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مقدمه
وتایج متىًػی اص خغاَای پضضکی يجًد داسد يایه دس حالی است کٍ َذف کلیٍ تیم دسماوی کمک
يدسمان بٍ بیماس است ي وٍ آسیب بٍ اي اما يلتی چىیه پذیذَای اتفاق می افتذ تیم مسًيل دسماان
سشصوص می ضًد سیطٍ يالؼی خغاَای پضضکی تشکیبی است اص امکاوات محیظ کاسی يتؼامل بایه
مىابغ گًواگًن بیماسستان ي فشَىگ فؼالیت َای دسماوی .جُت پی بشدن بٍ ػلت خغاَای پضضاکی
بایذ بٍ آن بٍ ػىًان یک سیستم پًیا يصوذٌ تًجٍ ومًد يپشستاسلسمتی اص ایه فشایىذ است ي وماص
يیظٌ ای داسد گضاسش َا وطان می دَىذ کٍ خغاَای دسماوی ػاليٌ بش ایجااد مااوغ باشای کیفیات
فؼالیت دسماوی ساالوٍ مسًيلیت مشگ  ٠٠٤٤٤تا ٩٨٤٤٤بیماس سا بش ػُاذٌ داسد يصیاان ماالی آن دس
حذيد  ٧٧بیلیًن تا ٩٩بیلیًن دالس است يَمچىیه َضیىٍ ػاعفی صیادی باشای بیمااس يخااوًادٌ اي
داسد.
ػامل با لمًٌ ای کٍ خغش ایمىی بیماس سا افضين می ومایذ مؼمًأل پىُان است ي ضامل خغشَاای
عشاحی ػملیات دسماوی ,گماسش غلظ تیم کاسی ي ساختاس ساصماوی وامىاسب است.داوص پشساتاسی
ومص بسضایی دس کاَص خغاَای پىُان دسماوی داسد صیشا آوُا بیطتش بش بالیه بیماس حضاًس داسواذ ي
می تًاوىذ ومص مؤثشی دس عشاحی,اجشا ي اسصضیابی سیستم بالیىی داضتٍ باضىذ.امشيصٌ تاثثیش ایاه
اعالػات ضىاختٍ ضذٌ است.
مذیشیت سیستمی دس دسمان داسای ػىاصشی است کٍ چىاوچٍ یکی اص ػىاصش آن ومص خاًد سا
بصًست مؤثشی ایفا وکىذ,کل سیستم دچاس اضکال می ضًد.یکی اص ایه ػىاصش,پشساتاسی اسات.اص
ػًامل دیگشی کٍ می تًاوذ ایمىی بیماس سا تضمیه ومایذ؛سیستم اعالػات بالیىی,استباط ي ػًامال
اوساوی,داوص بالیىی ي حفظ اعالػات محشماوٍ است
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-٧سیستم اطالعات بالیىی:
دس ایه سيش کٍ بشای تصمیم ساصی بکاس بشدٌ می ضًد با واا سيیاذادَای داسيیای مراایش )(ADE
 Adverse drug eventضىاختٍ ضذٌ است ي بٍ مؼىی آصمایص ي اسصضیابی است ي ضامل اسائاٍ
ی دادٌ َا بصًست کامپیًتشی است کٍ مشتبث تثثیش داسيَا بش بیماس بصًست الکتشيویکی پاایص مای
ضًد.
-٢داوش بالیىی:
مشبًط بٍ ضىاخت بیماسی َا ي َمچىیه ضىاخت داسيَای متؼذد است ي استفادٌ صحیح اص ایاه
داسيَا بشای دسمان بیماسی َای متىاسب با آوُا است.
- ٣حفظ اطالعات محرماوٍ:
دس ػلم پشستاسی یا پضضکی اعالػاتی ممکه است اص بیماسان دس تحمیك َاا بذسات آیاذ کاٍ
ضمه حفظ ایه اعالػات بشای مشالبت َای پشستاسی بؼذی بایذ اص رکش وا ي مساائل خصًصای
بیماس پشَیض ومًد.
-٤فرَىگ سازی بیمار -پرستار:
استباط بیه پشستاس ي بیماس محًسی تشیه ػىصش بشای ایمىی بیماس است ي بش اساع استباط حشفاٍ
ای پشستاسی متىاسب با فشَىگ اجتماػی ؛پشستاس بخطی اص صمان سا می تًاوذ باش باالیه بیمااس
حضًس داضتٍ باضذ ي با اي سخه بگًیذ ي استباط چُشٌ بٍ چُشٌ داضتٍ باضذ.پشستاس مای تًاواذ
دس اتاق بیماس لذ بضوذ ي بپشسذ کٍ چغًس می تًاوذ مطکالتی کٍ بیماس بشای آوُاا تًاواایی الص
سا وذاسد حل کىذ.ایىگًوٍ فشایىذ َمکاسی بیه پشستاس يبیماس می تًاوذ سضایت ي ایمىی بیمااس سا
افضایص دَذ.

چالش َای پرستاری
دس مًسد ایمىی بیماس ي ػملکشد پشستاسان چىذ ػامل مُم َستىذ کٍ ػباتىذ اص٪
-٧کمبًد مىابغ پشستاسی (تکىًلًطی ي سایش مىابغ)
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-٩واتًاوی بکاسگیشی پشستاسان دس تما سغًح ػلمی ي تخصصی
-٣دسخًاست بشای مطاسکت دس فؼالیت َای متؼذد ي تکشاسی ي اوتظاس خاللیت اص پشستاس
-٠فائك آمذن بش کاسَای اضافی اجشائی ي دسخًاست فؼالیت َای دسماوی مىاسب
-٥اضافٍ کاسی بیص اص حذ ي فؼالیتُای دسماوی وا مىاسب
 -٦بشوامٍ َا ي وگشش َای سىتی کٍ اجااصٌ ومای دَاذ پشساتاسان وماص يالؼای خاًد سا دس
بیماسستان ایفا کىىذ

معیارَای مراقبتُای يیژٌ در ایمىی بیمار
چىذ مؼیاس اساسی بشای تطخیص ایمىی بیماس اسائٍ ضذٌ است کٍ بٍ وتاایج ي ػملکاشد فؼالیتُاای
پشستاسی مشبًط می ضًد,ایه مؼیاسَا می تًاوذ کیفیات کااس پشساتاسان سا دس اسائاٍ خاذمات باٍ
بیماسان مطخص کىذ ي فشصت َای مىاسب سا دس وتاایج بحشاوای ي فشآیىاذَای پشساتاسی تؼیایه
ومایذ.
الف)بیمارمحًری
ارزیابی وتایج ارزشیابی بیمار -محًر عبارتىد از:
-٧میضان مشگ يمیش دس جشاحی َای دضًاس ي برشوج اما دسمان پزیش,ي ضکست دس فشایىاذ وجاات
بیماس
-٩ضیًع صخم َای فطاسی
-٣افت ضیًع بیماسی
-٠کاَص صذمٍ بٍ بیماس دس حیه اوجا يظیفٍ
-٥پیطگیشی اص ضیًع بیماسی ي ػفًوت َا ي بیماسیُای مسشی
-٦بشسسی خغشات واضی اص استفادٌ ی,کتتشَا,يوتیالتًس....,
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ب)پرستارمحًری
-٧داضته فلسفٍ ػاللٍ بٍ اوسان َا (اوسان ديستی)
-٩اسائٍ خذمات پشستاس بذين تًجٍ بٍ ضخصیت,جىسیت,جزابیت ي مًلؼیت بیماس
-٣تًجٍ بٍ يضؼیت استباط بیه پشستاس -بیماس,پشستاس -پشستاس ي پشستاس -پضضاک.ایه استبااط
بایذ بصًست حشفٍ ای ي متىاسب با فشَىگ جامؼٍ باضذ,يالؼیت ي اَمیات استبااط حشفاٍ ای دس
فشایىذ دسماوی بسیاس فشاتش اص دسکی است کٍ امشيصٌ اص آن يجًد داسد.
پ)يظایف سیستم محًری
 -٧تًجٍ بٍ ایمىی پشستاس ي ایجاد بیمٍ َای حمایتی اص پشستاسان دس مؼشض خغش
 -٩تشکیب ي ساصماوذَی صحیح مىابغ اوساوی اص لبیل پضضک,پشستاس,متخصص بیًُضی ي ساایش
افشاد
-٣آمادگی تکىًلًطی بشای پظيَص,تطخیص ي دسمان بیماسان
-٠تطکیل سیستم َای لًی باصخًسد
 -٥بشسسی دلیك ي لضي اجشای مًاسد پشخغش تًسظ دي پشستاس,وفش دي باصبیه کىىذٌ فؼالیت وفاش
ايل باضذ .
-٦تًجٍ بٍ خستگی پشستاسان با حجم باالی ساػات کاسی اضاافی ي خااسا اص بشواماٍ مؼماًل ي
متؼاسف پشستاسان,صیشا دس َىگا خستگی احتمال خغا بیطتش می ضًد.
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