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  یدهچک

جلسه آموزشی ویژه پرستاران  8در . آغاز شد 1389بیمارستان هاي بوعلی سینا وشهید رجایی از تیر ماه  وزشآم: اجرا روش
جلسه  4طی . گواهینامه دریافت نمودند Post testنفر آموزش دیده و بعد از برگزاري  367جمعاً ) جلسه 4هر بیمارستان (

آموزش هاي مربوط به هموویژالنس را دریافت نمودند و پزشکان  کاننفر از پزش 43  جمعاً) جلسه 2هر بیمارستان (آموزشی 
 یشگاهنفر در آزما 12جلسه آموزشی براي  4آموزش هاي مربوط به پرسنل بانک خون در . سرگروه نیز مشخص شدند

بق با مطا ونفر از مدرسین آموزش دیده انتقال خون  4آموزش هاي ارائه شده توسط . سرولوژي انتقال خون ارائه داده شد
با استفاده از چک لیست نحوه استقرار سیستم . اسالیدهاي ارسالی از طرف واحد هموویژالنس ستاد مرکزي صورت گرفت

این چک . ماه بعد از ارائه آموزش ها میزان اثر بخشی کالس هاي برگزار شده ارزیابی شد 6هموویژالنس قبل از آموزش و 
  . ندشد میلبخش پرمصرف این مراکز تک 4لیست در 

 یببه ترت یبوعل یمارستانماه بعد از ارائه آموزش ها در ب 6میانگین و انحراف معیار نمره اخذ شده قبل از آموزش و : نتایج

 و "يلوح نقره ا" یدرجاییشه یمارستانب1390دربهمن ماه"دربانک خون يسازگار یشاتوآزما یژالنسهموو"يکشور ینارسم
  .نمودند یافتدر "لوح برنز" یبوعل یمارستانب

 يهمکار یزانقابل مالحظه اطالعات و م یشتواند منجر به افزا یم یآموزش يکارگاه ها يد برگزاررس یبه نظر م: یريگ نتیجه
  . گردد یژالنسافراد مرتبط با موضوع هموو

  یآموزش یمارستانب یژالنس،هموو ي،ساز یادهپ: واژه کلید
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2- دانشکده پزشکی قزوین ، قزوین ، ایران  

(شهید رجایی با240 تخت فعال) بود .   
در طرح هموویژالنس انتخاب شدند. یکی از بیمارستان ها مرکز داخلی (بوعلی سینا با250 تخت فعال) و مرکز دوم جراحی 
مقدمه: در سال 1389 از مجموع 12 بیمارستان دولتی و خصوصی استان قزوین، دو بیمارستان بزرگ و پر مصرف جهت شرکت 

رجایی (4/6 ± 65/8) و (4/2 ± 82/5) بود. تاپایان تیرماه 1391  (2/8 ± 64/5) و (2/4 ± 84/1) و در بیمارستان شهید

، عباس غالمی ، مهرنوش احمدي سیامک اسدي

از بیمارستان          29 عارضه و از بیمارستان شهیدرجایی 12 عارضه گزارش شده است. همچنین درجریان برگزاري سومین بوعلی  
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