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  چكيده
امور ، هاي درماني كاربرد فراوان داردترين كارها كه در اكثر بخشدر زمينه اجراي كارهاي درماني يكي از اصلي :سابقه و هدف

رسيدن به سطح عادي شدن  زمان و كه اين امور در حيطه رواني حركتي قرار داشته و با گذشت يياز آنجا. باشدتزريقات و پانسمان مي
تحقيق حاضر ارتباط سابقه كار و رعايت استانداردهاي تزريقات عضالني و پانسمان در  در گردد، تغييراتي در اجراي آنها ايجاد مي،عمل
 .بررسي شدهاي مختلف چند بيمارستان منتخب شهر اصفهان بخش

با استفاده از منابع . بود جهت و يك سو كور از نظر فرد مشاهده شونده بدون  مقطعي،–پژوهش حاضر ازنوع تحليلي : يسروش برر 
ي جهت بررسي رعايت موارد تزريقات عضالني و پانسمان تهيه گرديد و بعد از تائيد روائي و پايائي با روش يهاليست چك،مختلف
 بعد . به فرد انجام دهنده مورد مشاهده قرار گرفت بدون اطالع دادن، مورد پانسمان31 مورد تزريقات عضالني و 38گيري اتفاقي نمونه

نامه اطالعات پرسش  در صورت رضايت،. رسانده شدفردبه اطالع ضوع  مو، جهت رعايت مالحظات اخالقي،ليستاز تكميل چك
  .گرديدميدموگرافيك نيز تكميل 

  سال29-31 در گروه سني  افراد بيشتر،تزريقات عضالنيسي برردر  .نددادميتشكيل را  اكثر افراد مورد مطالعه ،زنان متاهل ، :هايافته
بين سابقه كار و . ندبود سال 1-9سال با سابقه كار  22 -30گروه سني  دراكثر آنها پانسمان در بررسي  سال و 10-19با سابقه كار  

براي رعايت داري معنيباط  در حالي كه ارتشت،داري وجود ندارعايت استانداردهاي تزريقات عضالني ارتباط آماري معني
بيشترين موارد انجام تزريقات عضالني و پانسمان با رعايت استاندارد در حد متوسط ). P=02/0(مشاهده شد استانداردهاي پانسمان 

 ).  درصد5/51 و 2/55به ترتيب ( انجام گرفت
رعايت استانداردهاي تزريقات عضالني ارتباط در حالي كه با  در ارتباط بود، رعايت استانداردهاي پانسمانبا سابقه كار : گيرينتيجه

 .شتداري نداآماري معني
  پرستار، پانسمان، تزريقات عضالني، سابقه كار،رعايت استاندارد :واژگان كليدي

 

  1مقدمه
هاي پرستاري  امروزه تعيين استاندارد براي عملكردها و مراقبت      

هداشـتي درمـاني    هـاي ب  ها به خـصوص در سـازمان      در سازمان 
  زيـرا بـا پيـشرفت و توسـعه علـوم و تكنولـوژي،              .الزامي اسـت  

 ريـزي، نداشتن مقياس و معياري بـراي انجـام كارهـا و برنامـه            

                                                 
اصفهان، دانـشگاه آزاد اسـالمي، واحـد نجـف آبـاد، دانـشكده پزشـكي، مهـرداد                : نويسنده مسئول آدرس  

  )  email: Azar_mehrdad@yahoo.com(آذربرزين 
  20/10/1386: تاريخ دريافت مقاله
  5/2/1387 :تاريخ پذيرش مقاله

سازماندهي و تامين نيروي انساني مـشكالت بـسياري را پديـد            
يـا   به طور مثال اگر براي تعداد پرستارنسبت به بيمار        . آوردمي

يـا تعـداد پزشـك نـسبت بـه          تعداد تخت نسبت بـه جمعيـت        
ــد،   ــترس نباش ــتانداردي در دس ــتاران اس ــه پرس ــزي،برنام  ري

بندي و ارزشيابي و كنتـرل و  بودجه تامين پرسنل،  سازماندهي،
اگر مربـي بخواهـد     چنين  هم. ها ميسر نخواهد بود   ساير فعاليت 

 ونحوه دست شستن دانشجو را در اطـاق عمـل ارزيـابي كنـد               
   بـا مـشكالت بـسياري روبـرو     ،شـد استانداردي در دسـترس نبا   

 در حالي كه در استاندارد تدوين شده توسـط انجمـن            .شودمي
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پرستاران آمريكا شستن دست براي كمك بـه اعمـال جراحـي            

 ).1(دقيقا گام به گام مشخص شده است 
ــلي      ــدگان اص ــوان گردانن ــه عن ــتاران ب ــر پرس ــوي ديگ از س

بـاال بـردن    بنـابراين   .ها نقـش بـسيار مهمـي دارنـد        بيمارستان
تـرين  هـاي پرسـتاري مهـم     كيفيت كاري آنها در انجام مراقبت     

ــي  ــه م ــاملي اســت ك ــودي و  ع ــسريع در بهب ــد موجــب ت توان
و يكـي از وظـايف       بازگرداندن بيماران به خانه و خانواده شـود       

 اطمينان از صـحت عملكـرد       ،هاي بيمارستاني اصلي در سيستم  
 آنهـا در بهبـود      اي زيرا به دليل اهميت نقـش حرفـه        .آنها است 
ها توسط  ي در انجام وظايف و مسئوليت     ي هرگونه نارسا  ،بيماران

بـه عـالوه    . اين گروه نتايج غير قابل جبراني به بار خواهد آورد         
انتظار جامعه از كاركنان پرستاري اين است كه آنها با توجه به            

 بهترين خـدمات ممكـن را ارائـه         ،مسئوليتي كه بر عهده دارند    
رت ديگر كليه كاركنان خدمات بهداشتي درمـاني        به عبا  .دهند

در مقابل خداوند، مردم و جامعه و وجدان خود مسئول هستند           
بـه بهتـرين    و   در حد تـوان      ،اند كه بر عهده گرفته     را تا رسالتي 

براي بررسي اين امر نياز به مالكي جهت        . )2( نحو انجام دهند  
  .باشدمقايسه نحوه انجام كارمي

به عنوان هدف و معياري براي ارزشيابي عملكرد        از استانداردها   
بودجه و تسهيل    ي در وقت و   يصرفه جو  پرستار، و ايمني بيمار 
 لذا بررسـي رعايـت      .)3( دكرتوان استفاده   گيري مي در تصميم 

هاي پرسـتاري   تواند در بررسي نحوه ارائه مراقبت     استاندارد مي 
اري حـداقل   استاندارد مراقبـت پرسـت     .مورد استفاده قرار گيرد   

مقياس شايستگي پرستاران را در موقع كار تعيين كرده تـا بـه             
  ).4( ها را سنجيدوسيله آن بتوان كيفيت مراقبت

هاي اصلي پرستاران كه امـروزه بـه عنـوان نقـش            يكي از نقش  
 نقـش مراقبتـي و درمـاني        ،محوري آنها نيز تبديل گشته است     

ارائـه الگـوي     درماني پرستار شـامل      -نقش مراقبتي . آنان است 
خدمات پرستاري بر اساس شناخت پرسـتار از نيازهـاي بيمـار            

كند تـا از عهـده       پرستار به بيمار كمك مي     ،در اين نقش  . است
انجام كارهائي برآيد كه در حـال سـالمت بـه تنهـائي و بـدون                

 اما اكنون بـه علـت       ،كمك ديگران قادر به انجامشان بوده است      
در زمينه اجراي كارهاي    ). 5(ست  بيماري در انجام آنها ناتوان ا     

   تــرين كارهــا كــه در اكثــر  درمــاني يكــي از اصــلي–مراقبتــي
امور تزريقات و پانسمان    ،   دارد يهاي درماني كاربرد فراوان   بخش
  ).6(است 

 انجــام ،طبــق نظريــه سيمپــسون در زمينــه اهــداف آموزشــي
 حركتـي  -حيطه روانـي و ي چون تزريقات و پانسمان جز يكارها

ادراك،  مراحلبه ترتيب   گردد و در اين حيطه فرد       ميمحسوب  
پاسخ هدايت شده، مكانيسم، پاسخ  پيچيـده آشـكار،           آمادگي،

تجربه نـشان داده اسـت كـه        ). 7( گذراندانطباق و ابتكار را مي    
را   بسياري از اصول اوليه كـار      ،افراد با رسيدن به مرحله انطباق     

 يـا بـر عكـس بـر اثـر           كنند و فراموش كرده و به آنها اعتنا نمي      
تجارب به دست آمده در انجـام مـداوم كـار بيـشتر بـه اصـول                 

در ي كه   يبراي مثال دانشجو  . نماينداستاندارد آن كار توجه مي    
 به همه اصول  ، پانسمان يا تزريق را انجام مي دهد       ،روزهاي اول 

ــد،اســتاندارد توجــه مــي ــا دقــت خاصــي   نماي          سرســرنگ را ب
كشد، هواگيري را با نهايت      را با دقت خاصي مي     دارد، دارو برمي

دهد و حتي نهايتا از بيمار راجـع بـه داشـتن            ظرافت انجام مي  
 اما با گذشت زمان     .نمايددرد يا احساس حين تزريق سوال مي      

 بسياري از ايـن مراحـل        ،گرددچون اين امر براي وي عادي مي      
 گرددجام مياعتنا اندست فراموشي سپرده شده و يا كامال بي    به

اي كـه حـين     و در موارد بسيار نادر ممكن است بر اثـر حادثـه           
 اصول استاندارد را بيش از      ،تزريق يا پانسمان تجربه كرده است     

 يمبا عنايت به موارد فوق بـر آن شـد         ما  لذا   .پيش رعايت نمايد  
  و تـاثير   يمتا اين عقيده را در بوته عمل نيز به آزمـايش بگـذار            

ــ  ــادي شــدن عمــل كاره ــراي  ع ــر اج ــي را ب ــي حركت اي روان
و اين فرضيه را كه انطباق با عمـل منجـر           يم  استانداردها بسنج 

  به عدم رعايت برخـي از اسـتانداردها  يـا رعايـت بيـشتر آنهـا                 
پـژوهش حاضـر بـا چنـين پـيش         . يمگردد را آزمايش نمـاي    مي

نظيـر  ي  يفرضي آغاز گرديده است كه هر چه انجام دادن كارها         
 د،و و پانسمان توسط يك فرد بيشتر انجام شـ         تزريقات عضالني 

عدم توجه يا توجه بيشتر به نكات استانداردي آن كـار بيـشتر             
  .گيردميتحت تاثير قرار 

  
  مواد و روشها

هاي اسـتنتاجي اسـت كـه بـه         پژوهش حاضر از دسته پژوهش    
 ايـن پـژوهش از نـوع        .باشـد صورت كاربردي قابل استفاده مـي     

بدون جهت و يك سـوكور از نظـر          مقطعي،   –مطالعات تحليلي 
هـاي مختلـف    پرسـتاران بخـش    .باشـد مشاهده شونده مي   فرد

ها با حداقل مدرك كارشناسـي در رشـته پرسـتاري         بيمارستان
 تزريقات عضالني يـا پانـسمان       1385درشش ماه اول سال     كه  

ه هاي مورد نظـر  انجـام داد       هاي بيمارستان خاصي را در بخش   
ـ      . گرفتنـد ، مورد بررسي قرار     ندبود صورت  انتخـاب پرسـتاران ب

فقـط انجـام    بـود و    هـا   گيري اتفاقي ساده در بين بخـش      نمونه
در . بـه مطالعـه بـود     تزريق عضالني يـا پانـسمان  شـرط ورود           

 حداقل مدرك كارشناسي را نداشته و يا در         پرستار،صورتي كه   
 بـه نحـوي كـه     شده، متوجه تحت نظر بودن مي   ،حين مشاهده 
مطالعـه خـارج     از   ،داده اسـت   خود را تغيير مـي     روند انجام كار  
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پرستار انجام دهنده تزريقـات عـضالني و     38 ، در نهايت  .شدمي
ــد    31 ــاب گرديدن ــسمان انتخ ــده پان ــام دهن ــتار انج از .  پرس

گيري نمونهخصوصي و تأمين اجتماعي      هاي دولتي، بيمارستان
 دو بيمارسـتان طـي   ،هاي فـوق از هر دسته از بيمارستان و   شد
در . گيري انجـام گرديـد    آنها نمونه  و در  كشي انتخاب شد  عهقر

 متغير مستقل سابقه كار و متغيـر وابـسته ميـزان            ،اين مطالعه 
ليست كه اين متغير با  استفاده از دو چك        بود  رعايت استاندارد   

ــات    ــه اطالع ــسمان و برگ ــضالني و پان ــات ع ــتاندارد تزريق اس
ها با استفاده از تليسچك .دموگرافيك مورد بررسي قرار گرفت  

    اســـتانداردهاي تزريقـــات عـــضالني و پانـــسمان موجـــود در 
هـاي اصـول پايـه پرسـتاري و اسـتانداردهاي پرسـتاران             كتاب

 نفر از اسـاتيد     10آمريكا تهيه گرديد و سپس با نظر خواهي از          
جراحي بـه صـورت     و  اصول و فنون پرستاري و آموزش داخلي        

ي يوبـا اسـتفاده از روش پايـا        94/0ي آن     يـ ي روا اي محتو يروا
جهـت  .  براي آن به دسـت آمـد       81/0ي  يمصححين ضريب پايا  

 دانـشجوي پرسـتاري تـرم شـشم تحـت           5 ،ليستتكميل چك 
ليست قرار گرفتند و سپس براي اطمينان       آموزش تكميل چك  

 سه حالت تزريق عضالني و پانسمان       ،از يكسان بودن مشاهدات   
ز دانشجويان بـه تكميـل      توسط پژوهشگر اجرا شد و هر كدام ا       

ــد    ــد گردي ــشاهدات تائي ــودن م ــسان ب ــد و يك ــرم پرداختن   .ف
 بدون اطالع وي از تحت نظر       ،گران ابتدا با مشاهده فرد    مشاهده
ــودن ــشاهده   ،ب ــسمان وي را م ــا پان ــضالني ي ــق ع        روش تزري

. نمودنـد ليـست اقـدام مـي     و سپس به تكميـل چـك       كردندمي
پرسـتار  بـراي   وضـوع    م ،يجهت رعايت مالحظات اخالق   سپس  

 نسبت بـه تكميـل      ،شد و در صورت تمايل وي     توضيح داده مي  
كـدام بـا شـركت      شد كه هيچ  نامه دموگرافيك اقدام مي   پرسش

اطالعات توسط   .دادن اطالعاتشان در پژوهش مخالفت ننمودند     
جـداول توزيـع فراوانـي و       بـا كمـك      و   SPSSافزاري  برنامه نرم 

حاضـر  پـژوهش   . حليل آماري گرديد  طرفه ت آناليز واريانس يك  
و كليـه   بـوده   آباد  طرح مصوب دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف      

هاي پژوهشي دانشگاه آزاد    منابع مالي انجام آن از رديف بودجه      
 .اسالمي تامين گرديده است

  
  

  هايافته
افـراد انجـام    . اكثر پرستاران مورد مطالعه، زن و متاهل بودنـد         

 سـال   29-31ي بيـشتر در گـروه سـني         دهنده تزريقات عضالن  
  و افراد انجام دهنـده پانـسمان در گـروه سـني           )  درصد  2/63(

از نظــر ســابقه  .قــرار داشــتند) درصــد 48/35( ســال 22- 30
 بيـشتر   ،دادنـد مـي  افرادي كه تزريقات عضالني را انجام        ي،كار

و افـرادي كـه     )  درصـد   3/42( سـال    10-19داراي سابقه كار    
      ســال 1-9 بيــشتر ســابقه كــار ،دادنــدم مــيپانــسمان را انجــا

بيشترين بخش انجام تزريقات و پانسمان      . داشتند) درصد 42(
كه اين امر با توجه به تعداد افراد بستري          هاي داخلي بود  بخش

شـروع بـه كـار     اكثـرا در  .ها قابل پيش بيني بـود در اين بخش 
 خصوصيات دموگرافيـك    جدول يك . اندمدرك ليسانس داشته  

 را در دو گــروه تزريقــات عــضالني و پرســتاران مــورد مطالعــه
  .دهدمان نشان ميسپان
  

  مطالعهمورد خصوصيات دموگرافيك پرستاران  – 1جدول 
   گروه تزريقات عضالني گروه پانسمان

 )سال (سن  
)5/35 (11 *)4/18 (7 30-22  
)3/32 (10 )2/63 (24 39-31  
)8/25 (8 )2/13 (5 48-40  

)4/6( 2 )2/5 (2 57-49  
 جنس    

  مونث 14) 8/36( 12) 7/38(

  مذكر 24) 2/63( 19) 3/61(

 وضع تاهل    

  متاهل 29) 3/76( 15) 4/48(

  مجرد  7) 4/18( 11) 5/35(

  موارد ديگر 2) 3/5( 5) 1/16(
  بخش داخلي 10) 3/26( 12) 7/38(

  سابقه كار    
)8/25 (8 )3/42 (17 19-10  

)2/32 (10 )7/15 (6 29-20  
  شروع كار با ليسانس 24) 2/68( 21) 7/67(

  .اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند* 
 

 كليه اموري كه اساسي بـوده و رعايـت آنهـا            ،تزريقاتگروه  در  
.  كمابيش رعايت گرديدند   ،تواند جان بيمار را به خطر اندازد      مي

اصول اساسـي مثـل توجـه بـه دسـتور پزشـك، بررسـي دارو،                
انتخاب محل مناسـب تزريـق، برداشـتن سـر سـرنگ، گـرفتن              

فرو كـردن سـر      صحيح سرنگ، كشيدن يا جمع كردن پوست،      
 تجويز دارو در صورت عـدم وجـود خـون يـا مـايع در        و سرنگ
  .دندشـ  درصد موارد رعايـت     90-100 همگي در حدود     ،سرنگ

 يها بـر آن نظـارت دقيقـ        كه در بيمارستان   همچنين ثبت دارو  
 امـا   .بود موارد رعايت شده     درصد 7/94 نيز در    ،انجام مي گيرد  

هاي مربـوط بـه  اصـول تزريـق توجـه            مولفهوقتي به برخي از     
د كه مسئله عادي شدن عمـل در برخـي   شو مشاهده مي  ،گردد
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  ارتباط سابقه كار و رعايت استانداردهاي تزريقات                                                        دانشگاه آزاد اسالميپزشكي علوم مجله / 58
 به نحوي كـه در  ،شرايط تاثير بسيار منفي بر كار گذاشته است       

بيمـار از نظـر حـساسيت و      سابقه  مربوط به  بررسي     هاي  فهمول
 موارد آن را     درصد 3/26زا فقط   هاي حساسيت شناخت واكنش 

كنترل نمودند و يا حتي در بررسي نام بيمـار و كنتـرل كـردن       
 بقيـه صـرفا بـا       كردنـد و   موارد آن را رعايـت        درصد 1/21 ،آن

مينـه رعايـت    در ز  .اعتماد به شماره تخت تزريق را انجام دادند       
رعايت حقوق بيمار متاسفانه مـشاهده       و نكات آموزش به بيمار   

 براي  .شودناديده گرفته مي  ا شدت بيشتري    كه اين موارد ب   شد  
مثال توجه به قرار گرفتن بيمـار در وضـعيت راحـت فقـط در                

مـورد   در  موارد رعايت شد و يا توضـيح بـه بيمـار           درصد 2/13
ات انجـام شـده صـورت      تزريقـ   درصـد  9/28علت تزريق بـراي     

 عدم توجه پرستاران به رعايـت       ،نكته قابل توجه ديگر   . پذيرفت
نكات بهداشتي است كه حتي اين مسئله ممكن است سـالمت           

ها قبـل   شستن دست . خود اين پرسنل را نيز به مخاطره اندازد       
 6/31 مـوارد و در بعـد از تزريـق در            درصـد  2/34از تزريق در    

ا توجه به اين كه تزريق بـه صـورت    موارد انجام شد كه ب     درصد
عضالني انجام گرفته و پرسنل  بيمارستاني معموال بـه رعايـت            
نظافت در تزريق عضالني  نسبت به تزريقات وريدي حساسيت          

آن است كه دركمتـر       اين نكته نشانگر   ،دهندنشان مي ي  بيشتر
از نيمي از موارد افراد نكات بهداشتي را رعايت نمودند كه ايـن             

  .  در پوشيدن دستكش نيز وضعيتي مشابه داردمسئله
در بررسي رعايت استانداردهاي پانـسمان نيـز مـوارد مـشابهي            

 كه فاكتورهـاي اساسـي پانـسمان        صورت به اين    ،شودديده مي 
ي مثـل   ي درصد موارد انجـام گرديـد ولـي كارهـا          100تا   60در

پرسش از بيمار راجع به علت تعويض و زمـان بعـدي تعـويض              
، درصـد  9/12راجع به راحتـي در         و پرسش از بيمار   پانسمان    

بـا   و رعايـت خلـوت بيمـار       شرح دادن رويـه كـار بـراي بيمـار         
 موارد، رعايت حـريم بيمـار بـا          درصد 8/25كشيدن پاراوان در    

 موارد، پيشگيري از كثيف شـدن   درصد 5/35پوشاندن بدن در    
قبل از پانـسمان در   شستن دستها   موارد، درصد 6/22تخت در   

 مـوارد   درصـد  3/32 موارد و بعـد از پانـسمان در          درصد 5/35
  .انجام شد

 تزريقات عضالني در محـدوده متوسـط        درصد موارد،  2/55 در  
اين مـسئله   بود و   رعايت ميزان استانداردهاي تزريقات عضالني      

يعنـي ايـن كـه بـيش از         ،   بود درصد 5/51ها  در مورد پانسمان  
ا در حـد متوسـط انجـام        هنيمي از تزريقات عضالني و پانسمان     

  باشد شد كه از حد انتظار كمتر مي
ــضالني    ــات ع ــتانداردهاي تزريق ــت اس ــاري   رعاي ــاط آم      ارتب

ولـي جـنس،    ،  )P=01/0 (داشـت وضـعيت تاهـل     با  داري  معني
بيمارستان محل انجام تزريق، مدركي كه فرد با آن شـروع بـه             

وسن كار نموده است، شيفتي كه درآن تزريق انجام شده است           
. )NS(نداشـت   داري  تزريق كننـده ارتبـاط آمـاري معنـي         فرد

 با سـن  داري  رعايت استانداردهاي پانسمان ارتباط آماري معني     
 بيمارستان محـل    ،ولي جنس، وضعيت تاهل   ،  )P=04/0(داشت  

  و انجام تزريق، مدركي كه فرد با آن شروع به كار نموده اسـت            
   ط آمــاري شــيفتي كــه درآن تزريــق انجــام شــده اســت ارتبــا

بين رعايـت اسـتانداردهاي تزريقـات        .)NS(نداشت  داري  معني
شـت  داري وجـود ندا   عضالني و سابقه كار ارتباط آماري معنـي       

)NS(،   سابقه كـار و رعايـت اسـتانداردهاي پانـسمان          بين   ولي
  .،)P>05/0(شد داري مشاهده تفاوت آماري معني

  
  بحث

تزريقـات عـضالني و     در زمينـه      كه كليه اموري در اين مطالعه،    
تواند جـان بيمـار را بـه        پانسمان اساسي بوده و رعايت آنها مي      

رعايـت  ولـي درمـورد     . كمـابيش رعايـت گرديـد     ،  خطر انـدازد  
 ،اسـتانداردهاي امـور بهداشـتي و مــسائل مربـوط بـه ســالمت     

اشـاره  به آن كه در تحقيقات مشابه نيز       چندان قابل توجه نبود   
 69و همكاران اشاره شـده كـه        ذيقيمت  مطالعه   در   .شده است 

درصد از واحدهاي مورد پژوهش آنهـا دو رفتـار مهـم شـستن              
بـار  دستها  قبل از  انجـام مراقبـت و پوشـيدن دسـتكش يـك               

توانـد در انتقـال و بـروز        مصرف را انجام نـداده بودنـد كـه مـي          
 ). 2( هاي بيمارستاني نقش داشته باشدعفونت

اما فاكتورهـاي رعايـت     ،  دموارد رعايت ش  نيز كليه   در پانسمان   
در رابطه با مددجو و ارتباط با وي درتحقيـق حاضـر             استاندارد

بسيار كم مورد توجه قرار گرفت كه اين نكته در تحقيقـي كـه              
فروزنده شهركي و همكاران انجام دادند هم مـورد توجـه قـرار             

 اصـول مربـوط بـه    كنند كـه  اين محققين ذكر مي .گرفته است 
انجام پانسمان در رابطه بـا محـيط بيمـار     هاي در حين    مراقبت

ــه   ــد و در بعــضي از زمين ــسيار كــم رعايــت گردي ــد  ب ــا مانن ه
هاي مربوط به قبل از انجام پانـسمان، در حـين انجـام               مراقبت

پانسمان در رابطه با پرستار و بيمار و همچنين بعد از پانسمان            
 امـا در مـورد نحـوه عمـل          ،اصول به طور كامل رعايت نگرديـد      

  ).3(شد مان اصول بيشتري رعايت پانس
 تزريقـات    درصـد   2/55در پژوهش حاضر عنوان گرديـده كـه         

عــضالني در محــدوده متوســط رعايــت ميــزان اســتانداردهاي 
 تزريقــات عــضالني انجــام گرفتــه كــه ايــن مــسئله در مــورد   

 يعني ايـن كـه بـيش از نيمـي از            ، بود درصد 5/51ها  پانسمان
 در حد متوسط انجام شد كـه از         هاتزريقات عضالني و پانسمان   

در تحقيـق فروزنــده شــهركي و  . باشــدحـد انتظــار كمتـر مــي  
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 59/ مهرداد آذربرزين                                                                                                                       87بهار    • 1 شماره  • 18 دوره

و ذيقيمت و همكاران    ) 3( همكاران نيز به اين نكته اشاره شده      
  درصـد  16هـا در    نيز معتقدند كه تزريق وريدي در بيمارستان      

 درصد  18در    موارد در حد قابل قبول و       درصد 66 موارد خوب، 
 غيرقابل قبول انجام گرديـد كـه تـا حـدي بـا               با كيفيت  موارد

  ).2( تحقيق حاضر همخواني دارند
ــر  ــق حاض ــل و   در تحقي ــعيت تاه ــر وض ــين متغي ــت  ب رعاي

داري اســتانداردهاي تزريقــات عــضالني ارتبــاط آمــاري معنــي
 ولي در رابطه با متغيرهاي جنس، بيمارسـتان         ،ديگردمشاهده  

وع بـه كـار نمـوده       محل انجام تزريق، مدركي كه فرد با آن شر        
است،  شيفتي كه در آن تزريق انجام شـده اسـت و سـن فـرد                 

بـين  . وجـود نداشـت   داري  تزريق كننده ارتباط آمـاري معنـي      
ــتانداردهاي  ــت اس ــسمان رعاي ــل، و پان ــعيت تاه ــنس، وض  ج

بيمارستان محل انجام پانسمان و مدركي كـه فـرد بـا آن كـار               
ري وجـود   داخود راشـروع نمـوده اسـت تفـاوت آمـاري معنـي            

 ولي بين فاكتور سن و رعايت اسـتانداردهاي پانـسمان           شت،ندا
بـين رعايـت اسـتانداردهاي       .ي وجـود داشـت    دارتفاوت معنـي  

تزريقات عضالني و سابقه كار ارتباط آماري معني داري وجـود           
داري بـا   شت، در حالي كه سابقه كار ارتبـاط آمـاري معنـي           ندا

 تحقيـق ذيقيمـت و      در. داشـت رعايت استانداردهاي پانـسمان     
هـاي  همكاران ذكر گرديده كه بـين چگـونگي انجـام مراقبـت           

  مربــوط بــه تزريــق وريــدي و جــنس كاركنــان رابطــه آمــاري 
كيفيت ارائـه مراقبـت در زنـان بهتـر از           . ردداري وجود دا  معني

ــاري    ــز رابطــه آم ــدرك ني ــين ســن و م ــود و همچن ــردان ب      م
  ).2( ندق وريدي داشتداري با نحوه انجام مراقبت تزريمعني

رسد كـه عـادي     هاي پژوهش حاضر به نظر مي     با توجه به يافته   
  تزريقـات و پانـسمان را        ، حركتي –شدن عمل در حيطه رواني    

  خـصوص  دهد و بهها تحت الشعاع قرار ميدر بسياري از جنبه
 به مددجو و رعايت حقوق بيمـار   آموزش به مربوط هايحيطه

   لـذا بـه نظـر      .گيـرد رد آسـيب قرارمـي    ها مو بيش از بقيه جنبه   
 در اين زمينه اقدامات كافي و مناسبي بعمل آيـد           د باي ،رسدمي

ي كه نظـارت بـر كـار    يهادر زمينه. تا از اين امر جلوگيري شود 
 كيفيت اجراي مراقبت و ميـزان اجـراي آن          ،وجود داشته باشد  

 تحـت   نيـز ثبت موارد تزريقات و پانسمان      چون  . يابدبهبود مي 

 لذا بـا    .گردد بيشتر به آن توجه مي     ،گيردبررسي منظم قرار مي   
 موارد ذيل جهـت كـاربردي شـدن نتـايج           ،ليتوجه به اين مسا   

  :شودپژوهش حاضر پيشنهاد مي
 با توجه به اين كه در كشور ما استانداردهاي مدون مطـابق             -1

   ،باشــد مــا موجــود نمــيكاركنــانهــا و بــا شــرايط بيمارســتان
ت نظر وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي      اي تح كميته

ي را در زمينه امور پرستاري كـشور        يتعيين شده و استانداردها   
هاي كشور  تدوين نموده و اين استانداردها به تمامي بيمارستان       

هـا  كيفيـت انجـام مراقبـت      ،تحقيقـات نـشان داده    . ابالغ گردد 
لـه  درخصوص پانسمان، تزريق وريدي و سـونداژ مثانـه در مرح   

بعد از ارائه دستورالعملهاي مراقبتـي در وضـعيت بهتـري قـرار         
  ). 8 (گرفته است

هائي جهت كنترل و نظـارت رعايـت اسـتانداردهاي           كميته -2
ها مـوارد   پرستاري در هر بيمارستان تشكيل شده و اين كميته        

گونه همان .انحراف از استاندارد را شناسائي و پيشگيري نمايند       
 كنتـرل بايـستي از وظـايف اصـلي       ،رديـده كه در منابع ذكـر گ     
  ).9( مديران قرار گيرد

و طـور مـنظم     پرستاري به اعمال  هاي حين خدمت     آموزش -3
 در نظر گرفته شـود و در        كاركناندر بيمارستانها براي    اجباري  

اين آموزش ها حتي مسائل مقدماتي نيز بيان گردد تا از عادي            
  .ردد حركتي پيشگيري گ–شدن اعمال حيطه رواني

 اهميت آموزش بـه بيمـار و رعايـت حقـوق بيمـاران بـراي                -4
پرستاري تفهيم گردد و بر اجراي آنهـا نظـارت          كاركنان  تمامي  

  .دقيق بعمل آيد
 هاي بيشتر و همچنين در     با نمونه  ،تر وسيع ي انجام تحقيقات  -5

 براي قطعيـت يـافتن نتـايج        ،پرستاريهاي  ساير مراقبت زمينه  
  .گرددياين پژوهش پيشنهاد م

  
  تشكر وقدرداني

ي كـه ايـن     يبيمارسـتانها  و كاركنـان عزيـز       از مسئولين محترم  
عمـل  بـه  كمال تشكر و قدرداني      ،پژوهش در آنها انجام گرديده    

 . آيدمي
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