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Abstract
Background & Aim: Today, improvement of quality of nursing services has faced numerous
challenges. Therefore, recognizing the relevant aspects and concepts can help nursing
managers properly plan their care programs. This study aimed to identify the challenges of
nursing quality improvement in Iran.
Materials & Methods: This systematic review was conducted by searching keywords such
as “challenge”, “nursing care quality improvement”, and “Iran” in the articles published in
the databases of Web of Sciences, PubMed, Google Scholar, SID and Magiran during 20002018. While 897 articles were retrieved after the initial search, a total of 16 articles (nine
descriptive, two empirical, and five quasi-experimental studies) that met the inclusion criteria
were entered into the study.
Results: In this study, the main challenges in the improvement of quality of nursing cares in
Iran were reported to be educational and management weakness, high workload of nurses,
physical and mental stresses of nurses, and old methods of division of labor. The positive
effects of communication with patients, application of nursing process, peer assessment and
use of an educational supervisor have been established in studies conducted in an
interventional manner to improve nursing care.
Conclusion: According to the results of the study, interventions should be designed and
implemented based on the quality improvement challenges in research in order to use their
results in improving the quality of nursing services.
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 -2پرستار ،دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان ،رفسنجان ،ایران .دانشجوی دکتری پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایي ،دانشگاه علوم پزشکي کاشان ،کاشان،
ایران.

تاریخ پذیرش1931/01/11 :

تاریخ دریافت1931/05/11 :

چکیده
زمینه و هدف :امروزه بهبود کیفیت خدمات پرستاری با چالشهای فراواني روبرو است .شناسایي ابعاد و مفاهیم مرتبط با آن
ميتواند به مدیران پرستاری کمك کند تا برنامههای مراقبتي خود را بر اساس آن پایهریزی نمایند .بنابراین مطالعه مروری حاضر
در جهت "شناسایي چالشهای بهبود کیفیت پرستاری در ایران " انجام گردید.
مواد روشها :مطالعه حاضر مروری سیستماتیك است .پایگاههای اطالعاتي پایگاههای اطالعاتي

Web of

 Magiran ،SID ، google scholar ،PubMed ،sciencesدر فاصله سالهای  2000تا  2011و با استفاده از کلیدواژههای
"چالش" "بهبود کیفیت مراقبتهای پرستاری" و "ایران" انجامشده است .پس از انجام جستجو اولیه 131 ،مطالعه ،به دست آمد.
که بعد از اعمال معیارهای ورود  11مطالعه برای بررسي وارد مطالعه شدند 3 .مقاله توصیفي 2 ،مقاله تجربي 5 ،مقاله نیمه تجربي
بودند.
یافتهها :نتایج این مرور سیستماتیك چالشهای بهبود کیفیت مراقبتهای پرستاری در ایران را ضعف آموزشي ،مدیریتي ،حجم
کاری باالی پرستاران ،تنیدگي روحي و جسمي پرستاران و قدیمي بودن روش تقسیمکار نشان دادند .در پژوهشهای که به شیوه
مداخلهای برای بهبود مراقبت پرستاری انجامشدهاند تأثیر مثبت برقراری ارتباط با بیمار،به کار بردن فرایند پرستاری و ارزشیابي
توسط همکار و استفاده از سوپروایزر آموزشي جهت آموزش پرستاران را نشان دادند .
نتیجهگیری :جهت بهبود کیفیت مراقبتهای پرستاری ،مداخالت باید بر اساس چالشهای بهبود کیفیت در تحقیقات  ،طراحي
و انجام شوند تا بتوان از نتایج آن در برنامهریزی جهت بهبود کیفیت خدمات پرستاری استفاده کرد.
واژههای کلیدی :چالش ،کیفیت مراقبتهای پرستاری ،ایران.

مقدمه

است درصد زیادی از بیماران مراقبت مطلوب دریافت

کیفیت مراقبت و خدمات ،همواره بخشي مهم و

نکنند ( .)9پایه و اساس پژوهشهای مبتني بر کیفیت

اساسي در حوزه خدمات بهداشتي و درماني محسوب

خدمات پرستاری ،مراقبت از بیمار است ( .)4منظور از

ميشود ( .)1بیماران حقدارند از مراقبت پرستاری

مراقبت پرستاری باکیفیت چیزی بیش از رفع نیازهای

مطلوب و باکیفیت برخوردار باشند مراقبتهای

جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوی بیمار است ()5 ,2؛

پرستاری در کشورها و مناطق جغرافیایي مختلف

به عبارت دیگر دستیابي به مطلوبترین برآیندهای

باکیفیت متفاوتي ارائه ميگردد ()2؛ بنابراین ممکن

سالمتي است بهگونهای که خدمات ارائهشده اثربخش،
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 -1استادیار ،مرکز تحقیقات پرستاری تروما ،دانشکده پرستاری و مامایي ،دانشگاه علوم پزشکي کاشان ،کاشان ،ایران.

چالشهای بهبود کیفیت...

کارا و بهصرفه باشد ( Alligood .)1و Burhansدر

چالشهای بهبود کیفیت پرستاری در ایران انجام

مطالعهای کیفي ،مراقبت پرستاری باکیفیت از دیدگاه

گردید.

پرستاران بالیني را بهصورت دستیابي به نیازهای بیماران
همراه بااحساس مسؤولیت ،حمایت اساسي و یکپارچه
از مددجو بیان نمودند ( )1اما بر اساس تحقیقات
انجامشده در زمینه کیفیت در پرستاری درميیابیم که

بهمنظور دستیابي به هدف مطالعه و درک جامع از
آن ،این مطالعه بهصورت مروری انجام گرفت.
برای این منظور مطالعاتي که در راستای هدف

عليرغم تالش زیاد در این زمینه هنوز به این مهم

پژوهشي بودند به زبان فارسي یا انگلیسي ،بهمنظور

دست نیافتهایم ( .)10-1پژوهش دبیریان و همکاران

یافتن مطالعات مرتبط در کنار مطالعه کتابخانهای از

نشان داد که خدمات پرستاری ارائهشده به بیماران

پایگاههای اطالعاتي معتبر پایگاههای اطالعاتي Web

نتوانسته است تأمینکننده خواستهها و انتظارات بیماران

Magiran ،SID ،Scopus ،PubMed ،of sciences

باشد ( .)3نتایج تحقیق قمری زارع و همکاران نشان داد

و  google scholarدر فاصله سالهای  2000تا

که حدود یكسوم بیماران از کیفیت خدمات پرستاری

 2011جستجو شدند.

ارائه شد راضي بودند ( )10یافتهها در مطالعه نیشابوری
و همکاران نشان داد کیفیت مراقبت در بعد رواني
اجتماعي از دیدگاه  1/91درصد بیماران و  1/32درصد
پرستاران مطلوب بود (.)11
تالش برای بهبود کیفیت و ارزیابي آن در
سیستمهای مراقبت سالمت و پرستاری مهم است ()12
جهت وضوح هرچه بیشتر مفهوم کیفیت و تأثیر بهتر
مراقبتهای پرستاری تحقیقات گستردهای صورت
گرفته است ( .)1بهطور مثال از نظرات بیماران و
پرستاران استفاده شده تا تصورات ذهني مختلف در
زمانهای مختلف از کیفیت مراقبت مشخص شود
(.)19
جهت شناسایي کمبودهای احتمالي در کیفیت
مراقبتهای پرستاری و شناسایي ابعاد و مفاهیم مرتبط
با آن ،مرور مطالعه تحقیقات گذشته کمك کننده است
بهطوری که استفاده از نتایج آنها ميتواند به مسؤولین
کمك نماید تا کیفیت مراقبتهای پرستاری را ارتقا
دهند ( .)4لذا مطالعه مروری حاضر با هدف بررسي

8
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از طریق توجه ،همدلي ،تعامالت احترامآمیز با بیمار

مواد و روشها

محسن تقدسی

جستجو با استفاده از کلید واژههای «چالش»« ،بهبود
کیفیت»« ،مراقبتهای پرستاری» و «ایران» انجامشد.

کیفیت توسط دو محقق بهطور جداگانه ارزیابي و تائید
شدند .بعد از حذف موارد تکراری ،روش کار ضعیف

آمد .معیارهای ورود عبارت بودند از :انتشار مقاله به

مورد از آنها مقاالت توصیفي 2 ،مورد از آنها به شیوه

زبان فارسي یا انگلیسي ،انجام پژوهش در ایران،

تجربي و  5مورد نیمه تجربي انجام شده بودند.

دسترسي به متن کامل مقاالت ،مقاالت پژوهشي اصیل
(شامل مقاالت توصیفي ،تحلیلي و تجربي) .مقاالت

یافتهها

مروری و نامه به سردبیر ،به علت عدم استفاده از

از مجموع  131مقاله یافت شده در جستجوی اولیه،

دادههای اولیه ،مطالعات با روش کار ضعیف انتخاب

 100مقاله با بررسي عنوان و چکیده مقاالت و  11مقاله

نشدند .در ارزیابي کیفیت مقاالت برای مطالعات

با بررسي متن کامل مقاالت حذف شد و پس از حذف

تجربي از چكلیست  ،Cochranبرای مطالعات نیمه

مقاالت فاقد معیار ورود ،در پایان  11مقاله مرتبط با

تجربي معیار  ،Greenhalghمطالعات مشاهدهای از

موضوع و دارای شرایط ورود ،در مرور باقي ماند.

چكلیست  STROBEاستفاده شد .تمامي مطالعات با

مکان انجام مطالعات بخشهای متفاوتي بود چهار مورد

استفاده از چكلیست بدینصورت نمرهدهي شدند که

در بخش مراقبت وِیژه قلبي ،دو مطالعه در بخش

اگر مطالعهای همه و یا بخشي از معیار مورد نظر را

اعصاب و روان و سایر مطالعات در بخش عمومي

پوشش ميداد ،به ترتیﺐ به آن امتیاز  2و  1داده ميشد

بیمارستان صورت گرفتند.

و اگر مطالعهای هیچیك از معیارها را نداشت و یا در

یافتههای جدول  1نشان ميدهد عواملي مانند

مقاله به هیچیك از موارد الزم اشاره نشده بود ،به آن

«ضعف عملکردهـای آموزشي»« ،فقدان ارتباط

امتیاز صفر داده ميشد .در نهایت ،مطالعات با کیفیت

مناسﺐ»« ،احـساس عـدم توجه و همدلي و ارتباط

صفر از مرور حذف شدند .برای خالصهسازی

دوستانه از طـرف پرسـتاران نسبت به بیماران»،

مطالعات ،متن کامل هر مقاله مطالعه و سپس از مقاالت

«کمرنگ شدن گرایشهای معنوی پرستاران»« ،عدم

فیشبرداری شد موارد استخراج شده عبارت بودند از:

درک نیازها و خواستههای بیماران توسط کادر

نام نویسنده اول ،سال انتشار ،مکان انجام مطالعه ،نوع

پرستاری»« ،افزایش بارکاری پرستاران» و «عدم وجود

مطالعه ،هدف مطالعه ،گروه هدف و تعداد آن،

شاخص مناسﺐ برای ارزیابي کیفیت در مراقبتهای

خالصهای از روش کار شامل نوع و نحوه مداخله،

پرستاری» ،برجستهتر بود .این مطالعات نشان ميدهند

متغیرهای اصلي و نتایج اصلي مطالعه با توجه به

پرستاران ،بیماران و صاحﺐنظران پرستاری ،برخي از

پیامدهای مورد بررسي 100 .مطالعه به دلیل ارتباط

عوامل را بهعنوان چالشهای بهبود کیفیت مراقبتهای

ضعیف یا غیر مرتبط باهدف مطالعه کنار گذاشته شدند.

پرستاری در ایران معرفي ميکنند و در واقع ارتقاء

اگر امکان تصمیمگیری در مورد مقاله وجود نداشت،

کیفیت مراقبتهای پرستاری را بدون در نظر داشتن

به متن کامل آن رجوع شد .جهت اطمینان از بازیابي

این عوامل ،بسیار مشکل ميدانند.

کلیه مدارک ،فهرست منابع مقاالت نیز مورد جستجو

جدول  2چالشهای بیان شده در مطالعات تجربي و

قرار گرفت .در مرحله دوم جستجو  131مطالعه ازنظر

نیمه تجربي را نشان ميدهد .این چالشها عبارتاند از:
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پس از انجام جستجو اولیه 131 ،مطالعه ،به دست

در نهایت  11مطالعه برای بررسي وارد مطالعه شدند3 .

چالشهای بهبود کیفیت...

پرستاران از پیشرفتهای جدید پزشکي ،کاهش کیفیت

کارکنان ،عدم آموزش و اجرای دستورالعملهای

استانداردهای پرستاری ،عدم مهارتهای ارتباطي

پرستاری مبتني بر شواهد ،عدم انطباق پرستاران با

کافي ،ضعف دانش پرستاری ،عدم بهکارگیری فرآیند

نقشها ششگانه خود از قبیل نقش آموزشي ،مراقبتي،

پرستاری ،ضعف پرستاران در مرحله بررسي و

درماني و حمایتي و عدم استفاده از فرایند پرستاری

ارزشیابي

مراقبت،

عدم

استفاده

از

نقش

است.

جدول  :1نتایج بررسی مﻄاﻟﻌات غیرتجربی انجامﺷده در مورد چاﻟشهای بهبود کیفیت مراقبتهای پرستاری در ایران
نام نویسنده

عنوان

نوع چالش

راهکارها جهت رفع چالشها

زهره قمری زارع

بررسي کیفیت عملکرد پرستاران و

 -ضعف عملکردهـای آموزشي

 -تقویت جنبههای فن مراقبت پرستاری

2001

رضایت بیماران بخشهای ویژه قلبي

 -فقدان ارتباط مناسﺐ ،احـساس عـدم توجه

-پرستاران خود را با نقشهایي چـون نقش آموزشي،

و همدلي و ارتباط دوستانه از طـرف

ارتباطي و مراقبتي تطبیـق دهنـد

پرسـتاران نسبت به بیماران

 تقویت دیـدگاه بیماران از خدمات ارائهشده توسطپرستاران ()14

خیزران میری

ارتباط هوش معنوی پرستاران باکیفیت

کمرنگ شدن گرایشهای معنوی و تأثیر آن

 -هوش معنوی ميتواند از طریق تقویت باورها و

2015

مراقبت پرستاری از دید پرستاران و

بر کیفیت مراقبتهای پرستاری

شخصیت پرستاران ،به بهبود کیفیت مراقبت بیماران کمك
کند ()15

بیماران
طاهره ابراهیمیان

ارزیابي کیفیت خدمات پرستاری از

عدم درک نیازها و خواستههای بیماران

 -باال بردن سطح مهارتهای ارتباطي پرستاران ارتقاء

2011

دیدگاه بیماران با استفاده از رویکرد

توسط کادر پرستاری

وضعیت موجود مؤلفههای کیفیت خدمات پرستاری
 -برخورداری از دانش و علم کافي در هنگام پاسخگویي

ترکیبي مدل کاو و سروکوال

به بیماران

 جدید و نوآور بودن نحوه ارائه خدمات پرستاری ()11فرزانه ذیقیمت و

بررسي کیفیت ارائه مراقبت پرستاری

رعایت نکات استریل و استانداردهای

ارزیابي مراقبتهای پرستاری مهارتهای عملي را باال

همکاران

در انجام تزریق وریدی در بخشهای

پرستاری

ميبرد ()11

1919

یکي از بیمارستانهای آموزشي شهر
تهران در سال 1911

معصومه نیشابوری

بررسي کیفیت مراقبتهای پرستاری از

 -تفاوت دیدگاه بیماران و پرستاران ازنظر

 -ارزیابي مجدد استانداردهای کیفیت مراقبت با رویکرد

2011

دیدگاه پرستاران و بیماران مراکز

کیفیت مراقبت در بعد رواني اجتماعي

مددجو محوری

آموزشي  -درماني شهر سمنان

 -کاهش کیفیت خدمات بهداشتي درماني

 -اتخاذ تدابیری جهت افزایش ارتباط مناسﺐ بین بیمار و

راضیه استیکي

کیفیت ارائه خدمات پرستاری

2012

به علت تحتفشار بودن بیمارستانها جهت

پرستار

کم کردن هزینهها

 -توجه به نیازهای رواني -اجتماعي بیماران ()11

 -افزایش بارکاری

 -ترغیﺐ پرستاران را به ارائه مراقبت بیمارمحوری

(وضعیت موجود و وضعیت مورد

 -شکاف بین انتظارات و ادراک آنان از

 -ارزیابيهای کیفیت خدمات باید بهصورت دورهای

انتظار) با استفاده از مدل سروکوال از

ابعاد همدلي و قابلیت اطمینان منفي بوده

()11

دیدگاه پرستاران در بیمارستان الزهرا
اصفهان
سوره خاکي

71

کیفیت مراقبتهای پرستاری در

ارتباط درماني مناسﺐ بین پرستار و بیمار

ارزیابي مجدد استانداردهای کیفیت مراقبت در سه بعد

پرستاران

عدم توجه به نیازهای رواني و اجتماعي

ساختار ،فرایند و برآیند از دیدگاه پرستاران و بیماران،

بیماران

()13
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ضعف آموزشي در دانشکدههای پرستاری ،آگاه نبودن

مربیگری سوپروایزری بالیني در آموزش دورهای

محسن تقدسی

پازاگادی و همکاران

طراحي شاخص بهبود کیفیت مراقبت پرستاری ()20

کیفیت مراقبتهای پرستاری در ایران

کیفیت در مراقبتهای پرستاری

نگین مسعودی علوی

کیفیت و موانع ثبت گزارشهای

عدم تناسﺐ تعداد پرستار به بیمار ،خستگي،

ثبت گزارشهای پرستاری بهصورت الکترونیك

مرضیه محمد قصابي

پرستاری در بیمارستان شهید بهشتي

حجم باالی کاری ،عدم تأثیر گزارشنویسي

استفاده از برنامههای مناسﺐ نیز ميتواند در بهبود کیفیت

کاشان

در ترفیع کاری ،اولویت دادن به مراقبت تا

ثبت گزارشها و کاهش زمان مورد نیاز برای
گزارشنویسي مؤثر باشد ()21

ثبت گزارش آن ،مشکالت شغلي و عدم
آگاهي از اصول نگارش صحیح گزارش و
پیامدهای قانوني آن

جدول :2نتایج بررسی مﻄاﻟﻌات تجربی و نیمه تجربی انجامﺷده در مورد چاﻟشهای بهبود کیفیت مراقبتهای پرستاری در ایران
نام نویسنده
میثم

نوع مطالعه

عنوان

نیمه تجربي

نوع چالش

راهکارها جهت رفع چالشها

مقایسه تأثیر آموزش به روش مبتني بر

 -ضعیف بودن عملکرد پرستاران

 -مداخله آموزشي مبتني بر مشارکت

نعمتي خواه

مشارکت و سخنراني بر عملکرد

 -ضعف آموزشي در دانشکدههای

پرستاران

2011

پرستاران در مراقبت از کاتتر ورید

پرستاری

 -آموزش تیمي پرستاران ()22

مرکزی
بررسي تأثیر اجرای دستورالعملهای

 -آگاه نبودن پرستاران از پیشرفتهای

 -آموزش دستورالعملهای پرستاری مبتني

سوزان

نیمه تجربي

حسینعلي زاده

مراقبت پرستاری مبتني بر شواهد بر

جدید پزشکي

بر شواهد و بهکارگیری آنها از طریق

2011

شاخص کیفیت استاندارد مراقبت در

 -کاهش کیفیت استانداردهای پرستاری

اجرای فرایند پرستاری
 -تقویت تفکر انتقادی

بخش اعصاب و روان

 توسعه خالقیت باال بردن انگیزهی پرستاران ()29سعید واقعي

تجربي

2019
محمد

نیمه تجربي

اکبری کاجي

تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطي به

 -مطلوب نبودن کیفیت مراقبت از بیماران

پرستاران بر کیفیت مراقبت از بیماران

 -عدم مهارتهای ارتباطي کافي

آموزشهای مهارتهای ارتباطي ()24

تأثیر آموزش فرآیند پرستاری بر

 -ضعف دانش پرستاری

 -اجرای برنامه آموزشي در مورد چگونگي

کیفیت مراقبت از بیماران اسکیزوفرني

 -ضعف پرستاران در مرحله بررسي و

کاربرد فرآیند پرستاری به پرستاران

ارزشیابي خدمات

 -افزایش مشارکت پرستاران ()25

2011

 عدم بهکارگیری فرآیند پرستاریبهعنوان استاندارد مراقبتي
زهره قمری

نیمه تجربي

زارع

تأثیر فرآیند ارزشیابي همکار بر کیفیت

 -عدم انطباق پرستاران با نقشها ششگانه

 -استفاده از پرستاران باسابقه برای ارزشیابي

عملکرد پرستاران و رضایت بیماران

خود از قبیل نقش آموزشي ،مراقبتي،

همکاران ()21

2010
واحد عالئي و

درماني ،حمایتي
ارتقای سطح آموزش و مخصوصاً استفاده

آموزش و ایفای نقش مربیگری توسط

نیمه تجربي

تأثیر آموزش سوپروایزرین بالیني بر

همکاران

کیفیت مراقبتهای پرستاری از بیماران

از نقش مربیگری سوپروایزرین بالیني در

سوپروایزرین بالیني ()21

1931

تحت تهویه مکانیکي در بخش

آموزش دورهای کارکنان

مراقبتهای ویژه
خدیجه زماني

تجربي

و

آموزش

دستورالعملهای

آموزش دستورالعملهای پرستاری مبتني بر

اجرای دستورالعملهای پرستاری مبتني

اجرای

بابگهری ،جمیله

بر شواهد و تأثیر آن بر کیفیت

پرستاری مبتني بر شواهد

مختاری نوری

استانداردهای مراقبت پرستاری در

ویژه قلﺐ و اجرای این دستورالعملها بر

1939

بیماران بستری بخش مراقبت ویژه قلﺐ

اساس فرایند پرستاری روی بیمار ()21

شواهد به پرستاران شاغل در بخش مراقبت

فصلنامه پرستاری ،مامایی و پیراپزشکی ،دوره چهارم ،شماره اول ،تابستان 7931

77

Downloaded from sjnmp.muk.ac.ir at 22:07 +0330 on Wednesday October 23rd 2019

شاخصهای پیشنهادی برای بهبود

عدم وجود شاخص مناسﺐ برای ارزیابي

چالشهای بهبود کیفیت...

بحث و نتیجهگیری

وجود روشهای تقسیمکار سنتي حجم کاری زیاد

بهصورت ارائه خدمات ایمن و مطابق با استانداردهای

پرستار نسبت به ارتباط ،نیازهای بیمار و عوامل

پرستاری به مددجو بهگونهای که منجر به رضایت بیمار

مدیریتي بود ( .)92 ,21بهطوری که حجم کاری زیاد و

گردد ،تعریف ميشود (.)23 ,21

کمبود تعداد پرستاران تأثیر بسزایي بر کیفیت

این مطالعه باهدف بررسي و شناسایي موانع و

مراقبتهای پرستاری بهویژه در بعد ارتباطي گذاشته

چالشهای موجود در سر راه بهبود کیفیت مراقبتهای

است ( .)92،21 ,1باعث شده است تا پرستاران از تمام

پرستاری در سیستم بهداشتي درماني ایران و ارائه راه-

قابلیتهای خود جهت ارائه مراقبت از بیماران استفاده

کارهایي در جهت رفع این موانع و بهمنظور ارتقاء و

نکنند و وقت خود را بیشتر برای انجام کارهای اولیه و

بهبود فرآیندهای مراقبت از بیمار انجامگرفته است .با

اساسي بیماران صرف کنند و امکان ارتباط با بیمار و

توجه به هدف مطالعه ،یافتههای حاصل از بررسي متون

توجه به تمام نیازهای او کاهش یابد ( .)99راهکارهای

نشان ميدهد که چالشهای متعددی در بهبود کیفیت

برای مشکل کمبود نیروی پرستار بیانشده است Zarea

مراقبتهای پرستاری وجود دارد که مهمترین آنها

و همکاران افزایش فرصتهای استخدام ،بهکارگیری

عبارتاند از« :ضعف آموزشي»« ،احـساس عـدم توجه

پرستاران در حیطههای دیگر مانند مدارس و کارخانه-

و همدلي»« ،کمرنگ شدن گرایشهای معنوی

ها ،افزایش رضایت کاری ،بهبود تصور اجتماعي از

پرستاران»« ،افزایش بارکاری پرستاران»« ،قدیمي بودن

رشته پرستاری و حمایت از سازمان نظام پرستاری را

روش تقسیمکار پرستاران در ایران»« ،مدیریت ضعیف

بهعنوان راهحلهای رفع مشکل کمبود پرستار بیان

و حجم کار زیاد»« ،عدم انطباق خدمات با استانداردها

کردهاند (.)1

و معیارهای تعیینشده»« ،تعیین خط مشهای پرستاری

به نظر ميرسد یکي دیگر از راهکارهای افزایش

توسط افراد و یا صاحﺐنظران غیر پرستاری» .در

کیفیت مراقبت بهکارگیری صحیح مهارتها و اصول

مطالعهای که بهصورت مروری در ایاالتمتحده آمریکا

مدیریتي باشد که با فراهم کردن محیطي مناسﺐ و

توسط کاپالن و همکاران انجام شده بود چالشهای

شرایط کاری همراه با استقالل حرفهای بتوان موجبات

بهبود کیفیت عدم مشارکت پزشکان ،عدم انگیزه کافي

ارتقا کیفیت مراقبت سطح سالمت جامعه را فراهم

در سازمان برای تغییر ،محدودیت منابع ،فقدان یك

نمود ( )94افراد ميتوانند در سایه آن به پستها و مقام-

مدل عملي مناسﺐ بود (.)90

های که بااستعداد ،عالقه و توانایي آنان سازگار است،

راهکارهایي مختلفي برای هریك از چالشهای

گمارده شوند (.)91

بهبود کیفیت ،توسط محققان ایراني ارائهشده است.

یکي دیگر از نیازهای کیفیت مراقبت پرستاری،

یکي از مهمترین موانع بهبود کیفیت مراقبت پرستاری

گفتگو با مددجویان در خصوص برنامه مراقبتي درمان

در ایران ،ایجاد ارتباط مناسﺐ بین پرستار و بیمار نبود

است که این کار باعث افزایش حس کنترل و تأثیر

شرایط مناسﺐ عليرغم داشتن انگیزه در زمینهی

مثبت کیفیت ارتباطات پرستار با آنان ميشود .البته

افزایش کیفیت مراقبت بیماران است .از مهمترین موانع

کمبود وقت باعث خدشه به تعامالت بین فردی پرستار

فراهم آوری شرایط مناسﺐ برای ایفای نقش ارتباطي با

با بیمار ميگردد (.)95

71
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مفهوم کیفیت مراقبت از دیدگاه پرستاران را

پرستاران ،مسائل شخصي پرستاران ،باورهای ارزشي

محسن تقدسی

مشخص گردید که ارتباط سریع مؤثر و احترامآمیز بر

صورت گرفته بسیار محدود است .نیاز به مطالعات

کیفیت مراقبتهای پرستاری مؤثر است.)91( )91( .

بیشتری است که مداخالت آنها بر اساس نتایج

محمودی شن و همکاران گزارش دادند ارتباط مؤثر،

مطالعات توصیفي و تحلیلي بنا شده باشد تا بتوان از

عاطفي و دلسوزانه همراه با همدلي و همدردی

نتایج آن در برنامهریزی مراقبتهای پرستاری با کیفیت

پرستاران زمینه اطمینان و اعتماد بیمار و سایرین را

استفاده کرد .درواقع ارتقاء کیفیت مراقبتهای

فراهم ميآورد ( .)93 ,91بهطوری که ميتوان گفت

پرستاری را بدون توجه به عوامل که در مطالعات قبلي

ارتباط پایه و اساس مراقبت پرستاری است و اما

شناسایي شدهاند ،بسیار مشکل است.

مطالعات مداخلهای که در ایران این زمینه انجامشدهاند
محدود هستند؛ بهطوریکه پرستاران برای ارتباط با

تشکر و قدردانی
مطالعه حاضر حاصل فعالیت پروژه تحقیقاتي کالسي

بیماران الگوی مؤثری ندارند.
یکي دیگر از نیازهای کیفیتي در رابطه با مراقبت
پرستاری ،مقوله آموزش بین حرفهای است .تحقیقات
نشان داده است آموزش بین حرفهای باعث ارتقاء

واحد چالشهای پرستاری مقطع دکتری پرستاری دانشگاه
علوم پزشکي کاشان است .از محققین نتایج تحقیقاتشان
وارد این مطالعه شده است تشکر و قدرداني نمایند.

عملکرد تیمي در بین اعضاء تیم بهداشتي درماني
ميشود ( .)40برخي تحقیقات نشان دادهاند که هوش
معنوی ،یکي دیگر از عوامل مؤثر در کیفیت
مراقبتهای پرستاری است ( )15افرادی که گرایش
معنوی دارند ،هنگام رویارویي با مسائل و آسیﺐها،
پاسخهای بهتری به وضعیت ميدهند و موقعیت
استرسزا را بهتر اداره ميکنند و از سالمتي بهتری
برخوردارند ( .)41 ,11همچنین روتین محوری از
عواملي است که باعث کاهش کیفیت خدمات
پرستاری شده است احمدی و همکاران طي تحقیقي
بیان ميدارد که امروزه روتین محور بودن کار پرستاری
بهعنوان نقیصهای جدی در پرستاری مطرح است و
تالش همگاني به منظور جایگزین کردن آن با
روشهای منتهي بر بیمار محوری و با تأکید بر حفظ
تمامیت وجودی بیمار و نیازهای مورد اجماع همه
صاحﺐنظران پرستاری است (.)42
با توجه به مطالعات انجامشده ميتوان عواملي که
باعث کاهش کیفیت مراقبت پرستاری ميشود را
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در پژوهشي که در کشور استرالیا انجام گرفت،

برشمرد اما مطالعات تجربي که جهت بهبود کیفیت
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...چالشهای بهبود کیفیت
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