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  خالصه پروژه
ایند خدمات با کیفیت و بیمارانی که جهت دریافت  خدمات درمانی به بیمارستان مراجعه میکنند انتظار دارند در مقابل هزینه اي که براي درمان خود پرداخت می نم

  شده دریافت نمایند و این موضوع یکی از مسائلی است که در منشور حقوقی بیماران به آن پرداخت شده است تضمین 
هر مرکز درمانی بر اساس شرایط خود روش هاي خاصی را جهت انجام مراقبت هاي پرستاري اعمال می نماید که این موضوع باعث ناهماهنگی در در حال حاضر 

هاي پرستاري در تعیین استاندارد براي عملکردها و مراقبتبه همین خاطر  . تضمین کیفیت خدمات را متزلزل ساخته استو این مساله  گرددارزشیابی خدمات مربوطه می
ا را با استفاده از این پروژه در نظر دارد ضمن بررسی دقیق فرآیندهاي بیمارستانی مهمترین آنهلذا هاي بهداشتی درمانی الزامی است. ها به خصوص در سازمانسازمان

با ارتقاء آنها خدمات با استانداردهاي مربوطه مد نظر قرار داده و با توانمند سازي کارکنان و جلب مشارکت و همکاري آنها فرآیندهاي موجود را ارتقاء بخشیده و 
  ه ها و افزایش رضایتمندي بیماران بردارد کیفیت را به بیماران نیازمند ارائه نماید تا ضمن تکریم ارباب رجوع قدم مهمی را در کاهش هزین

پرستار و  180ارتقاء کیفیت مراقبت هاي پرستاري در  مراکز آموزشی درمانی دانشگاهی استان  قزوین بر روي می باشدکه با هدف  نوع نیمه تجربیپژوهش حاضر از 
  تجزیه و تحلیل نموده است . 5/16ی و تحلیلی و با استفاده از نرم افزار اس پی اس ورژن بیمار صورت گرفته است . داده ها را با استفاده از آزمون هاي آماري توصیف 60

نفر از  40ه و براي تعیین اعتماد علمی یا پایایی ابزار ابتدا مطالعه اي به صورت پایلوت بر روي شد استفاده ياعتبار محتو روشاز ه پرسشنامعلمی  اعتبارتعیین  جهت
  % بود . 86ه سپس ضریب همبستگی سواالت چک لیست و پرسشنامه محاسبه شده که در تمام سواالت ، ضریب همبستگی بیشتر از جامعه پژوهش انجام گرفت

پرستاران با شیفت یافته ها ي پژوهش نشان داد که  اکثریت مراقبت هاي ارائه شده در این پژوهش توسط پرستاران با مدرك کارشناسی و در شیفت صبح و در بین 
  فاقد شیفت ترکیبی انجام گرفته است . گردشی

سال  12تا  6سال تشکیل داده اند ومیانگین سابقه کار  34تا  30میانگین سن افراد شرکت کننده در مطالعه نشان میدهد که اکثریت واحدهاي پژوهش را افرادي با سن 
  بوده است . 3/4به  1بوده است همچنین نسبت پرستار به بیمار حدود 

کیفیت کنترل نبض قبل و بعد از مداخله ، اکثریت نسبتا مطلوب بوده است و آزمون آماري نیز اختالف معنی داري را بین کیفیت رل نبض نتایج نشان می دهد در بعد کنت
، اکثریت مطلوب بوده است و  همچنین نتایج نشان میدهد که کیفیت کنترل فشارخون قبل و بعد از مداخله) . P=0/184کنترل نبض قبل و بعد آموزش نشان نمی دهد (

کیفیت کنترل درجه حرارت قبل از آموزش ) . در بعد P=0/454آزمون آماري اختالف معنی داري را بین کیفیت کنترل فشارخون قبل و بعد آموزش نشان نمی دهد (
وده است . آزمون آماري اختالف معنی داري را بین نسبتا مطلوب بوده است و بعد از آموزش کیفیت کنترل درجه حرارت اکثریت مطلوب ب ٪50مطلوب و  50٪

  ) .P=0/097کیفیت کنترل درجه حرارت قبل و بعد آموزش نشان نمی دهد (
ا الف معنی داري رنشان می دهد که کیفیت دارو دادن قبل از مداخله ، اکثریت نسبتا مطلوب و بعد از آموزش اکثریت مطلوب  بوده است و آزمون آماري نیز اختنتایج 

  ) .P=0/022بین کیفیت دارو دادن قبل و بعد آموزش نشان می دهد (
آماري نیز اختالف معنی  همچنین یافته ها نشان می دهد که کیفیت پانسمان قبل از مداخله ، اکثریت نسبتا مطلوب و بعد از آموزش اکثریت مطلوب  بوده است و آزمون

نتایج پژوهش حاکی از آن است که کیفیت گزارش نویسی قبل و بعد از آموزش اکثریت   ) .P=0/000می دهد ( داري را بین کیفیت پانسمان قبل و بعد آموزش نشان
در بعد ارتباط با بیمار همچنین  ) .P=0/024مطلوب  بوده است و آزمون آماري نیز اختالف معنی داري را بین کیفیت گزارش نویسی قبل و بعد آموزش نشان می دهد (

  ت مطالعه قبل و بعد از مداخله در سطح نسبتا مطلوب قرار داشته و آزمون ماري نیز اختالف معنی داري را در این زمینه نشان نمی دهد .اکثریت افراد تح
از آن استفاده نمود  پرستاريدر کل با توجه به نتایج پژوهش میتوان چنین نتیجه گرفت که آموزش میتواند به عنوان یکی از ابزارهایی باشد که در ارتقاء کیفیت خدمات 

اء بخشید که این مساله به و شاید اگر با ابزارهاي دیگر از قبیل نظارت و افزایش انگیزه پرستاران همسو گردد بتوان کیفیت خدمات پرستاري را به میزان زیادي ارتق
  تحقیقات بیشتري در این زمینه نیاز دارد .

  

  ان هاي  دانشگاهی استان قزوینارتقاء کیفیت خدمات پرستاري در بیمارست  عنوان پروژه:


