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 چکیده

های پرستاری نقش مهم و حیاتی در بیماران تحت درمان با همودیالیز دارد. در سالهای اخیر بر اساس شواهد مراقبت مقدمه:

سیاری در جوامع متعدد، مقوله ی جدیدی به نام  سابرسی مراقبت"ب ستاری های ح شامل تعیین  "پر ست که در واقع  شده ا مطرح 

ستانداردها می ضعیت موجود با ا سه و ضعیت موجود و مقای سی و ستانداردها، برر ضر طراحی ابزاری ا شد.از این رو هدف تحقیق حا با

 های پرستاری قبل،حین وپس از همودیالیز بود.جهت حسابرسی مراقبت

در مراکزمنتخب همودیالیز وابسته  1399از نوع طراحی ابزار بود که در سال مطالعه حاضر یک پژوهش روش شناسی  روش:

به دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد.  نمونه گیری در مطالعه حاضر با رویکرد مبتنی بر هدف آغاز شد و پس از آن با توجه به 

روش اصلی جمع آوری اطالعات، استفاده از مصاحبه های  ها ادامه یافت.شرایط به روش گلوله برفی ادامه پیدا کرد و تا اشباع داده

ها ضبط و بازنویسی شد، سپس بر اساس مدل پرستار انجام پذیرفت. کلیه مصاحبه 18بیمار و  30عمیق و باز بود که با مصاحبه 

الینی و در مرحله اعتبار صوری، از روش تعیین تاثیر بها نهایی شد. جهت ارزیابی روایی کمیپیشنهادی رایت و فین استیشن گویه

صوری کیفی بر اساس نقطه نظرات پرستاران و بیماران استفاده شد. پس از تکمیل ابزار جهت اطمینان از صحت و استحکام تحقیق 

ایتا ابزاری انجام گرفت. و نه 24نسخه   Spssافزار  ها با استفاده از نرمو پایابی آن از روش آمار کاپا استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده

 .ها طراحی گردیدآیتم بر پایه مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها و مرور متون و گاید الین 56با  A3شماتیک در ابعاد 

های مراقبت"، "های روحی و روانیمراقبت "، "جسمی هایمراقبت"ها نشان داد که چهارطبقه اصلی : تحلیل داده یافته ها

های پرستاری قبل،حین و پس از همودیالیز از مفاهیم تاثیر گذار و مهم در مراقبت "هارت های پرستاریدانش و م "و  "اخالقی

 باشد.می

با عنایت به یافته های مطالعه، از دیدگاه بیماران و پرستاران بخش همودیالیز، رعایت استانداردهای کنترل  نتیجه گیری :

ه ای پرستاران با بیماران و مهارت و دانش به روز پرستاری همچنین رعایت اخالقیات عفونت، مراقبت از دسترسی عروقی، ارتباط حرف

شود. دستاور نهایی مفاهیم استخراج شده از در مراقبت ها از مفاهیم مورد تاکید در مراقبت پرستاری با کیفیت تلقی می

باشد که مراحل تاری قبل، حین و پس از همودیالیز میهای پرسهابعالوه مروز متون و گایدالین ها، ابزار حسابرسی مراقبتمصاحبه

 روان سنجی صوری کیفی، تعیین تاثیر بالینی و پایایی را گذرانده است.

 های پرستاری، پرستاری، همودیالیزها: حسابرسی مراقبتکلید واژه
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Introduction: Nursing cares have an important and vital role in hemodialysis patients. In 

recent years, based on a lot of evidence in several communities, a new category called 

"nursing cares auditing" has been introduced, which includes determining standards, 

evaluating the current situation and comparing the current situation with the standards. The 

propose of this study was to introduce a tool for auditing nursing cares before, during and 

after hemodialysis.  

Method: The present study was a methodological research of introducing a tool that was 

done in 2020 in selected hemodialysis centers affiliated to Qazvin University of Medical 

Sciences. Sampling in the present study started with a goal- oriented approach and then 

continued according to the conditions by snowball method and continued until saturation. 

The main method used in data collection was depth and open interviews, which were 

conducted by interviewing 30 patients and 18 nurses. All the interviews were recorded and 

rewrote, then the items were finalized based on the suggested model of Right and Fin stein. 

In order to evaluate the quantitative face validity and the method of determining the clinical 

impact was used and in the stage of qualitative face validity based on the comments of 

nurses and patients were used. After completing the tool to ensure the accuracy and 

strength of the research and its reliability, Kappa statistics method was used and data 

analysis was performed using SPSS software version 24. Finally, a schematic tool in A3 size 

with 55 items was designed based on the concepts that were extracted from the interviews 

and reviewing the texts and guidelines. 

Findings: Data analysis showed that the four main categories of "physical care", "mental and 

psychological care", "moral care" and "nursing knowledge and skills" are effective and 

important concepts in nursing cares of before, during and after the hemodialysis. 

Conclusion: according to these data, from the perspective of patients and nurses in 

hemodialysis ward, respecting to infection control standards, taking care of vascular access, 
 


