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چکيده
هدف :در اواخر سال  9102جهان با اپيدمي ويروس کوويد  02مواجه شد .از آنجا که حفظ کيفيت مراقبت از اولويتهای نظام سالمت ميباشد،
هدف از اين مطالعه ،بررسي وضعيت کيفيت مراقبت عمومي ارائه شده به بيماران قبل و بعد از اختصاص بخشها به بيماران کوويد  02بود.
روشها :اين مطالعه توصيفي مقطعي در اورژانس و بخشهای عفوني و غيرعفوني بيمارستان امامرضا مشهد انجام شد .ابزار پژوهش چکليستي بود
که براساس سنجههای اعتباربخشي ملي تدوين و روايي آن توسط  01نفر از متخصصان به روش کمي تائيد گرديد .دادههای مربوط به ارزيابيهای
انجام شده دو ماه قبل و دو ماه بعد از اختصاص اين بخشها به بيماران کوويد  02گردآوری ،وارد نرمافزار  SPSSشده و با آزمون کایدو تحليل شد.
نتايج :بهطورکلي امتياز کيفيت مراقبت عمومي بعد از بحران در بخشهای اورژانس و غيرعفوني ،کاهش معناداری نسبت به قبل از آن داشت .در
بخش اورژانس ،نصب اتيکيت شناسايي و در بخشهای غيرعفوني ،رعايت استاندارد مرتبط با پيشگيری از زخم فشاری و مهار فيزيکي کاهش معناداری
نسبت به قبل از بحران کرونا داشتند .رعايت استاندارد مرتبط با تحويل و تحول بيمار در بخشهای عفوني و غيرعفوني نسبت به قبل کاهش داشته
است .در مورد ساير استانداردها تفاوت معناداری بين قبل و بعد از کرونا مشاهده نشد.
نتيجهگيري :توصيه ميشود عوامل مؤثر بر کاهش رعايت استانداردهای مراقبت در بخشهای اختصاصيافته به کرونا شناسايي و راهکارهای
مناسب در شرايط بحران اپيدمي در نظر گرفته شود.
کليدواژهها :کيفيت مراقبت عمومي ،اورژانس ،بخش عفوني ،کوويد .02
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 9918/94/7 :اصالح نهایی11/9/9 :

پذیرش مقاله11/9/6 :

ارجاع :فضائلی سمیه ،یوسفی مهدی ،ارفعشهیدی سیده نفیسه ،بهبودیفر عاطفه .مقایسه استانداردهای کیفیت مراقبتهای عمومی بیمارستان امامرضا مشهد :قبل و بعد از شروع کووید  .91مجله
اطالعرسانی پزشکی نوین9918 .؛ (.04-54 :6)2

سرعت انتقال باالی بيماری در بحرانهای همهگيری ،سرعت در ارائه

مقدمه:
در دسامبر  9102با شيوع همهگيری کوويد  02در شهر ووهان
چين ،بهتدريج اکثر کشورهای جهان با شيوع اين بيماری مواجه شدند

خدمات اهميت بيشتری پيدا ميکند زيرا تقاضا برای ارائه مراقبتهای
بهداشتي درماني به طور ناگهاني افزايش مييابد [.]9

[ .]0در ايران نيز اولين مورد بيماری در تاريخ  92بهمن ماه 0922

در چنين شرايطي اولين بخشي که درگير بحران ميشود بخش

گزارش شده و براساس آمار رسمي تا تاريخ  0تيرماه  0922به بيش از

اورژانس بيمارستان و خصوصاً پرستاران اين بخش هستند که به عنوان

 912هزار نفر رسيده است [ .]9با توجه به ماهيت نسبتاً ناشناخته و

خط اول تشخيص و درمان بيماران ،روزانه با تعداد زيادی از

نویسنده مسئول:
عاطفه بهبودی فر
کارشناس ارشد پرستاری گرایش داخلی -جراحی ،مسئول گروه پایش و ارزیابی مجتمع آموزشی ،پژوهشی و درماانی اماا رااا ،دانشا اه علاو پ شا ی
مشهد ،ایران.
تلفن+646922558989 :

پست ال ترونی یbehboudifara1@mums.ac.ir:

0000-0001-7595-7649 :ORCID

Downloaded from jmis.hums.ac.ir at 12:18 +0330 on Thursday January 21st 2021

 .3کارشناسی ارشد ،مدیریت منابع انسانی ،گروه برنامهری ی مجتمع آموزشی ،پژوهشی و درمانی اما راا ،دانش اه علو پ ش ی مشهد ،ایران.

بهبودیفر و هم اران

مراقبت از بیمار کووید  96در بخشهای اورژانس ،عفونی و غیرعفونی

و سپس بخشهای غيرعفوني به ترتيب تجربه ارائه خدمات در شرايط

ميباشد [ .]09اين امر ممکن است با توجه به ماهيت بخش و

متفاوت را تجربه خواهند نمود .تجربه نشان داده است که در چنين

غيرتخصصي بودن برای ارائه خدمات موردنياز در زمان بحران ،بر نحوه

شرايطي کيفيت مراقبت ممکن است دستخوش تغيير شود [.]2

مراقبت از بيمار تاثيرگذار باشد .همچنين براساس نتايج مطالعه انجام شده

به نحوی که به دليل تمرکز بيشتر بر گسترش دسترسي به خدمات

توسط  Chenو همکاران ،مشخص نيست که پرستاراني که در بخشهای

تشخيصي و درماني ممکن است تا حدی از کيفيت خدمات کاسته شود

ايزوله کار ميکنند نسبت به پرستاراني که از بيماران عادی عفوني مراقبت

[.]6

ميکنند در زمان ارائه خدمت به بيماران عفوني آمادهتر هستند يا خير

رضايت بيمار ،طوالني شدن مدت زمان بستری و عدم دستيابي به

بخش عفوني دارای مشخصاتي است که آن را از ساير بخشها مجزا

پيامدهای باليني مطلوب گردد .از طرف ديگر مراقبت غيرايمن در زمان

ميسازد .وجود بيماراني که دارای بيماری مسری هستند سبب ميشود

بحران اپيدمي ممکن است به طوالني شدن بستری بيماران و افزايش

کارکنان اين بخشها عادت به استفاده از تجهيزات محافظت شخصي و

احتمال انتقال بيماری به ساير بيماران و کارکنان منجر شود [.]7

رعايت بيشتر پروتکلهای مربوط به کنترل عفونت داشته باشند و اين در

همچنين از ظرفيت بيمارستان برای ارائه خدمات به مراجعهکنندگان

حالي است در ساير بخشها ممکن است به خاطر ماهيت کمخطر و

بعدی کاسته ميشود و تبعات اقتصادی و سالمتي نامطلوبي برای جامعه

سرايتپذيری کم ساير بيماریها پروتکلهای کنترل عفونت بهشدت

در بر خواهد داشت .ازاينرو حفظ کيفيت مراقبتهای پايه ارائه شده در

بخش عفوني ارائه و رعايت نگردد [.]04

اورژانس ميتواند از بروز اين مشکالت جلوگيری نموده و امکان ارائه

هنگاميکه بخشهای عادی به مراقبت از بيماران عفوني مانند کوويد

خدمات مؤثرتر به تعداد بيشتری از مراجعهکنندگان خصوصاً در زمان

 02اختصاص پيدا ميکند ،رعايت پروتکلها خصوصاً در زمينه پيشگيری

بحران اپيدمي را فراهم آورد [.]2

و کنترل عفونت بسيار اهميت پيدا ميکند .بنابراين برای پذيرش بيماران

ازاينرو به کيفيت مراقبت در ارائه خدمات در بيمارستان و بهويژه

با بيماریهای واگيردار ،ميبايست پروتکلهای پيشگيری و کنترل عفونت

بخش اورژانس و بخشهای مرتبط در زمان بحران توجه ويژهای شده

در بخشهای غيرعفوني نيز مانند بخشهای عفوني اجرا گردد [.]9

است و قسمتي از استانداردهای اعتباربخشي بيمارستانها به رعايت

همچنين مراقبت از اين بيماران نيازمند مهارتهای خاصي است که کادر

کيفيت مراقبتهای پايه ارائه شده در اين بخشها اختصاص داده شده

درماني غيرتخصصي که برای جبران کمبود نيرو به اين بخشها آورده

است و بررسي کيفيت مراقبت ارائه شده در بخشهايي مانند اورژانس

ميشوند نيازمند به کسب آن هستند [ .]02مجموعه اين موارد ميتواند

ميتواند شواهدی از کيفيت خدمات در سطح بيمارستان را فراهم آورد

بر کيفيت خدمات ارائه شده به بيماران تأثيرگذار باشد.
با توجه به اهميت بررسي کيفيت مراقبتهای ارائه شده در زمان

[.]2
نتايج مطالعات مختلف مربوط به سنجش کيفيت خدمات خصوصاً

بحران خصوصاً بحرانهای اپيدمي در بخشهای اورژانس و بستری

در بخشهای ارائهدهنده خدمات اورژانس در کشور نشان ميدهد که

بيمارستان و نيز مطالعات محدود انجام شده خصوصاً در کشور ايران ،اين

مهمترين عوامل تأثيرگذار بر کيفيت خدمات در اورژانس ،مهارتهای

مطالعه به مقايسه استانداردهای کيفيت مراقبت عمومي قبل و بعد از

رفتاری و تخصصي ،سرعت رسيدگي و حفظ کرامت انساني در بيماران

شروع بحران کرونا در بخشهای اورژانس ،بستری عفوني و غيرعفوني در

ميباشد [ .]01مطالعات انجام شده در خصوص عملکرد بخش اورژانس

بزرگترين بيمارستان شرق کشور پرداخته است.

بيمارستانها نشان داده است که عملکرد بخش اورژانس در شرايط عادی
متوسط تا مطلوب و در زمان بحران و خصوصاً بحرانهای اپيدمي
بيماریهای نوپديد در حد متوسط و پايين بوده است [.]2 ،00

مواد و روشها:
اين مطالعه از نوع توصيفي -تحليلي ميباشد .محيط پژوهش

از سوی ديگر ،در شرايط بحران کرونا با توجه به افزايش نياز به

بخشهای اورژانس و بخشهای بستری عفوني و غيرعفوني بيمارستان

تختهای بستری و ناکافي بودن ظرفيت بخش عفوني ،بهکارگيری کليه

امامرضا در شهر مشهد بزرگترين مجتمع بيمارستاني شرق ايران ،با

مجله اطالعرسانی پ ش ی نوین ،دوره ششم ،شماره دو  ،تابستان 9266
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کاهش کيفيت مراقبت ارائه شده به بيماران ميتواند منجر به کاهش

[.]09
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مراجعهکنندگان مواجه خواهند شد [ .]4در درجه بعد بخشهای عفوني

ظرفيت کادر درمان و تختهای ساير بخشهای بيمارستان اجتنابناپذير

بهبودی فر و هم اران

مراقبت از بیمار کوید  96در بخشهای اورژانس ،عفونی و غیرعفونی

عنوان دومين بيمارستان سانتر بستری بيماران کوويد  02استان خراسان

عدم ثبت رعايت هر استاندارد در کمتر از  61درصد موارد بررسي شده

رضوی تعيين گرديد .جامعه پژوهش شامل کليه کارکنان شاغل

نمره صفر و در بيش از  61درصد موارد بررسي شده نمره  0داشته است.

(پزشکان ،پرستاران ،بهياران و کمک بهياران) در بخش اورژانس و

ارزيابي در بخشهای اورژانس و دو گروه بخشهای عفوني و غيرعفوني

بخشهای بستری عفوني و غيرعفوني بيمارستان ميباشد .تعداد 09

توسط  91نفر از ارزيابان آموزشديده بيمارستان که در سال گذشته به

شاخص در خصوص کيفيت مراقبت عمومي از کتابچه استانداردهای

عنوان ارزياب همکاری داشتهاند ،در شيفتهای کاری مختلف انجام و

اعتباربخشي ملي بيمارستانهای ايران -ويرايش چهارم استخراج گرديد

ثبت شد.

بهصورت چکليست تدوين گرديد [.]9
از اين تعداد شاخص 01 ،مورد در حوزه مراقبت عمومي از بيمار و 9

جلسه آموزشي با موضوع نحوه امتيازدهي به سؤاالت شرکت نمودهاند.

مورد در حوزه کنترل عفونت و بهداشت محيط ميباشد .روايي محتوايي

بهمنظور پيشگيری از سوگيری احتمالي ،سعي شد هيچيک از ارزيابان

چکليست از طريق نظرسنجي از  2نفر از متخصصان مربوطه شامل

شاغل در بخشهای مربوطه نباشند .توافق ارزيابان در پاسخهای داده شده

متخصصان مديريت خدمات بهداشتي درماني ،سرپرستاران و پزشکان

به سؤاالت در مطالعه پايلوت انجام شده ،بررسي و تائيد شد.

دارای حداقل  2سال سابقه کار و محاسبه دو شاخص  CVIو CVR

جهت مقايسه وضعيت شاخصهای کيفيت مراقبت عمومي بخشها

سنجيده شد .نتيجه بررسي روايي محتوای چکليست نشان داد؛

قبل از شروع بحران ،از نتايج ارزيابيهای انجام شده در طي  9ماه قبل از

شاخص CVIبرای تمامي استانداردهای موردبررسي باالی  1/21و

بحران استفاده شد .بهمنظور تحليل ،دادههای بهدستآمده در نرمافزار

شاخص CVRباالی  1/72به دست آمد .ازاينرو کليه استانداردها در

 SPSSنسخه  90وارد شده و در آمار تحليلي آزمون کایدو استفاده شده

شاخص نهايي لحاظ شدند.

است.

نحوه انجام ارزيابي نيز براساس راهنمای تدوينشده توسط وزارت
بهداشت و درمان و آموزش پزشکي ايران بود [ .]9به اين صورت که روش

يافتهها:

گردآوری دادهها بهصورت مشاهده عملکرد کارکنان (مشاهده عملکرد 9

در مجموع تعداد  0200ارزيابي در بخشهای اورژانس ،عفوني و

نفر از کارکنان بخش در مورد عمل به هر استاندارد) ،مصاحبه (سؤال از 9

غيرعفوني قبل و تعداد  699ارزيابي بعد از شيوع کرونا انجام شده است.

نفر از کارکنان در مورد آگاهي از هر يک از استاندارها) و بررسي مستندات

در جدول  0تعداد تخت و کارکنان و تعداد بازديدهای انجام شده از هر

پرونده (بررسي  9مدرک شامل پرونده يا ساير مستندات مربوطه در مورد

بخش قبل و بعد از بحران کرونا آورده شده است.

اجرای هر يک از استانداردها) توسط ارزياب بوده است .سؤاالت بهصورت
جدول  -1مشخصات بخشهاي مورد بررسي قبل و بعد از شروع بحران کرونا
دوره زماني

بعد از کوويد 11

قبل از کوويد 11

بخش

تعداد تخت

تعداد کارکنان

تعداد ارزيابيهای انجام شده

تعداد تخت

تعداد کارکنان

تعداد ارزيابيهای انجام شده

بخش اورژانس
بخشهای عفوني (عفوني و داخلي)
بخشهای غيرعفوني (جراحي -ارولوژی و ارتوپدی)
مجموع

91
71
021
921

909
21
002
477

201
692
669
0200

91
71
001
901

941
62
042
229

040
929
992
699

وضعيت رعايت استانداردهای مورد بررسي به همراه دفعات ارزيابي

= .)Valueدر اورژانس و در مورد ساير استانداردها قبل و بعد از بحران

هر يک در دوره قبل و بعد از کرونا در جدول  9آورده شده است.

کرونا ،تفاوت ديده ميشود ولي اين تفاوت از نظر آماری معنادار نيست.

يافتههای بهدستآمده در اين پژوهش نشان ميدهد براساس آزمون

بهطورکلي نمره کيفيت مراقبت بخش اورژانس بعد از شروع بحران کرونا

آماری کایدو ،در بخش اورژانس بين اجرای استاندارد نصب اتيکت

نسبت به قبل از آن کاهش معناداری داشته است (.)P-Value=1/111

شناسايي قبل و بعد از بحران کرونا تفاوت معناداری وجود دارد (P-1/117

يافتههای بهدستآمده در اين پژوهش نشان ميدهد براساس آزمون
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کليه ارزيابان پرستار بوده و بهمنظور يکسانسازی روند ارزيابي در دو

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.2.40

حدود  91هزار مراجعهکننده در ماه بود که در زمان شروع بحران کرونا به

صفر و يک طراحي شدند .به اين معني که عدم مشاهده ،عدم آگاهي و

بهبودیفر و هم اران

مراقبت از بیمار کووید  96در بخشهای اورژانس ،عفونی و غیرعفونی

مراقبتي بهمنظور پيشگيری از بروز يا تشديد زخم فشاری برای بيماران

اورژانس ،عفوني و غيرعفوني ،قبل ( )P-Value=1/114و بعد از بحران

مستعد با خطر باال» ( )P-Value=1/114و استاندارد «تحويل و تحول

کرونا ( )P-Value=1/10تفاوت معناداری مشاهده شد .بهطوریکه

بيماران در ابتدای هر شيفت بر بالين بيمار و براساس تکنيک ،ISBAR

باالترين درصد رعايت استاندارها قبل و بعد از بحران به ترتيب به

قبل و بعد از بحران کرونا تفاوت معناداری وجود دارد (P-1/111

بخشهای غيرعفوني ( 72/4درصد) و عفوني ( 62درصد) اختصاص

= .)Valueدر ساير استانداردها قبل و بعد از بحران کرونا تفاوت معناداری

داشت.

غيرعفوني قبل و بعد از بحران کرونا تفاوت معناداری ديده نشد (P-1/110

سه بخش از نظر آماری معنادار بود ( ،)P-Value=1/111بيشترين رعايت

=.)Value

در بخش غيرعفوني ( 4/27درصد) و کمترين رعايت در بخش اورژانس

همچنين يافتهها نشان ميدهد در بخشهای عفوني ،بين رعايت

( 21درصد) گزارش شده است .همچنين در خصوص رعايت استاندارد

استانداردهای «رعايت اصول حفاظت فردی براساس روش انتقال

آگاهي کارکنان از نقش خود در تيم احيا ،بين سه بخش تفاوت آماری

بيماری» (« ،)P-Value=1/149تحويل و تحول بيماران در ابتدای هر

معناداری وجود داشته ( ،)P-Value=1/112بيشترين امتياز مربوط به

شيفت بر بالين بيمار» و براساس تکنيک ISBAR (Introduction,

بخش غيرعفوني ( 77/2درصد) و کمترين امتياز مربوط به بخش عفوني

)-Situation, Background, Assessment, Recommendation

( 42درصد) بوده است.

( )P-Value=1/111و آگاهي کارکنان از روش انجام مهار فيزيکي» قبل

بعد از بحران کرونا ،تفاوت در رعايت استاندارد ثبت منظم برنامه

و بعد از بحران کرونا تفاوت معناداری وجود داشته ( )P-Value=1/92و

مراقبتي بيمار بين سه بخش معنادار بوده ( ،)P-Value=1/112بيشترين

در مورد ساير استانداردها قبل و بعد از بحران کرونا تفاوت معناداری وجود

رعايت در بخش غيرعفوني ( 22/2درصد) و کمترين رعايت در بخش

ندارد.

اورژانس ( 22/6درصد) بوده است .در ساير استانداردها تفاوت معناداری
بين سه بخش قبل و بعد از بحران کرونا مشاهده نشده است( .جدول )9

در مجموع نمره کيفيت مراقبت در بخشهای عفوني بعد از بحران
کرونا ،کاهش معناداری نسبت به قبل از آن داشته است (P-1/110

در مجموع نمره کلي کيفيت مراقبت بعد از بحران کرونا در

= .)Valueهمچنين يافتهها نشان ميدهد در مقايسه بخشهای عفوني و

بخشهای عفوني  ،79/2در بخشهای غيرعفوني  62/0و در بخش

غيرعفوني قبل از کرونا تفاوت معناداری وجود دارد ()P-Value=1/119

اورژانس  21بوده است.

اما اين تفاوت بعد از بحران کرونا معنادار نيست (.)P-Value=929
جدول  -2ارتباط بين درصد رعايت استانداردهاي مراقبت عمومي قبل و بعد از شروع بحران کرونا در اورژانس و بخشهاي عفوني و غيرعفوني مجتمع
آموزشي ،پژوهشي و درماني امامرضا (ع)

بررسي مستندات

مشاهده

تعداد (درصد) ارزيابيهايي که

تعداد (درصد) ارزيابيهايي که
استاندارد در آنها رعايت نشده است

شاخص

شاخص
مصاحبه

جمع تعداد بررسيهای انجام شده برای هر

استاندارد در آنها رعايت شده است

جمع تعداد بررسيهای انجام شده برای هر
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تعداد (درصد) ارزيابيهايي که

-

-

استاندارد در آنها رعايت شده است

-

-

*1/109

تعداد (درصد) ارزيابيهايي که

اورژانس
عفوني
غيرعفوني

-

-

-

24
71
70

)02(٪92
)96(٪20/4
)44(٪69

)92(٪62
)94(٪42/6
)97(٪92

09
90
02

)9(٪92
)04(٪66/7
)2(٪42

)2(٪72
)7(٪99/9
)01(٪29

1/797
1/902
1/922

استاندارد در آنها رعايت نشده است

سير بيماری بهصورت حداقل
روزانه در پرونده بيماران
ثبتشده است.

-

*
*
*

-

-

p-value
مقايسه سه بخش قبل از کرونا

حريم خصوصي بيمار حين
انجام اقدامات رعايت شده
است

اورژانس
عفوني
غيرعفوني

-

*
*
*

-

02
22
72

)2(٪21
)22(٪29/9
)76(٪27/4

)2(٪21
)4(٪6/2
)9(٪9/6

00
91
02

)4(٪69/4
)02(٪22
)06(٪42

)7(٪69/6
)0(٪2
)2(٪61

1/719
0/111
1/111

*1/111

p-value
مقايسه سه بخش بعد از کرونا

شاخص

بخش
مورد
بررسي

p-value
مقايسه هر بخش قبل و بعد از کرونا

نحوه ارزيابي

قبل

بعد

*1/119

1/170
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مشاهده نميشود .در مجموع بين کيفيت مراقبت در بخشهای

قبل از بحران کرونا ،تفاوت در رعايت استاندارد حريم خصوصي بين

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.2.40

کایدو در بخشهای غيرعفوني ،بين اجرای استاندارد «انجام اقدامات

در مقايسه ميانگين نمره کلي مراقبت عمومي بين سه بخش

مراقبت از بیمار کووید  96در بخشهای اورژانس ،عفونی و غیرعفونی

کارکنان مهار فيزيکي را
براساس اصول استاندارد انجام
ميدهند.

اورژانس
عفوني
غيرعفوني

-

*
*
*

تحويل و تحول بيماران در
ابتدای هر شيفت بر بالين
بيمار و براساس تکنيک
 ISBARانجام ميشود

اورژانس
عفوني
غيرعفوني

-

*
*
*

اورژانس

-

عفوني
غيرعفوني

-

*
*
*

کارکنان کارت شناسايي خوانا
و عکسدار و قابلرؤيت از
فاصله يک متری را روی سينه
نصبکردهاند.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20
24
70

)92(٪76/2
)49(٪72/6
)61(٪22/2

)09(٪99/2
)00(٪91/4
)00(٪04/2

6
02
02

)4(٪66/7
)04(٪77/2
)2(٪21

)9(٪99/9
)4(٪99/9
)2(٪21

1/692
0/111
1/114

-

29
69
70

)49(٪72/9
)42(٪77/2
)22(٪29/0

)00(٪91/2
)04(٪99/9
)09 (٪06/2

2
04
06

(2)011%
)01(٪70/4
)2(٪26/9

)1(٪1
)4(٪92/6
)7(٪49/2

1/279
1/792
1/197

-

29
22
70

)46(٪26/2
)21(٪24/7
)69(٪22/7

)7(٪09/9
)2(٪02/9
(2(٪47/0

00
02
04

)7(٪64
)2(٪99/9
)6(٪49/2

)4(٪96
)01(٪66/7
)2(٪27/0

1/122
1/111
1/111

-

91
96
09

)92(٪24/9
)99(٪24/6
)09(٪011

)90(٪47/7
)4(٪02/4
)1(٪1

02
90
91

)4(٪97/7
)02(٪70/4
)04(٪71

)00(٪79/9
)6(٪92/6
)6(٪91

1/172
1/916
1/161

-

-

-

-

بحث و نتيجهگيري:

1/941

1/202

1/707

1/720

*1/110

*1/197

1/909

1/991

1/999

*1/102

[ .]06همچنين در مطالعه عسگری و همکاران  71/2درصد از بيماران و

اين مطالعه به منظور مقايسه کيفيت مراقبت عمومي قبل و بعد از

 62/7درصد از پرستاران کيفيت مراقبت را مطلوب ارزيابي نمودهاند [.]07

شروع کرونا در بخشهای اورژانس ،عفوني و غيرعفوني در بيمارستان

در مطالعه کريمي و همکاران که کيفيت مراقبت را در بيماران آرتريت

امامرضا(ع) شهر مشهد به عنوان بزرگترين بيمارستان شرق کشور انجام

روماتوئيد بررسي نمودهاند و نمره کلي کيفيت مراقبت  79/9نشان داده

شده است .طبق يافتههای اين مطالعه ،در مجموع امتياز کيفيت

شده است [ .]02مقايسه نتايج ساير مطالعات با مطالعه حاضر نشان

مراقبتهای عمومي بعد از شروع بحران کرونا در بخش اورژانس نسبت به

ميدهد که با وجود تفاوت در روش بررسي و نيز چکليست مورد

قبل از آن کاهش معناداری داشته است .همچنين کيفيت مراقبت

استفاده و با در نظر گرفتن شرايط بحران کرونا ،نمره کلي کيفيت مراقبت

عمومي در بخشهای عفوني و غيرعفوني نسبت به قبل از بحران کاهش

مشابه مطالعات انجام شده و در وضعيت مطلوب بوده است .هر چند به

داشته که اين کاهش در بخشهای غيرعفوني از نظر آماری معنادار بوده

نظر ميرسد با توجه به اينکه کيفيت مراقبت ابعاد مختلفي دارد بررسي

است.

آن به تفکيک هر استاندارد ضروری به نظر ميرسد.

در مجموع سه بخش اورژانس ،عفوني و غيرعفوني از نظر کيفيت

نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که استانداردهای مربوط به بهداشت

مراقبتهای عمومي قبل و بعد از بحران کرونا باهم تفاوت معناداری

محيط از جمله نظافت اتاق و سرويسهای بهداشتي در اورژانس بعد از

داشتهاند .بعد از بحران ضمن اينکه هر سه بخش روند کاهشي داشتهاند،

شروع بحران کرونا نسبت به قبل از آن بهبود داشته است هرچند اين

بيشترين کاهش مربوط به بخشهای غيرعفوني و کمترين کاهش مربوط

تفاوت از نظر آماری معنادار نبوده است.

به بخشهای عفوني بوده است .بهطوریکه نمره کلي کيفيت مراقبت در

اين افزايش امتياز ميتواند ناشي از لزوم قرنطينه بودن بخش ،کاهش

بخشهای عفوني مطلوب ،در بخشهای غيرعفوني نسبتاً مطلوب و در

رفتوآمد و عدم حضور همراهي بيماران در اورژانس و نيز تأکيد بيشتر بر

بخش اورژانس متوسط بوده است.

ضدعفوني سطوح باشد که جزو توصيههای سازمان جهاني بهداشت و

در بيشتر مطالعات انجام شده کيفيت مراقبت را از ديدگاه پرستاران و
بيماران و يا کيفيت مراقبت در يک بيماری خاص بررسي شده است.

کميته کنترل عفونت و بهداشت محيط بيمارستان در مورد پيشگيری و
کنترل عفونت ميباشد.

بهطور مثال در مطالعه جامسحر و همکاران کيفيت مراقبت از ديدگاه

استاندارد مرتبط با ثبتنام کارکنان روی لباس محافظتي در زمان

پرستاران  72درصد و از ديدگاه بيماران  92/2درصد گزارش شده است

بحران کرونا و در بخش اورژانس نسبت به معادل قبل از آنکه نصب

11
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اقدامات مراقبتي بهمنظور
پيشگيری از بروز يا تشديد
زخم فشاری برای بيماران
مستعد با خطر باال انجام شده
است.

اورژانس
عفوني
غيرعفوني

-

*
*
*

-

-

27
67
27

)49(٪72/4
)22(٪29/0
)74(٪22/0

)04(٪94/6
(09(٪07/9
)09(٪04/2

2
90
02

)2(٪22/6
)06(٪76/9
)07(٪22/2

)6(٪44/4
)2(٪99/2
)9(٪01/2

1/162
1/429
1/792
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پرستار برنامه مراقبتي بيمار را
بهصورت مستمر در هر شيفت
پايش و در پرونده بيمار ثبت
مينمايد.

اورژانس
عفوني
غيرعفوني

*
*
*

بهبودیفر و هم اران

بهبودیفر و هم اران

مراقبت از بیمار کووید  96در بخشهای اورژانس ،عفونی و غیرعفونی

امر ميتواند در اثر تغيير عادت کارکنان مبني بر نصب دائم اتيکت روی

داشته است هرچند که اين افزايش از نظر آماری معنادار نبوده است .نتايج

لباس باشد .همچنين راحت نبودن لباس محافظتي و لزوم نوشتن نام

ساير مطالعات انجام شده در بخشهای ويژه نيز نشان ميدهد که

توسط فرد ديگر روی لباس ،ممکن است منجر به اين کاهش شده باشد

وضعيت دانش و عملکرد کارکنان در خصوص رعايت استاندارد مهار

[.]02

فيزيکي مطلوب نيست .در زمان شيوع اپيدميها مانند بحران کرونا ،عدم

شروع بحران کرونا نسبت به قبل از آن کاهش داشته است؛ اما اين کاهش

بيماران کرونا و تعداد بيشتر نيروی اختصاصيافته در هر شيفت ميتواند

از نظر آماری معنادار نبوده است .رعايت استاندارد مرتبط با اقدامات

بر تبعيت بيشتر از اين استاندارد تأثيرگذار باشد [.]99

مراقبتي بهمنظور پيشگيری از بروز يا تشديد زخم فشاری برای بيماران

انتظار طوالني جهت دريافت خدمات مراقبتي و درماني مشکل بسيار

مستعد با خطر باال ،به عنوان يکي از شاخصهای کيفيت مراقبت ،در

شايع در بخشهای اورژانس بيمارستانهای سرتاسر دنيا است .انتظار

زمان شروع بحران کرونا نسبت به قبل از آن کاهش غير معناداری داشته

طوالني امنيت بيمار را به خطر مياندازد و پيامدهای سوئي به همراه دارد،

است .نتايج مطالعات نشان ميدهد که دانش و عملکرد پرستاران حتي در

بهطوریکه کيفيت مراقبت را تحت تأثير قرار داده و رضايتمندی بيماران

بخشهای ويژه و عادی نسبت به مراقبت صحيح از زخم بستر با

را کاهش ميدهد ،باعث افزايش ضريب اشغال تخت و صرف وقت

استانداردها فاصله دارد [ .]91اين شکاف در بخش اورژانس با توجه به

بيشتری از پرسنل گرديده و بر پذيرش بيماران جديد نيز تأثير منفي

ماهيت ارائه خدمات بيشتر است [ .]00در شرايط بحران کرونا ،پشتيباني

ميگذارد .همه اين عوامل باعث ميشود که بيماران نتوانند مراقبت کافي

بخشهای بستری و انتقال سريعتر بيمار به بخش پس از سپری کردن

و مناسبي را دريافت نمايند .در زمان وقوع بحرانهای اپيدمي و شيوع

فاز حاد بيماری نسبت به شرايط عادی ،ميتواند باعث کاهش رعايت اين

بيماری ويروسي ،افزايش زمان انتظار بيماران مشکوک ميتواند خطر

استاندارد شده باشد .همچنين يافتههای اين مطالعه نشان ميدهد که در

ابتالی ساير افراد در بخش اورژانس را نيز افزايش دهد که اين امر اهميت

خصوص رعايت اين استاندارد ،در بخشهای غيرعفوني مراقبتکننده از

مديريت زمان انتظار بيماران در اپيدميها و تدوين پروتکلهای کنترل

بيماران کويد  ،02بعد از شروع بحران کرونا نسبت به قبل از آن کاهش

عفونت مناسب در زمان انتظار بيماران مشکوک را بيشازپيش ضروری

معناداری وجود داشته است.

ميسازد [.]94

با توجه به اينکه در بخشهای غيرعفوني که عموماً بخشهای

به همين دليل مدتزمان انجام مشاورهها در بخش اورژانس همواره

جراحي هستند مدت اقامت بيماران کوتاه بوده و نيز بيماران سطح

يکي از شاخصهای کيفيت مراقبت بوده که مستقيماً بر ميزان پيامد

مراقبتي پايينتری دارند ،بنابراين انجام اقدامات مربوط به زخم فشاری

مطلوب درمان در بيماران و نيز رضايتمندی آنها تأثيرگذار است .طوالني

باوجود آگاهي مناسب کارکنان ،روتين بخش نبوده و ممکن است

شدن اين زمان باعث محدود شدن فضا و امکانات برای رسيدگي به ساير

بهصورت منظم انجام نشود [ .]90همچنين در زمان بحران کرونا با توجه

بيماران نيازمند به خدمات اورژانس خواهد شد [.]92

به مشکالت تنفسي ،بيشتر بيماران محدوديت فعاليت داشته و نياز به

در مطالعه انجام شده ،تبعيت از اين استاندارد بعد از شروع بحران

مراقبت بيشتری دارند [ .]2بنابراين در بخشهای غيرعفوني ،کاهش

کرونا نسبت به قبل از آن کاهش غير معناداری داشته است .علت اين

تبعيت از استاندارد مربوطه ميتواند ناشي از مواجهه کارکنان با

کاهش را ميتوان به عدم امکان حضور مستمر گروههای مختلف

مراقبتهای خارج از روتين باشد.

تخصصي در اورژانس در زمان بحران کرونا مرتبط دانست .همچنين عدم

يکي از ابتداييترين و مهمترين الزامات ارائه خدمات بهداشتي و

آگاهي از پروتکلهای تشخيصي و درماني اين بيماری نوپديد و حساسيت

درماني نرساندن آسيب به بيمار در حين ارائه مراقبت است .امروزه ايمني

جامعه و کادر درمان در خصوص اين بيماری و سرعت انتقال آن و عدم

بيمار برای هر نظام مراقبت سالمت که در پي تضمين و بهبود کيفيت

آموزش کافي کادر درمان بخش اورژانس در مورد نحوه عملکرد در زمان

مراقبت است در اولويت قرار دارد [ .]99در اين خصوص ميزان رعايت

بحران ممکن است در اين امر دخالت داشته باشد [ .]96از طرف ديگر،

استاندارد مهار فيزيکي نيز که از شاخصهای مراقبت ايمن ميباشد ،در

امروزه انتقال عفونت به کارکنان بهداشتي و درماني يک چالش بهداشتي
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در بخش اورژانس کيفيت مراقبت عمومي در ساير استانداردها بعد از

پذيرش بيماران با ساير مشکالت در مراکز تعيينشده برای مراجعه

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.2.40

اتيکت شناسايي عکسدار بوده است ،کاهش معناداری داشته است .اين

زمان شروع بحران کرونا و در بخش اورژانس نسبت به قبل از آن افزايش

بهبودیفر و هم اران

مراقبت از بیمار کووید  96در بخشهای اورژانس ،عفونی و غیرعفونی

معرض آسيب با وسايل نوکتيز و ترشحات آلوده بيماران قرار دارند .ارائه

ماهيت ناشناخته آن نيز ميتواند منجر به افزايش تبعيت از اين استاندارد

مراقبت در محيط اورژانس نيز بهصورت ذاتي خطر گسترش عفونت در

شده باشد [.]92

جامعه را افزايش ميدهد .کارکنان اين بخش به خاطر شرايط کاری در

تحويل و تحويل بيمار براساس مقياس  ISBARبه عنوان يکي از

محيطهايي هستند که در تماس بيشتری با بيماران آلوده قرار دارند و در

استانداردهای مراقبتي بهمنظور انتقال مسئوليت حرفهای برنامه مراقبتي و

دفعات زياد با خون و ترشحات بيماران در ارتباط هستند [.]97

در راستای حفظ ايمني بيمار ميباشد .يافتههای اين مطالعه نشان داد که

انتقال سريع اين بيماری ،ناشناخته بودن ماهيت و روشهای انتقال آن

داشته است .دشوار و زمانبر بودن استفاده از لباس حفاظت فردی،

سبب شده است که کارکنان بخش اورژانس که در خط مقدم غربالگری و

همچنين حضور کارکنان از بخشهای مختلف در بخشها و آشنا نبودن

مراقبت از اين بيماران قرار دارند همواره در استرس ابتال به اين بيماری

همکاران با يکديگر ميتواند بر کاهش تبعيت از اين استاندارد مراقبتي

قرار داشته باشند [ .]02اين امر از طرفي ميزان رعايت موارد کنترل

اثرگذار باشد [.]97

عفونت را در بخش باال برده از طرف ديگر ممکن است باعث کاهش
کارايي و عملکرد مراقبتي پرسنل شود [.]97

توصيههای مربوط به کاهش تردد و تماس با کادر درمان و بيماران
در بخشهای درگير کرونا باهدف به حداقل رساندن مواجهات سبب شده

براساس مطالعات انجام شده در خصوص عملکرد کادر درمان در

است که بعد از شيوع کرونا ،از تعداد دفعات نظارت که روش گردآوری

شرايط بحران ،کار کردن در شرايط دشوار ،حجم کار باال ،راحت نبودن

دادهها برای ارزيابي اين استانداردها بوده کاسته شود .طبق مطالعات انجام

لباسهای محافظتي ،استرس ناشي از مواجهه با بيمار و نگراني از بيمار

شده يکي از اجزای حياتي مديريت منابع انساني در نظام سالمت ،نظارت

شدن ،تعداد روزافزون موارد تأييدشده و مشکوک ،نگراني از کمبود وسايل

بر کارکنان است و نظارت در اجرای اهداف سازمان ،روشن کردن شرح

حفاظت فردی ،پوشش گسترده رسانهها ،عدم وجود داروهای تائيدشده

مشاغل ،حل مسائل ،بهبود کيفيت ،حمايت ،راهنمايي ،بازخورد و آموزش

در درمان بيماری و احساس عدم حمايت کافي ممکن است همگي در

به کارکنان بهمنظور تأمين اهداف و استانداردهای عملکرد ،نقش اساسي

فشار رواني کارکنان مراقبتهای بهداشتي و نهايتاً کاهش کيفيت مراقبت

ايفا مينمايد ،بنابراين کمرنگ شدن آن بهواسطه قرار گرفتن در شرايط

از بيمار نقش داشته باشد [.]02،92،92

بحران ميتواند بر کيفيت کلي عملکرد کارکنان تأثيرگذار باشد [.]99

در طي بحران اخير مطالعات متعددی در خصوص لزوم استفاده از

همانطور که پيشتر نيز ذکر شد در زمان شيوع اپيدميها مديريت

وسايل حفاظت فردی انجام شده و تأکيد دولتها و مراکز بهداشتي

بحران در مراکز بهداشتي درماني نقش مهمي بازی ميکند .با توجه به

درماني بر اين امر سبب شد حساسيت کادر درمان در استفاده از اين

اينکه بيمارستانها بهواسطه وجود سرويس اورژانس مراکز اصلي

وسايل افزايش پيدا کند .با توجه به اينکه مطابق اکثر مطالعات ،کار کردن

تشخيص ،درمان و پيگيری مراقبت بيماران در زمان بحرانهای اپيدمي

با اين وسايل حفاظتي مشکالتي را برای کادر درمان در برداشته و اکثر

هستند ،عالوه بر برنامههای نظارتي ،با عمل به توصيههای مربوط به

اوقات برای آنها محدوديتهايي ايجاد کرده است ،ميتوان امتياز کمتر

مديريت بحران مانند آمادهسازی کارکنان برای کار در شرايط بحران،

برخي شاخصها را به الزام کارکنان در استفاده از اين وسايل مرتبط

برنامهريزی جهت انجام بهموقع و هماهنگ فعاليتها و حضور

دانست که باعث کندی عملکرد آنها و حتي در مواقعي ايجاد تأثير منفي

هماهنگکننده مناسب بهمنظور پيشگيری از سردرگمي کارکنان،

در کيفيت مراقبت شده است [.]09

ميتوان به بهبود کيفيت مراقبت و ارائه خدمات ايمن به بيماران کمک

در خصوص رعايت اصول حفاظت فردی ،در هر دو گروه بخشهای

نمود .تمرکز بيشتر کارکنان بر مسائل تنفسي حاد بيمار و رسيدگي فوری

عفوني و غيرعفوني افزايش وجود داشته که اين افزايش در بخشهای

و در شرايط اورژانسي به بيمار ممکن است موجب کمتوجهي به ساير

عفوني معنادار بوده است .در شرايط عادی و در بخشهای عفوني ،با توجه

مسائل مراقبتي بيمار شده باشد.

به ماهيت بيماران و وجود اتاقهای ايزوله ،رعايت اصول حفاظت فردی به

از محدوديتهای اين پژوهش ميتوان به تفاوت در تعداد ارزيابيهای

شکل جدیتری انجام شده و کارکنان با پوشش حفاظتي احساس راحتي

انجام شده قبل از شروع بحران و پسازآن به دليل لزوم کنترل رفتوآمد
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در زمان بحران کرونا اين مسئله اهميت دوچنداني پيدا ميکند.

اجرای اين استاندارد در طول دوره شيوع بحران کرونا ،کاهش معناداری

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.2.40

جهاني است و از اهميت فراواني برخوردار است .اين کارکنان همواره در

بيشتری دارند [ .]09 ،91ضمن اينکه نگراني از ابتال به بيماری با توجه به

مراقبت از بیمار کووید  96در بخشهای اورژانس ،عفونی و غیرعفونی

از شاخصها در زمان بحران نسبت به قبل آن از اشاره نمود.

پژوهشگران بر خود الزم ميدانند از کليه کارکنان بيمارستان
امامرضا مشهد و نيز افرادی که به نوعي در انجام اين پژوهش ياری نمودند

با توجه به اينکه ميزان رعايت استانداردهای مربوط به مراقبت

تشکر و قدرداني نمايند.

عمومي در کل نسبت به دوران قبل از کرونا در بخشهای مورد مطالعه
کاهش يافته است ،توصيه ميشود عوامل مؤثر بر اين امر شناسايي و

تأييديه اخالقي:

سعي شود راهکارهای مناسب برای حفظ کيفيت ارائه مراقبت در شرايط

مطالعه

بحران اپيدمي و با تمرکز برافزايش خدماترساني رعايت گردد .مواردی

اين

دارای

تأييديه

اخالقي

به

شماره

 IR.MUMS.REC.1399.109از دانشگاه علوم پزشکي مشهد است.

بهصورت غيرحضوری با استفاده از نظرسنجي از بيماران ،استفاده از

تعارض منافع:
تعارض منافی برای این مطالعه گزارش نمیشود.

دوربينهای نظارتي ،ارائه بازخورد ،تأکيد و يادآوری استانداردهای مراقبتي
ميتواند در ارتقا کيفيت مراقبتها مؤثر باشد .بهرهگيری بيشتر از نتايج

سهم نويسندگان:

اين مطالعـه نيازمنـد تداوم بيشتر ،ارتقا و اصالح چکليست و انجام

سميه فضائلي (نويسنده اول) نگارش مقاله ( 91درصد)؛ مهدی

مطالعـات مداخلهای بهمنظور اصالح عملکرد ميباشد .همچنين پيشنهاد

یوسفی (نويسنده دوم) پيشنهاد اجرای پژوهش ( 91درصد)؛ سيده

ميگردد در خصوص آموزش و پايش مداوم رعايت اين استانداردها ،اقدام

نفيسه ارفعشهيدی (نويسنده سوم) آناليز آماری ( 01درصد)؛ عاطفه
بهبودیفر (نويسنده چهارم و مسئول) جمعآوری دادهها ( 41درصد).

گردد.
همچنين به دليل اينکه پرستاران بخشهای اورژانـس تماس زيادی
با خون و ترشحات بدن بيماران در شرايط بحراني دارند ميبايست جهت
پيشگيری از تماس با مايعات بدن توجيه شده و سپس آموزشهای
مقتضي را دريافت کنند تا ضمن اعمال موارد احتياطي الزم و مراقبت از

حمايت مالي:
اين مقاله با حمايت مالي معاونت تحقيقات دانشگاه علوم پزشکي
مشهد انجام شده است.

خود بتوانند مراقبت مناسبي را به بيماران ارائه نمايند.
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Original Article
Abstract
Aim: In late 2019, the world was encountered with Covid 19 pandemic. Since maintaining the quality
of care is one of the priorities of the healthcare system, the aim of this study was to investigate the status
of public care provided to patients before and after allocating the wards to Covid 19 patients.
Methods: This cross-sectional descriptive study was performed in the emergency room and infectious
and non-infectious wards of Imam Reza Hospital. The research tool was a checklist that was compiled
based on national accreditation measures. Its validity was confirmed quantitatively by ten experts. The
data related to the evaluations were collected two months before and two months after allocating these
wards to Covid 19 patients, entered into spss21 software, and analyzed by chi-square test.
Results: In general, the quality score of public care in the emergency and non-infectious wards was
significantly lower than before. In the emergency department, the installation of etiquette and in the noninfectious ward, compliance with the standard related to the pressure ulcer prevention and physical
restraint had a significant reduction compared to prior the Coronavirus pandemic. The standards related
to patient delivery and transformation in infectious and non-infectious wards has decreased compared to
before the pandemic. For other standards, there was no significant difference between before and after
Coronavirus pandemic.
Conclusion: It is recommended to identify the factors affecting the reduction of compliance with
healthcare standards in the wards allocated to Coronavirus and to consider appropriate solutions in the
pandemic crisis.
Key Words: Quality of Public Care, Emergency, Infectious Diseases, COVID-19.
Citation: Fazaeli S, Yousefi M, Arfa Shahidi N, Behboudifar A, Comparison of quality standards of
public care in emergency, infectious and non-infectious wards of Imam Reza Hospital in Mashhad:
Before and after the onset of the COVID-19 crisis. J Mod Med Info Sci. 2020; 6(2):40-50.

Correspondence:
Atefeh Behboudifar
Head of Imam Reza of Imam Reza Educational, research and Medical Monitoring and Evaluation Group, Mashhad
University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
Tel: + 9809153224641
Email: behboudifara1@mums.ac.ir
ORCID :0000-0001-7595-7649

9266  تابستان،  شماره دو، دوره ششم،مجله اطالعرسانی پ ش ی نوین

45

