های کاری براساس صالحدید سرپرستار قوانین مرتبط تنظیم گشته است.
- آیا نحوه ارتباط رسمی شما / واحد پرستاری با سایر واحد های مرکز توانبخشی تغییر نمود؟ چگونه؟ تغییری 
نداشته است ولی به واسطه ی افزایش بار علمی پرسنل کادر درمانی شامل پرستاران، بهیاران، مراقبین بیمار، مددکاران 

اجتماعی، روانشناسان بالینی و نیروهای خدماتی در فرآیند ارتباط تسهیل صورت گرفته است.  
تمامی کادر  با  بله  با سایر واحدهای مرکز توانبخشی بوده است؟ اگر بلی، شرح دهید.  نیاز به هماهنگی  آیا   -

توانبخشی حاضر در مرکز توانبخشی هماهنگی الزم به عمل آمده است.
نظیر بخش کادر درمانی، بخش قلب و عروق و سایر واحدهای مورد نیاز بیماران.



83
کنگره کشوری مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری

اعتبار بخشی و مدیریت پرستاری

درخصوص درمان زخم بستر در بیماران ضایعه نخاعی توانستیم با آموزش به پرستاران و خانواده های آنان در 
بهره گیری از تجربیات زخم بستر عمیق، تعدادی از توانخواهان را بهبود بخشیم به طوری که در درمان از ژل 

کامفیل و ازون تراپی جهت بهبود نسبی استفاده شده است.
- نحوه نظارت وکنترل شما / واحد پرستاری در خصوص برنامه تغییر چگونه بود؟ شرح دهید. 

چگونگی تحویل و تحول شیفت های پرسنل پرستاری ارتقا پیدا کرده و سطح مراقبت از بیماران و مراقبت ها با دید تخصصی 
بیشتر ارایه شده است.

- نحوه ارزشیابی نهایی برنامه تغییر خود را شرح دهید. افزایش رضایت مندی بیماران و خانواده آنان، کاهش عوارض بیماری 
و تسهیل در روابط بین مددجویان و درمانگران 

- برای تداوم و تثبیت تغییر در سیستم پرستاری چگونه عمل کردید؟ شرح دهید. بخشی از میزان پرداختی - رفاهی و 
کمک های موردی هئیت براساس میزان رضایت مندی پرداخت شده است.

 نتایج برنامه تغییر: 
1- افزایش سطح مراقبتی مددجویان

2- فعال شدن بیماران در برنامه های خودمراقبتی
3- فعال شدن بیماران در برنامه های کاردرمانی

4- فعال شدن بیماران در برنامه های گروه درمان و درمان های جنبی شامل کالس های آموزشی، حرفه آموزی، موسیقی 
درمانی، تفریح درمانی و باشگاه ورزشی

 مشکالت حل نشده و جدید رخ داده در پی ایجاد تغییر
- در حال حاضر مشکل خاصی وجود ندارد.

 درس های آموخته شده: 
- اهمیت برنامه های بازآموزی و نوع آموزی در ارتقا علمی کادر مراکز توانبخشی
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 اجرای برنامه طراحی شده مدیریت مراقبت پرستاری
 در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب باز

 ناهید برخورداری؛ کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری،مسئول شیفت بخش های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری، تهران، ایران
 ربابه معماریان؛ استادیار پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
 حسن ناوی پور؛ استادیار پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

 مشخصات محیط وقوع تجربه: بیمارستان مسیح دانشوری )فوق تخصصی(، دارای 293 تخت و 3000 نفر نیروی انسانی
نیروهای  نیروهای ستادی،  مختلف،  رده های  در  پرستاران  مختلف،  رده های  در  پزشکان  انسانی:  نیروی  - رده های 

پاراکلینیک و خدمات. 
- مدت اجرای اعتباربخشی: این تغییر در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد به مدت 6 ماه اجرا شد

 شرح نیاز به تغییر تشخیص داده شده )توصیف وضعیت موجود مشکل دار(: به علت ماهیت آموزشی بیمارستان،پرستاران 
جدیدالورود نیز در این بخش به کار گرفته می شوند تدوین یک برنامه مراقبتی مدون براساس فرآیند پرستاری وسیستم ثیتی 

مشکل مدار براساس فرم SOAPIE ضروری به نظر رسید. 

 هدف تغییر: کارمراقبت بیماران براساس فرآیند پرستاری وثبت مشکل مدار

 مراحل اجرای برنامه به تفکیک: 
پرستاری،  مدیران  با  توجیهی  از جلسه  بله،پس  را آموزش دادید؟ کدام گروه ها؟ و چگونه؟ شرح دهید.  آیا پرسنل   -

پرستاران بالینی تحت آموزش قرار گرفتند.
بدین ترتیب که از هر شیفت ،یک نفر به عنوان ناظر بالینی در نظر گرفته شد که دارای تجربه کافی بود وآموزش داده شد 
 case management ،در دوجلسه آموزشی سپس کلیه پرستاران مورد آموزش کار تکنیکی و کار براساس مدیریت مراقبت

care management & قرار گرفتند.

- آیا دستورالعمل خاصی برای تغییر نیاز داشتید؟ اگر بلی، شرح دهید. بله 
بلی، دستورالعمل وزارت بهداشت مبنی بر مراقبت براساس سیستم SOAPIE ثبت مشکل مدار.

- آیا نحوه ارتباط رسمی شما / واحد پرستاری با سایر واحد های مرکز توانبخشی تغییر نمود؟ چگونه؟ تغییری 
بلی، ارتباط رسمی تر شد ودقت کار باال رفت به طوریکه پزشکان وپاراکلینیک وخدمات وسایر واحدهای مربوط با دقت 

واعتماد بیشتری کار کردند.  
تمامی کادر  با  بله  با سایر واحدهای مرکز توانبخشی بوده است؟ اگر بلی، شرح دهید.  نیاز به هماهنگی  آیا   -

هماهنگی با دفتر پرستاری،حضور غیاب ،آزمایشگاه ،تصویر برداری،واحد آمار،خدمات
- نحوه نظارت وکنترل شما / واحد پرستاری در خصوص برنامه تغییر چگونه بود؟ شرح دهید. 

نظارت وکنترل توسط چک لیست در تمام شیفت های کاری به مدت دو هفته همراه با کار عملی توسط بنده وپرستاران 
ناظر بالینی انجام شد.
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- نحوه ارزشیابی نهایی برنامه تغییر خود را شرح دهید. ارزشیابی به صورت فرآیندی در تمام مدت 2 ماه اجرای 
برنامه برای پیشرفت برنامه وپی بردن به مشکالت اجرای برنامه انجام شد ودر پایان برنامه به صورت برآیندی 
انجام شد وچون بایستی در قالب پایان نامه ارائه می شد نتایج چک لیست همودینامیک ورضایتمندی بیماران 

به تعداد نمونه با نرم افزار SPSS اندازه گیری وتحلیل شد.
- برای تداوم و تثبیت تغییر در سیستم پرستاری چگونه عمل کردید؟ شرح دهید. شیوه کار براساس برنامه متداول شد 
وپرستاران ثبت مشکل مدار را فراگرفته و انجام دادند، با هماهنگی سوپر وایزر آموزشی وارائه نتیجه کار به دفتر پرستاری 

ومدیران ارشد، شیوه ثبت مشکل مدار اجرا شد.
- مشکالت پیش آمده در حین اجرا چه بودند؟ چگونه با هریک از آنها برخورد نمودید؟ اجرای برنامه مدیریت مراقبت 
پرستاری برای پرستاران کم تجربه سخت بود که نیازمند آموزش وتوجیه وکنترل نظارت زیادی بودند.با توجه به ماهیت 
بخش وحجم کار باال وریسک باالی بیماران، ایجاد ساعت آموزشی با مشکالتی همراه بود که پرستاران هر شیفت دو گروه 
شدند یک گروه در بخش ومراقب بیماران ویک گروه در اتاق آموزش، همچنین تغییر در برنامه های روتین وپذیرش آن برای 

مدیران پرستاری وپزشکان زمانبر بودکه با صرف حوصله وزمان الزم توجیه شدند.

 نتایج برنامه تغییر: 
1- پرستاران براساس اصول برنامه طراحی شده مدیریت مراقبت کار کردند.

2- سیستم ثبت مشکل مدار متداول شد و ثبت پرستاری اعتبار علمی پیدا کرد.
3- اعتماد پزشکان و سایر اعضای تیم درمان به کار علمی پرستاران بیشتر شد.

4- وصعیت همودینامیک بیماران نسبت به قبل از اجرای برنامه دارای ثبات بیشتری شد و بهتر شد.
5- رضایتمندی بیمار نسبت به قبل از اجرای برنامه به علت دقت وتبحر پرستاران بیشتر شد.

6- بیمارستان مسیح دانشوری دارای رتبه یک اعتباربخشی وزارت بهداشت است.

 مشکالت حل نشده و جدید رخ داده در پی ایجاد تغییر
- به علت ورود نیرو های جدید به این بخش وجود کسی که پیگیر تداوم اجرای برنامه باشد ضروری است که تا به حال 

میسر نشده واجرای مداوم آن نیازمند حمایت دفتر پرستاری ومدیران است.

 درس های آموخته شده: 
- ایجاد تغییر در پی کشف مشکل در یک محیط نیازمند فکر نوآورانه وپشتکار فرد نوآور در اثبات توانایی ایجاد تغییر 
ومقابله با موانع موجود وغلبه بر مقاومت سیستم های مر بوط است که با رفع موانع وجلب حمایت سیستم های پشتیبانی 

میسر است ونتایج رضایت بخشی به همراه دارد که کارآیی سیستم را به طرز شگفت انگیزی باال می برد.
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ارتقا کیفیت خدمات پرستاری

 رویا رحماني؛ دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاري، مدیر سابق پرستاری بیمارستان تأمین اجتماعي تاکستان، قزوین، ایران

 مشخصات محیط وقوع تجربه: بیمارستان تأمین اجتماعی )عمومی(، دارای 96 تخت و 140 نفر نیروی انسانی
- رده های نیروی انسانی: مترون، سوپروایزر، بهیار، کمک بهیار

- مدت اجرای اعتباربخشی: از مرداد 1389 لغایت خرداد 1394 

 شرح نیاز به تغییر تشخیص داده شده )توصیف وضعیت موجود مشکل دار(: ابتدا وضعیت موجود خدمات پرستاري 
بیمارستان با نظر خواهی از سرپرستاران و سوپروایزران و مسولین بخش های در تعامل با دفتر پرستاری ارزیابی و سپس 

مشکالت دسته بندی شدند. 
1- کسب رتبه 68 از 70 در عملکرد دفاتر پرستاري سازمان تأمین اجتماعي در سال 1388 

2- وجود 4 پرونده حقوقي در مراجع قضایي براي پرستاران مرکز براي مشکالت موجود در ثبت گزارشات پرستاري 
3- عدم رعایت اصول اعزام بیمار به سایر مراکز و مکاتبات مراکز مقصد با بیمارستان در این زمینه 

4- عدم رعایت اصول تحویل و تحول بین شیفت ها وبین بخش ها 
5- عدم وجود روش صحیح تقسیم کار به صورت مدون در بخش ها

6- آموزش به بیمار ضعیف در بخش ها 
7- درصد باالي نواقص پرونده اي در حوزه پرستاري )%28(

8- درصد باالي کسورات پرونده اي ناشي از ثبت پرستاران )8- 5%( و کسر موارد از حقوق پرستاران 
9- بیماریابي عفونت هاي بیمارستان ضعیف )3- %0(

10- درصد باالي کارکنان پرستاري قرارداد موقت 33% و نگرانی آنها به دلیل عدم امنیت شغلی 
11- درصد رضایتمندي پایین کارکنان پرستاري به دلیل اضافه کار اجباري حدود 100 ساعت در ماه 

12- عدم رعایت اصول برنامه نویسي استاندارد
طي جلسات متعدد با سوپروایزران تحلیل وضعیت دفتر پرستاري)SWOT( انجام گردید و براساس تحلیل ها اهداف دفتر 

پرستاري تدوین گردید. 

 هدف تغییر: هدف نهایي دفتر پرستاري ارتقاء کیفیت خدمات پرستاري در نظر گرفته شد.)goal( براي دسترسي به این هدف 
شاخص هاي کلیدي عملکردي در حوزه پرستاري با نظر سوپروایزران و سرپرستاران انتخاب شدند و یکي از شاخص هاي مهم 

عملکرد رتبه عملکرد دفتر پرستاري دربین بیمارستان های سازمان بود.
اهداف ذیل تدوین گردید:

1- ارتقار وضعیت گزارش نویسی به میزان 5% در سال اول و در سالهلی بعد به میزان 7% نسبت به سال قبل
2- ارتقا وضعیت آموزش به بیمار به میزان 10% در سال اول و در سالهلی بعد به میزان 7% نسبت به سال قبل

3- ارتقا وضعیت اعزام بیماران به میزان 15% در سال اول و به میزان 7% در سالهای بعد نسبت به سال قبل 
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4- کاهش میزان نواقص پرونده ای به میزان 2% در هر سال 
5- کاهش وزن پسماندهای عفونی به میزان 5% ) از سال سوم هدف گذاری شد(.

6- کاهش کسورات پرونده ای به میزان 2% در سال )از سال چهارم هدف گذاری شد(.
7- ارتقا وضعیت برنامه نویسی پرستاری به میزان 10% در هر سال از سال دوم برنامه

8- اصالح وضعیت تقسیم کار بخش ها از سال دوم برنامه
9- افزایش بیماریابی عفونت های بیمارستانی به میزان 0/5%در هر سال 

10- ارتقا وضعیت تحویل و تحول بین بخش ها و بین شیفت ها به میزان 5% در هر سال، از سال دوم برنامه

 مراحل اجرای برنامه به تفکیک: 
- آیا پرسنل را آموزش دادید؟ کدام گروه ها؟ و چگونه؟ شرح دهید. بله براساس اهداف تعیین شده برای گرو ههای 
تغییر و مدیریت  برای سرپرستاران کالس مدیریت  بودند و  برای سوپروایزران و سرپرستاران  برگزار شد.  مختلف کالس 
برمبنای هدف و گزارش نویسی و آموزش به بیمار وارزیابی عملکردو تفکیک پسماندها و عفونت بیمارستانی برگزار گردید.

برای سایر کارکنان پرستاری نیز براساس اهداف گروه های مخاطب تفکیک شدند و کالسهای آموزشی به صورت کارگاهی 
و سخنرانی برگزار گردید.  

- آیا دستورالعمل خاصی برای تغییر نیاز داشتید؟ اگر بلی، شرح دهید. بله، برای اعزام بیمار و عفونت بیمارستانی و 
گزارش نویسی و آموزش به بیمار و مراقبت پرستاری دستوالعمل مرتبط از وزارت بهداشت به صورت دستورالعمل ارزشیابی 
کیفی بیمارستان ها موجود بود و دستورالعمل برنامه نویسی نیز توسط اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی ابالغ 
شده بود ولیکن به درستی اجرا نمی شدند و در مومورد تفکیک پسماندها نیز از سال سوم برنامه دستورالعمل ابالغ گردیدودر 
مورد نواقص پرونده ای و کسورات پرونده ای نیاز به دستورالعمل نبود و به دلیل گزارشات مکرر واحد های در تعامل با دفتر 

پرستاری )مدارک پزشکی و امور مالی( در این زمینه هدف گذاری برای ارتقا وضعیت انجام شد.
- آیا نحوه ارتباط رسمی شما - واحد پرستاری با سایر واحد های مرکز توانبخشی تغییر نمود؟ چگونه؟ نحوه 
ارتباط رسمي واحد پرستاري با سایر واحدهاي بیمارستان در تعدادي از حوزه ها تغییر نمود، از این جهت که به لحاظ 
از نظر  اطالعات کارکرد پرستاري  شرکت مدیر پرستاري در جلسات تدوین بودجه، مدیر پرستاري مي توانست مستقیماً 
ساعت و هزینه و ضریب اشغال تخت را در هر زمان از واحدهاي مربوطه اخذ نماید و در قبال ساعت اضافه کاري پرستاري 
و کسورات پرونده اي و نواقص پرونده اي مي بایست در حوزه پرستاري نظارت هاي الزم را انجام و گزارشات اصالحات را ارائه 

دهد.  
- آیا نیاز به هماهنگی با سایر واحدهای مرکز توانبخشی بوده است؟ اگر بلی، شرح دهید. با توجه به هدف کاهش 
نواقص پرونده ای نیاز به هماهنگی با واحد مدارک پزشکی و با توجه به هدف کاهش کسورات پرونده ای نیاز به هماهنگی با 
واحد حسابداری وترخیص و با توجه به هدف کاهش وزن پسماندهای عفونی نیاز به هماهنگی با واحد بهداشت محیط بود. 

- نحوه نظارت وکنترل شما - واحد پرستاری در خصوص برنامه تغییر چگونه بود؟ شرح دهید. 
براساس شاخص هاي کلیدي عملکردي )وضعیت گزارش نویسی پرستاری،آموزش به بیمار،مراقبت پرستاری طبق راند،در 
و  سرپرستاران  توسط  بیمار(  ایمنی  ،وضعیت  شیفت  تحویل  وضعیت  عفونی،  پسماندهای  ای،وزن  پرونده  نواقص  صد 
بازنگري و اصالح این چک لیست ها، برنامه نظارتي براي کنترل  از  سوپروایزران چک لیست نظارتي تهیه گردید و پس 
شاخص هاي کلیدي عملکردي تدوین گردید قابل توضیح است در جلسه بارش افکار در شوراي پرستاري از سال دوم برنامه 
به شاخص هاي کلیدي براساس اهمیت وزن از 1 تا 3 اختصاص داده شد و شاخص با اهمیت کم وزن: 1، اهمیت متوسط 
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وزن: 2، اهمیت زیاد وزن: 3، داده شد، شاخص هاي کلیدي عملکرد به بخش ها اعالم گردید و براساس نتایج راند 
بخش ها براساس شاخص هاي عملکردي، در پایان هر ماه رتبه بندي گردیدند، و نتایج رتبه بندي به صورت 

نمودار به بخش ها اعالم گردید. 
در سال سوم برنامه در جهت افزایش همکاري و ایجاد تعهد در تک تک کارکنان پرستاري ارزیابي عملکرد با 
استفاده از کارت امتیاز ارزیابي متوازن فردي انجام شد. و شاخص هاي عملکردي به شاخص هاي ارزیابي عملکرد در فرم هاي 
پرداخت کارانه به کارکنان ترجمه شد که براي این کار جلسات هماهنگي با ریاست و مدیریت و امور اداري انجام گردید 
و از نظر سرپرستاران و سوپروایزران در طراحي فرم هاي ارزیابي عملکرد براساس شاخص هاي کلیدي عملکرد استفاده شد.
سال چهارم: نتایج رتبه بندي ماهانه بخش ها براساس شاخص هاي عملکردي در چهار منطقه قرمز )امتیاز کمتر از 60( 
منطقه زرد )امتیاز کمتر از 70( منطقه نارنجي)امتیاز کمتر از 80( و منطقه سبز )امتیاز بین 80 تا 100( گنجانده شده 
و سپس به بخش ها اعالم گردیدو سرپرستار بخش برتردر ارزیابی سه ماهه در منطقه سبز از طریق پرداخت پاداش مالی 

مورد تشویق قرار گرفت.
سال پنجم برنامه: رتبه بندی براساس شاخص های کلیدی عملکردی انجام شد و سرپرستار و کارکنان پرستاری که در 

ارزیابی سه ماهه از منطقه قرمز به منطقه سبز صعود داشتند از طریق پرداخت پاداش مالی مورد تشویق قرار گرفتند.
- نحوه ارزشیابی نهایی برنامه تغییر خود را شرح دهید. نحوه ارزشیابي نهایي برنامه ،عالوه بر کنترل ماهانه و فصلي و 
ارائه مراقبت  از راند بخش برای نکات مثبت در  انجام شد به این صورت که پس  تحلیل شاخص های کلیدی عملکردی 
پرستاری توسط سوپروایزر 3امتیاز تشویقی داده می شد و برای نکات منفی ماژور)آسیب زننده جدی به بیمار (3امتیاز 
منفی و برای نکات منفی مینور)غیر آسیب زننده جدی به بیمار(1امتیاز منفی از نمره کل کسر می شد و پس از جمع 
بندی نتایج همه راندها ،براساس نتایج راند و وزن شاخص ها به هر بخش نمره داده می شدو نمرات همه بخش ها به صورت 
مقایسه ای روی نمودار برده می شد  ،رتبه دفتر پرستاري بودکه بصورت ارزیابي خارج از مرکز و توسط ارزیابان پرستاري 
اداره کل درمان مستقیم انجام مي گردید که شامل دو قسمت بود1-نوشتن گزارش عملکرد سالیانه براساس اهداف تعیین 
شده و میزان دسترسی به اهداف وتحلیل دالیل عدم دسترسی به هدف در پایان هر سال بود که به اداره پرستاری سازمان 
تأمین اجتماعی ارسال می شد و توسط کارشناسان ارشد پرستاری مورد ارزیابی قرار می گرفت 2-سپس کار شناسان ارشد 
پرستاری اداره کل درمان مستقیم از بیمارستان و وضعیت ارائه مراقبت های پرستاری بازدید نموده و با گزارش ارسال شده 

مقایسه نموده و راهکارهای اصالحی را برای بهبود کیفیت مراقبت ها ارائه می نمودندو  
در نهایت نمرات گزارش ارسالی و گزارش بازدید جمع بندی می گردید و به عنوان نمره دفتر پرستاری در سال اعالم می 

شد و رتبه دفتر پرستاری براساس نمره کسب شده بین دفاتر پرستاری سازمان تأمین اجتماعی تعیین واعالم می گردید.
- برای تداوم و تثبیت تغییر در سیستم پرستاری چگونه عمل کردید؟ شرح دهید. براي تداوم و تثبیت برنامه از سال سوم 
برنامه شاخص هاي کلیدي عملکرد به صورت شاخص هاي ارزیابي عملکرد به صورت کارت ارزیابی متوازن در چهار حوزه 
مالی ،فرایندهای داخلی ،آموزش ویادگیری و رضایتمندی بیماران در فرم هاي ارزیابي کارکنان پرستاري تبدیل در نظر 

گرفته شدند و مالک پرداخت پرکیس به کارکنان در بخش ها براساس عملکرد در جهت دسترسي به اهداف برنامه بود.
- مشکالت پیش آمده در حین اجرا چه بودند؟ چگونه با هریک از آنها برخورد نمودید؟

1- با توجه به تعداد زیاد کارکنان قراردادي در سال هاي اول و دوم برنامه به دالیل خروج این کارکنان و استخدام در آزمون 
استخدامي وزارت بهداشت بود که براي جایگزیني این تعداد نیرو، هماهنگي و پیگیري از طریق مسئولین انجام گردید و 

البته با تأخیر یک ساله نیروها به تدریج جایگزین گردیدند
با  اینکه  دلیل  به  آن،  مدت  بلند  مزایای  ،علیرغم  بود  برنامه  از سال سوم  بهداشت  وزارت  اعتباربخشی  برنامه  2- شروع 



89
کنگره کشوری مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری

اعتبار بخشی و مدیریت پرستاری

برنامه تغییر دفتر پرستاری همزمان گردیده بود به لحاظ عدم برنامه ریزی مدون در سال اول موجب نارضایتی 
با  این مشکل  رفع  برای  بودکه  بیماران  بالین  از  و دور شدن  برای مستند سازی  آنان  سرپرستاران و شکایت 
بهره گیری از تجربه سال اول اعتباربخشی برای دور دوم اعتباربخشی از شیوه مدیریت پروژه استفاده گردید 
و عالوه بر آموزش مدون کارکنان، پیاده سازی براساس شیوه مدیریت پروژه بسیار تسهیل کننده بودو از دوباره 

کاری و فشار کاری سرپرستاران کاسته شد.
3- مقاومت در برابر تغییر در کارکنان که در سال اول برنامه بیشتر بود،برای شناسایی دالیل مقاومت در برابر تغییر نتایج 
نظر سنجی کارکنان بسیار مهم بود و در جلسات سوپروایزري تحلیل شدند برای تعدیل این مقاومت اقدات ذیل انجام شد:
- تشکیل جلسه با کارکنان پرستاری برای شنیدن انتظارات ،پیشنهادات و انتقادات و شناسایی شیوه تفکرکارکنان 

به صورت انفرادی و چند نفره، انجام شد. 
- سوپروایزان دارای هوش هیجانی باال برای برقراری ارتباط مؤثر باکارکنان انتخاب گردیدند.

- شیوه ارتباط با کارکنان بااستفاده از نظرات کارکنان واصول ارتباط مؤثر توسط مدیر پرستاری
- از نظرات کارکنان برای بازنگری فرایندهای کاری استفاده شد.

4- نارضایتی کارکنان از فشار کاری که برای تعدیل این مشکل چیدمان بخش ها بازنگری و اصالح شد وتقسیم کار بخش ها 
نیز براساس نظر کارکنان پرستاری در جلسات داخل بخشی ،بازنگری و اصالح شد

 نتایج برنامه تغییر: 
ارتقاء رتبه عملکرد دفتر پرستاري از 68 به 35 در سال 1389، از 35 به 7 در سال 1390، از 7 به 3 درسال 1391 و رتبه 6 

در سال 1392 و 1393
ارتقاء رتبه عملکرد دفتر پرستاري از 68 به 35 در سال 1389، از 35 به 7 در سال 1390، از 7 به 3 درس ال 1391 و رتبه 

6 در سال 1392 و 1393
1- کاهش درصد نواقص پرونده ای بخش ها از 28% در سال 89 به کمتراز 3% در سال 93

2- کاهش درصد کسورات پرونده ای بخش ها از 8- 5% در سال 89 به کمتراز 5- 1% در سال 92
3- کاهش وزن پسماندهای عفونی از 200 کیلوگرم در روز در سال 89 به کتراز 105 کیلوگرم در روز در سال 93

4- افزایش گزارش دهی عفونت های بیمارستانی از 3- 0% در سال 89 به 58- 1% در سال 93
5- بهبود وضعیت گزارش نویسی پرستاری به طوریکه هیچ پرستاری در مراجع قضایی پرونده در این خصوص نداشت.

6- بهبود وضعیت تحویل و تحول شیفت ها از 50% به %85
7- ارتقاء وضعیت برنامه نویسی پرستاری از 60% در سال 89 به 95% در سال 93 

8- تدوین برنامه آنکال اعزام و تشکیل تیم همراهان بالینی اعزام و ارتقا وضعیت اعزام بیمار از 50%به %80
9- بازنگری کامل تقسیم کار همه بخش ها بابه کار گیری اصول تقسیم کار در پرستاری و تلفیق با نظر کارکنان بخش ها 

و استفاده از روش تیم متد در اورژانس و بخش های عمومی و کیس متد در بخش های زایمان وویژه 
10- ارتقا وضعیت آموزش به بیمار از 70%به 90% و ارائه آموزش تلفنی پس از ترخیص به بیماران عفونت بیمارستانی 

و دیابتی و هیپرتانسیون و ساماندهی و بازنگری و چاپ پمفلت های آموزشی به صورت رنگی

 مشکالت حل نشده و جدید رخ داده در پی ایجاد تغییر
- کاهش درصد رضایتمندي کارکنان پرستاري 
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 درس های آموخته شده: 
1- براي اجراي برنامه تغییر، یک مدیر مي بایست چندین جلسه با سوپروایزران و سرپرستاران و کارکنان برگزار و 
دیدگاه آنان نسبت به تغییر را ارزیابي نمود، تا بتواند قبل از بروز مشکالت، راهکارهاي الزم را پیش بیني نماید. 

2- تقویت مهارت هاي ارتباطي و هوش هیجاني براي مدیري که قصد تغییر دارد یک الزام مهم است. 
3/ بهتر بود در سال اول برنامه با توجیه مسئولین مافوق، برنامه تغییر در یک یا دو بخش به صورت پایلوت اجرا و نتایج 
مثبت آن به سایر بخش ها بازخورد داده مي شد تا کارکنان برای تغییر انگیزه بیشتری داشته و اثرات مثبت آن را بدانند 
4- براي اجراي برنامه تغییر ،مشکالت تغییر نیز به عنوان یک شاخص مهم عملکردي باید مد نظر مدیر بوده وهمزمان 
با کنترل و ارزیابي مستمر برنامه تغییر در جهت دسترسي به هدف، مشکالت نیز ارزیابي گردیده و به عنوان یک آالرم 
و زنگ خطر براي مدیر باشند و به موقع تحلیل و راهکار اصالحي با شیوه مدیریت مشارکتي براي آن تدوین گردد، هر 

چند بهترین راه مقابله با مشکالت حتي المقدور پیش بیني آنها قبل از بروز و انجام اقدامات پیشگیرانه است. 
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فرهنگ سازی مسائل ایمنی بیمار و اعتباربخشی 
در میان کارکنان بالین

 عالمه ده نبی؛ عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری جوین، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایران

 مشخصات محیط وقوع تجربه: بیمارستان واسعی )عمومی(، دارای 245 تخت و 540 نفر نیروی انسانی
- رده های نیروی انسانی: ارشد پرستاری، کارشناس پرستاری، بهیاری، نیروی خدمات

- مدت اجرای اعتباربخشی: یکسال

 شرح نیاز به تغییر تشخیص داده شده )توصیف وضعیت موجود مشکل دار(: نظر به اینکه مواجهه با اعتباربخشی و 
فرایندهای آن همیشه برای کادر درمان یک مسئله جدی و نسبتا ناخوشایندی است که اکثرا از آن امتناع می ورزند، لذا وجود 

راه حلی جهت درگیر نمودن کارکنان و کاهش استرس آنها در بیمارستان ها الزم است. 

 هدف تغییر: درگیر نمودن کارکنان با فرایندهای اعتباربخشی به صورت عملیاتی جهت آشنایی و اجرایی شدن استانداردهای 
مراقبتی اعتباربخشی در بخش های بالینی

 مراحل اجرای برنامه به تفکیک: 
- آیا پرسنل را آموزش دادید؟ کدام گروه ها؟ و چگونه؟ شرح دهید. بله- در پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی سال 
95 تقریبا تمامی گروه های درگیر در فرایند از جمله پرستاران و پرسنل خدمات در فرایند و برنامه آموزشی درگیر بودند. 
برنامه آموزشی بیمارستان به شیوه زیر اجرا گردید که توانست مواجهه پرسنل با فرایندهای اعتباربخشی را به میزان قابل 

توجهی افزایش و باعث رضایتمندی انان گردد:
در ابتدای امر با توجه به تأکید بر ایمنی بیمار در فرایندهای اعتباربخشی جدید، با توجه به اینکه ایمنی بیمار قسمتهای 
مختلف را درگیر می نمود من جمله داروخانه، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاه و... تیم بازدید کننده ایمنی با 10 نفر عضو فعال 
تشکیل شد که به صورت هفتگی بازدیدهای از واحدهای کلینیک و پاراکلینیک در راستای ایمنی و اعتباربخشی انجام می 
دادند. و به پرسنل آموزش های الزم در مورد دستورالعملهای ایمنی و اعتباربخشی میدادند. در ادامه امر با توجه به آشنایی 
پرسنل با دستورالعملها که توسط اعضای تیم ارائه شده بود، آزمون آسکی از کلیه پرسنل بخش ها به عمل آمد. به این 
صورت که کلیه پرسنل واحدهای بالینی به چند گروه تقسیم بندی شدند. و تاریخ مقرر جهت ارائه آزمون به آنها داده شد. 
آزمون نیز در قالب چند ایستگاه و به صورت آسکی برگزار شد. ایستگاهها شامل مدیریت خطر، احیای قلبی ریوی، کنترل 
عفونت، ایمنی بیمار، اخالق پزشکی بود. فرصت هر ایستگاه 10 دقیقه بود که افراد به سواالت و کیس های ارائه شده پاسخ 
می دادند. و سپس ایستگاه را ترک و وارد قسمت بعدی می شدند. به این شیوه از کلیه پرسنل بخش ها آزمون به عمل می 
آمد و نمره هر فرد مشخص می شد. قابل ذکر است که ریاست و مدیریت بیمارستان در تمامی آزمون ها به نوبت حضور 
داشتند. و نمره ها و کارکرد پرسنل جهت تشویق و تنبیه به مدیریت ارجاع می شد. و به بخشی که بیشترین امتیاز را کسب 

کرده بود تشویقی اهدا می شد.
- آیا دستورالعمل خاصی برای تغییر نیاز داشتید؟ اگر بلی، شرح دهید. خیر
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نمود؟  تغییر  توانبخشی  مرکز  واحد های  سایر  با  پرستاری  واحد   - شما  رسمی  ارتباط  نحوه  آیا   -
به  و  اعتباربخشی  فرایند  بودم  بیمار  ایمنی  کننده  هماهنگ  کارشناس  بنده  اینکه  به  توجه  با  بله  چگونه؟ 
فیزیوتراپی  و  آزمایشگاه  مثل  پاراکلینیک  واحدهای  با  بنده  ارتباط  تا  بود  گزارش خطا سبب شده  خصوص 
افزایش یافته و سبب تقویت دقت کاری آنها گردد. به طوری که تمامی برچسبهای شناسایی لوله های آزمایش 
تغییر یافت. همچنین خطوط تلفن یک طرفه برای آزمایشگاه گذاشته شد که موارد آزمایشات بحرانی هم برای بیماران 
بستری و هم سرپایی پیگیری و اطالع رسانی شود. واحد فیزیوتراپی نیز با توجه به نقایصی که در ارائه خدمت برای کلیه 

بیماران داشت، ملزم به انجام فیزیوتراپی در ساعت مشخص برای تمام بیماران شد.  
- آیا نیاز به هماهنگی با سایر واحدهای مرکز توانبخشی بوده است؟ اگر بلی، شرح دهید. بله در ابتدای هر سه 
ماهه تاریخ برگزاری بازدیدها از واحدهای مختلف مشخص نموده و روز قبل از بازدید با اعضای گروه و بخش مورد نظر 
هماهنگی صورت می گرفت و در طی روز اعضای مختلف تیم ایمنی جهت بازدید و آموزش پرسنل حضور می یافتند. الزم 

به ذکر است که از با هماهنگی با سرپرستار در روزهای بازدید بیشتر از 50% پرسنل بخش حضور داشتند.
- نحوه نظارت وکنترل شما - واحد پرستاری در خصوص برنامه تغییر چگونه بود؟ شرح دهید. به صورت عملیاتی 
و بازدیدهای هفتگی مؤثر از بخش ها که به صورت هر سه ماه یکبار حداقل از تمام بخش های بیمارستان بازدید به عمل می 

آمد و سپس برگزاری آزمون آسکی از کلیه پرسنل
- نحوه ارزشیابی نهایی برنامه تغییر خود را شرح دهید. با برگزاری آزمون آسکی در دو مرحله و مقایسه نتایج مرحله اول 

آزمون در مقایسه با مرحله دوم که به صورت چشمگیری افزایش یافته بود.
- برای تداوم و تثبیت تغییر در سیستم پرستاری چگونه عمل کردید؟ شرح دهید. تدوام و استمرار در بازدیدهای ایمنی 

و گرفتن آزمون
- مشکالت پیش آمده در حین اجرا چه بودند؟ چگونه با هریک از آنها برخورد نمودید؟ مقاومت پرسنل در ابتدای امر با 
توجه به بازدیدهای دوره ای و برگزاری آزمون وجود داشت. اما با دخالت مدیریت بیمارستان و بازخورد نتایج به پرسنل و 
تشویق و تنبیه به آنان سبب از بین رفتن مقاومت شدیم. همچنین تجهیزات ناکافی پراتیک در بیمارستان نیز جزء یکی از 

مشکالتی بود که در حین اجرای آزمون به وجود آمد که با رایزنی با دانشکده مرتفع گردید.

 نتایج برنامه تغییر: 
- آگاه سازی اکثریت پرسنل بیمارستان از استانداردهای اعتباربخشی

- ارائه راهکارهای عملیاتی نمودن استانداردهای مراقبتی 
- کاهش اضطراب پرسنل در برخورد با تیم ارزیابی کننده وزارتخانه

- افزایش رضایتمندی پرسنل در زمینه پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی
- تداوم و استمرار در پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی

- عملیاتی نمودن اجرای استانداردهای مراقبتی در بیمارستان

 مشکالت حل نشده و جدید رخ داده در پی ایجاد تغییر
- وجود برخی ساختارهای نامناسب بیمارستان نسبت به استانداردهای بیمارستانی

- کمبود تجهیزات پزشکی و امکانات مناسب بیمارستانی 
- حجم باالی مراجعین نسبت به پرسنل و عدم اجرای کامل و دقیق استانداردهای مراقبتی
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 درس های آموخته شده: 
- اعتباربخشی یعنی اجرای استانداردهای مراقبت پرستاری که میتوان با آموزش صحیح و مداوم و ارائه راهکارهای 

عملیاتی سبب پیاده سازی آن در بالین گردید.
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طراحی برنامه بهبود کیفیت بخش

 بهمن طاالری؛ سرپرستار، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستان دکترفیاض بخش، تهران، ایران

 مشخصات محیط وقوع تجربه: بیمارستان شهید دکترفیاض بخش )تخصصی(، دارای 13 تخت و 16 نفر نیروی انسانی
- رده های نیروی انسانی: سرپرستار، پرستار، بهیارمشترک، منشی مشترک

- مدت اجرای اعتباربخشی: 4 سال

 شرح نیاز به تغییر تشخیص داده شده )توصیف وضعیت موجود مشکل دار(: تاخیر زمانی تجویز داروی ترومبولیتیک 
در بیمارانی که اندیکاسیون تجویز دارند.

 هدف تغییر: کاهش زمان تجویز داروی ترومبولیتیک به زیر 30دقیقه

 مراحل اجرای برنامه به تفکیک: 
- آیا پرسنل را آموزش دادید؟ کدام گروه ها؟ و چگونه؟ شرح دهید. مقاومت مترون و سوپر وایزر آموزشی و سرپرستار 
اورژانس در برابر آموزش پرسنل بخش اورژانس در مورد شناخت بیماران نیازمند داروی ترومبولیتیک و باال بردن حساسیت 
این افراد در مورد تجویز هرچه سریعتر داروی ترومبولیتیک و در مورد باال بردن حساسیت این افراددر مورد انجام مشاوره 
یا ویزیت هرچه سریعترمتخصص قلب و باال بردن حساسیت این افراد در مورد انتقال هرچه سریعتر این دسته بیماران به 

ccu بخش
- آیا دستورالعمل خاصی برای تغییر نیاز داشتید؟ اگر بلی، شرح دهید. با توجه به الزام گزارش تعداد موارد بستری 
MI و گزارش موارد مرگ ومیر ناشی از MI به وزارت بهداشت بصورت ماهیانه ،مدیریت پرستاری طبق بخشنامه داخلی، 

حضور یک نفر پرسنل بخش ccu را جهت تجویز ترومبولیتیک در بخش اورژانس الزامی نمودند.
- آیا نحوه ارتباط رسمی شما - واحد پرستاری با سایر واحد های مرکز توانبخشی تغییر نمود؟ چگونه؟ بله گارد 
گرفتن پرسنل بخش ccu در مقابل خواسته سوپروایزر در مورد حضور ایشان در بخش اورژانس جهت تجویز تروبو لیتیک 
– بروز شرایط نابسامان و پر استرس برای سایر پرسنل هم شیفتی در بخش ccu بویژه از ساعت 11شب تا 6 صبح روز 

بعد- اعتراض سرپرستار بصورت ارسال عکس بخشنامه داخلی مترون به دفتر پرستاری مدیریت درمان  
از صدور  قبل  بله  بلی، شرح دهید.  اگر  بوده است؟  توانبخشی  با سایر واحدهای مرکز  به هماهنگی  نیاز  آیا   -

بخشنامه بایستی از سرپرستار بخش ccu در این خصوص نظرخواهی می شد.
- نحوه نظارت وکنترل شما - واحد پرستاری در خصوص برنامه تغییر چگونه بود؟ شرح دهید. تبیین مدت زمان 
صرف شده جهت تجویز ترومبولیتیک از زمان ورود بیمار به بیمارستان تا تجویز تورومبولیتیک بعنوان شاخص عملکردی 

بخش ccu وپایش وگزارش ماهیانه آن به دفتر پرستاری و دفتر بهبود کیفیت 
- نحوه ارزشیابی نهایی برنامه تغییر خود را شرح دهید. گزارش درصد تحقق برنامه بهبود کیفیت به دفتر بهبود کیفیت و 

انجام بازنگری در گامهای تحقق برنامه بهبود کیفیت در جلسات بر گزار شده 
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- برای تداوم و تثبیت تغییر در سیستم پرستاری چگونه عمل کردید؟ شرح دهید. ثبات قدم در آموزش پرسنل 
بخش اورژانس توسط سرپرستار ccu درصورت موافقت و رضایت مترون و سوپر وایزر آموزشی و سرپرستار 

اورژانس
- مشکالت پیش آمده در حین اجرا چه بودند؟ چگونه با هریک از آنها برخورد نمودید؟ عدم همکاری مترون و 
سوپر وایزر آموزشی و سرپرستار اورژانس و صبرپیشگی اینجانب و گزارش ماهیانه پایش شاخص بخش به مترون ودفتر 

بهبود کیفیت 

 نتایج برنامه تغییر: 
- عدم پیشرفت برنامه بهبود کیفیت 

ccu سرخوردگی و تکرار روزمره گی در بخش -
- و عدم توجه به سایر مشکالت، طرح مساله و بارش افکار جهت حل مساله

 مشکالت حل نشده و جدید رخ داده در پی ایجاد تغییر
- تغییری حاصل نشده است 

 درس های آموخته شده: 
- دلزدگی پرسنل از مباحث اعتباربخشی 

- جهت اتخاذ هر گونه تصمیمی ،ذی نفعان اینگونه تصمیمات حتما به جلسه دعوت و مشارکت داده شوند.
- و برای تیم درمانی این ضرب المثل عینیت پیدا نموده است که "سنگ بزرگ نشانه نزدن است"
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محاسبه کارانه مبتنی بر عملکرد

 سیدمحمدرضا غیرتمند؛ سوپروایزر بالینی، بیمارستان امام حسین )ع( مشهد، ایران

 مشخصات محیط وقوع تجربه: بیمارستان امام حسین )ع()فوق تخصصی(، دارای 127 تخت و 550 نفر نیروی انسانی
- رده های نیروی انسانی: پرستار، کمک بهیار و ...

- مدت اجرای اعتباربخشی: از ابتدای اجرای اعتباربخشی

 شرح نیاز به تغییر تشخیص داده شده )توصیف وضعیت موجود مشکل دار(: عدم پرداخت کارانه براساس عملکرد 
پرسنل

 هدف تغییر: توزیع عادالنه کارانه جهت ایجاد انگیزه خدمتی در رده های مختلف شغلی

 مراحل اجرای برنامه به تفکیک: 
اجرای پایلوت طرح به مدت 6 ماه و سپس اجرای کامل

منشی  و  سرپرستاران  به ویژه  پرسنل  کلیه  بله،  و چگونه؟ شرح دهید.  ها؟  گروه  دادید؟ کدام  آموزش  را  پرسنل  آیا   -
بخش های درمانی.

- آیا دستورالعمل خاصی برای تغییر نیاز داشتید؟ اگر بلی، شرح دهید. بله، نیاز به مصوبه رئیس بیمارستان که 
دریافت شد.

- آیا نحوه ارتباط رسمی شما - واحد پرستاری با سایر واحد های مرکز توانبخشی تغییر نمود؟ چگونه؟ خیر 
- آیا نیاز به هماهنگی با سایر واحدهای مرکز توانبخشی بوده است؟ اگر بلی، شرح دهید. بله، تعامل با قسمت 

مالی، نیروی انسانی و ریاست.
- نحوه نظارت وکنترل شما - واحد پرستاری در خصوص برنامه تغییر چگونه بود؟ شرح دهید. به صورت ماهیانه 

طبق فایل های اکسل طراحی شده.
- نحوه ارزشیابی نهایی برنامه تغییر خود را شرح دهید. بعد از اجرای پایلوت توسط قسمت بازرسی و ریاست.

- برای تداوم و تثبیت تغییر در سیستم پرستاری چگونه عمل کردید؟ شرح دهید. طبق مصوبه ریاست بیمارستان تثبیت 
گردید.

- مشکالت پیش آمده در حین اجرا چه بودند؟ چگونه با هریک از آنها برخورد نمودید؟ نهادینه شدن بین پرسنل در ابتدای 
اجرای طرح با مشکل مواجه بود

 نتایج برنامه تغییر: 
- توزیع عادالنه کارانه مبتنی بر عملکرد و کاهش اعتراضات پرسنل بعد از اجرای طرح

- ایجاد انگیزه در کلیه پرسنل در رده های مختلف جهت افزایش درآمد بخش مربوطه و افزایش کارانه
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- ایجاد انگیزه جهت قبول مسئولیت در پرسنل با توجه به آیتم های مصوب طرح

 مشکالت حل نشده و جدید رخ داده در پی ایجاد تغییر
- عدم قابلیت گزارشگیری بیش از یک ماه

- سرعت پایین سیستم با توجه به اجرای طرح در محیط اکسل
- عدم اجرای طرح در بیمارستان های بزرگ به علت اجرای طرح در محیط اکسل- نیاز به نرم افزار قوی تری 

خواهد بود


