مجله اریانی حقوقو اخالق زیست زپشکی

فاطمه آشتیانی ،1ناصر هداوند ، 2بهزاد مؤمنی ،3علی

انصاریفر4

مقالۀ پژوهشی

ربرسی میزان دانش دارویی رپستاران بخشاهی بستری بیمارستان قلب شهید رجایی تهران و اهمیت آن رد اخالق مراقبت
 .1کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه ،مرکز آم زشی تحایااتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ،تهرا  ،ایرا
 .2استادیار ،مرکز آم زشی تحایااتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ،تهرا  ،ایرا
 .3کارشناس ارشد پرستاری ،مرکز آم زشی تحایااتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ،تهرا  ،ایرا
 .4کارشناس ارشد مدیریت پرستاری بهداشت جامعه ،س پروایزر آم زش سالمت بیمارستا قلب و عروق شهید رجایی ،تهرا  ،ایرا
پذیرش1397/09/14 :

دریافت1397/06/19 :

اخالق مراقبت ،دانش ،پرستار،

مقدمه :دانش دارویی پرستارا رکن مهم اخالق مراقبت ،بهمثابه یکی از کلیدیترین عناصر پرسؤتاری

داروشناسی

است .این مطالعه با هدف بررسی میزا دانش دارویی و جایگاه آ در اخالق مراقبؤت بؤا تمرکؤز بؤر
پرستارا ب شهای بستری بیمارستا قلب شهید رجایی تهرا انجام شد.

نحوه استناد به مقاله:
آشتیانی فاطمه ،هداوند ناصر ،مؤممنی

روش ها :این مطالعؤه بؤه صؤ ر

ت صؤیفی  -تحلیلؤی انجؤام شؤد .بؤا اسؤتفاده از روش نم نؤهگیؤری

طباهبندیشده 230 ،نفر از پرستارا بیمارستا قلب شهید رجؤایی انت ؤا

بهزاد ،انصاریفر علی .بررسؤی میؤزا

اطالعا

دانش دارویؤی پرسؤتارا ب ؤشهؤای

روایی و پایایی پرسشنامهها تأیید شد .دادهها پس از جم آوری در نرمافزار آمؤاری  SPSSنسؤ ۀ 18

بستری بیمارستا قلب شهید رجؤایی
تهرا و اهمیت آ در اخالق مراقبت.
مجلؤؤؤه ایرانؤؤؤی اؤ ؤ ق و اخؤؤؤالق
زیستپزشکی1397 .؛.36-46 :)1(1

شامل چک لیست اطالعا

شؤدند .ابؤزار جمؤ آوری

جمعیتشناختی و پرسشنامۀ دانش داروشناسؤی پرسؤتارا بؤ د.

ثبت و با استفاده از آزم های آماری ،تجزیه و تحلیل شد.
نتایج :میزا دانش دارویی پرستارا در د مت سط ب د .بررسی دانش دارویی در یطههؤای م تلؤ
نیز نشا داد که در یطههای مرب ط به سازوکار دارویی ،ع ارض دارویی و مراقبت پرسؤتاری میؤزا
دانش پرستارا در د مت سط ،ولی میزا دانش در یطه دستۀ دارویی در د خؤ
دانش دارویی در ب ش عم می و ویژه ،تفاو

بؤ د .ماایسؤۀ

آمؤاری معنؤیداری را نشؤا نؤداد .از میؤا متغیرهؤای

بررسی شده ،شرکت در کالسهای آم زشی بؤا دانؤش دارویؤی پرسؤتارا ارتبؤاط آمؤاری معنؤیداری
داشت (.)p<0/001
نتیجهگیری :با ت جه به نتایج اصؤل از ایؤن مطالعؤه و اهمیؤت دانؤش دارویؤی در اخؤالق مراقبؤت،
پیشنهاد میش د برگزاری کالسهای آم زشی بؤرای بؤا بؤرد دانؤش دارویؤی پرسؤتارا در اول یؤت
برنامهریزیهای مرب ط به آم زش پرستارا قرار گیرد.
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مقدمه
ایمنی بیمار در سیستم مراقبتهای بهداشؤتی  -درمؤانی یکؤی از
شاخص های مهم در کنترل کیفیت ارائۀ خدما

و عامؤل باؤای

صؤحیح ،زمؤا مناسؤب و روش صؤحیح ناؤ

شؤ د (.)11

هرچند خطای دارویی ممکن است در ت صؤصهؤای م تلؤ

خطاهای پزشکی باعث افزایش نگرانؤی عمؤ می دربؤارۀ ایمؤن

س ؤ ی پرسؤؤتارا بیشؤؤتر از دیگؤؤرا اسؤؤت ( .)12پرسؤؤتارا از

پزشؤکی شؤده اسؤت ( .)2یکؤی از

بزر ترین گؤروه هؤای ارائؤه دهنؤدۀ مراقبؤت هؤای بهداشؤتی و

ع امل تهدیدکنندۀ ایمنی بیمارا  ،رعایتنکؤرد اسؤتانداردهای

درمانی به شمار میروند ،بنابراین کیفیت مراقبت های بهداشؤتی

بیمارستانی است که از شای ترین آنهؤا مؤی تؤ ا بؤه خطاهؤای

و درمانی به میزا زیؤادی بسؤتگی بؤه کؤار پرسؤتارا خ اهؤد

دارویی اشاره کرد ( .)3خطای دارویی به هرگ نه ادثؤۀ قابؤل

داشت ( .)13یکی از ناش هؤای مراقبتؤی و درمؤانی پرسؤتارا ،

پیشگیری در طی مرا ل فرایند دارو درمانی اطالق میش د که

اجرای مراقبت هؤای دارویؤی اسؤت ( .)14اجؤرای ایؤن عنؤ ا

میت اند منجر به استفادۀ ناصحیح از دارو یؤا آسؤیب بؤه بیمؤار

ب ؤش مهمؤی از فراینؤد درمؤا و مسؤتلزم مهؤار  ،تکنیؤؤک و

ش د ( .)4خطای دارویی رخدادی شؤای و بؤرای بیمؤار بؤالا ه

ت جها

خاصی است ( .)10با ت جه به اهمیؤت مراقبؤتهؤای

خطرناک است؛ بهط ری که از آ به عن ا نشانگر ایمنی بیمؤار

دارویی و ناش اصلی پرستارا در فراینؤد دارودهؤی بؤه بیمؤار

ب د مراکز ارائؤۀ خؤدما

استفاده میش د ( .)5امروزه اشتباها
با و خطرا
صدما

دارویی بؤهعلؤت شؤی

ا تمالی آ برای بیمارا  ،که میت اند منجؤر بؤه

جدی و تؤی مؤر بیمؤارا شؤ د ،مشؤکلی جهؤانی

پرسؤتارا مسؤو لیت بسؤیار مهمؤی در جلؤ گیری از وقؤ
خطاهای دارویی دارند (.)15
ناش پرسؤتارا در فراینؤد دارودهؤی عبؤار

اسؤت از داد

است .این خطا در زمرۀ یکی از پنج دسؤته خطاهؤای پزشؤکی

داروی صؤحیح بؤه بیمؤار ،در زمؤا مناسؤب بؤا دوز مناسؤب و

طباهبندیشده از س ی م سسۀ پزشکی آمریکؤا قؤرار دارد (.)6

آ  ،اصؤالح

سا نه  2/2میلی

نفر بؤهعلؤت خطؤای دارویؤی دچؤار صؤدمه

روش مناسب ،ارزیابی و مایت از اثرا
کار در زما بروز اثرا

نامطل

مطل

و ثبت صحیح و آمؤ زش در

میش ند .از این میا  106هؤزار بیمؤار بسؤتری در بیمارسؤتا

مؤ رد چگؤ نگی داد داروی صؤحیح بؤه بیمؤار؛ امؤا متأسؤفانه

بهعلت خطای دارویی مؤیمیرنؤد ( .)7بیمؤارا صؤدمهدیؤده از

برخی پرستارا این امر مهم را نادیده میگیرنؤد ( .)16چنانکؤه

دارویی در  30درصد م ارد می میرند یا بؤرای مؤدتی

مؤ رد اشؤؤتباه

اشتباها

آمارهؤا نیؤؤز از بؤروز سؤؤا نه ؤؤدود  1/5میلیؤ

بیش از  6ماه نات ا میش ند ( .)8هزینؤۀ سؤا نۀ مؤر ومیؤر و

پرستارا در ارائؤۀ مراقبؤت دارویؤی در آمریکؤا خبؤر مؤیدهؤد

دارویی در امریکا تاریباً بؤین  6/1تؤا

( .)17نتایج مطالعۀ طاهری و همکارا نیز نشؤا داد کؤه بؤیش

د ر ت مین زده شده که بیشتر این هزینههؤا شؤامل

از نیمؤؤی از پرسؤؤتارا ایرانؤؤی در ط ؤ ل فعالیؤؤت کؤؤاری خ ؤ د

بستری شد در بیمارستا بهعلت اسؤتفادۀ نامناسؤب از داروهؤا،

دست کم یکبؤار در فراینؤد دارودهؤی بؤه بیمؤار دچؤار اشؤتباه

عؤؤدم دریافؤؤت داروی مناسؤؤب ،اسؤؤتفاده از داروی نامناسؤؤب و

شدهاند (.)10

بیماری ناشی از اشتباها
 6/5بیلی

ع ارض ناخ استۀ دارویی است (.)9
تجؤ یز دارو کؤؤاری گروهؤی و فراینؤؤدی سؤؤاس و پیچیؤؤده
است .اشؤتباها

دارویؤی در هؤر یؤک از مرا ؤل ایؤن فراینؤد

اجؤؤرای دسؤؤت را
محس

دارویؤؤی از وظؤؤای

اصؤؤلی پرسؤؤتارا

میش د ،بهط ری که دود  40درصد از زما کؤاری

آنهؤؤا را بؤؤه خ ؤ د اختصؤؤا

م ؤیدهؤؤد ( .)13انجؤؤام درسؤؤت

ممکؤن اسؤت رد دهؤد ( .)10خطاهؤای دارویؤی زمؤانی رد

دست را

میدهنؤد کؤه هنگؤام داد دارو یؤک یؤا چنؤد اصؤل از اصؤ ل

ان ا داروها ،تصمیم گیری مناسب و عملکرد صحیح آ هاسؤت

پنجگانۀ داروداد  ،یعنؤی بیمؤار صؤحیح ،دوز صؤحیح ،داروی

( .)10دانؤؤش داروشناسؤؤی اهمیؤؤت زیؤؤادی در مراقبؤؤتهؤؤای
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این سیستم ها است ( .)1افزایش طرح پرونؤدههؤای مربؤ ط بؤه

پزشکی و مراقبت اتفاق افتد ،اما ا تمؤال بؤروز ایؤن خطاهؤا از
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پرستاری دارد و قسمت مهمی از عملکؤرد بؤالینی پرسؤتارا را

اهمیت ناش پرسؤتارا در مؤدیریت دارو و درمؤا بیمؤارا در

شکل می دهؤد ( .)18پرسؤتارا بؤرای ارزیؤابی بیمؤارا قبؤل از

بیمارستا و مراکز درمانی ،به ناؤر مؤیرسؤد بایؤد بؤه افؤزایش

و ارزیؤابی

دانش و آگاهی این افراد بیشتر ت جه ش د .این مطالعه با هدف

و ع ارض ناخ استۀ داروها ،آم زش به بیمار و خؤان ادۀ

بررسؤی میؤزا دانؤش دارویؤؤی پرسؤتارا ب ؤشهؤای بسؤؤتری

او در م رد زما و چگؤ نگی دریافؤت داروهؤا ،علؤت تجؤ یز

بیمارستا قلب شهید رجؤایی تهؤرا و اهمیؤت آ در رعایؤت

دریافت دارو ،تج یز ایمن و ممثر داروهؤا ،ناؤار
اثرا

دارو ،انتاارا

از دارو ،همکاری ممثرتر با دیگر اعضای گؤروه

درمؤؤؤا بؤؤرای رف ؤ خطؤؤرا
ترخیص ،به مهار

ا تمؤؤالی و تنا ؤیم برنامؤؤههؤؤای

و دانش داروشناسی نیاز دارند (.)19 ،20

داروداد یکی از مهار های پایهای در پرسؤؤتاری اسؤؤت کؤه
نیاز به فن و مهار

اخالق مراقبت انجام شده است.

زم و ت جه به پیشؤؤؤرفت در بهبؤؤؤ دی

روشها
این مطالعه به ص ر

ت صیفی  -تحلیلؤی انجؤام شؤد .جامعؤۀ

پژوهش پرستارا شاغل در ب شهای بستری بیمارسؤتا قلؤب

تج یؤؤز ممثر و ایمن داروهؤا نیازمنؤد دانؤؤؤش در زمینؤههؤای

نم نه گیری طباهبندیشؤده بؤه تناسؤب تعؤداد افؤراد شؤاغل در

م تل  ،از جملؤؤه دانش تو ری و بؤالینی تجؤ یز دارو ،دانؤش

ب ش های م تل  230 ،نفر انت ا

شدند .معیارهای ورود بؤه

داروشناسؤؤی و ت انایی محاسبۀ بالینی داروها اسؤت .بؤهعؤالوه،

مطالعه ،داشتن یکسال ساباۀ کار در بیمارسؤتا  ،پرسؤتار ثابؤت

پرستار باید اطالعاتی دربارۀ تش یص بیماری ،سن و وضؤعیت

ب ش ب د  ،تمؤاموقؤت بؤ د و داشؤتن مؤدرک کارشناسؤی و

عم می بیمار داشته باشد ( .)18آگاهی از ا تیؤاطهؤای مربؤ ط

با تر ب د .ابزار جم آوری اطالعا  ،پرسشؤنامۀ محاؤ سؤاختۀ

به داروهؤا و ت جؤه بؤه آنهؤا یکؤی از ع امؤل افؤزایش کیفیؤت

مرب ط به اطالعا

جمعیؤتشؤناختی و پرسشؤنامۀ مربؤ ط بؤه

مراقبت های پرسؤؤتاری در امر دارودرمؤانی بؤه شؤمار مؤیآیؤد

دانش دارویی پرستارا ب د.

( .)19مطالعا

انجامشده در زمینؤۀ دانؤش داروشناسؤی نشؤا

پرسشنامۀ جمعیتشناختی شؤامل سؤن ،جؤنس ،تحصؤیال ،

می دهد که آگاهی و دانش داروشناسی پرستارا رضایتب ؤش

شرکت در کالسهؤای آم زشؤی ،سؤاباۀ کؤار و سؤاباۀ کؤار در

نیست (.)22 ،23

ب ؤؤش فعلؤؤی بؤؤ د .پرسشؤؤنامۀ مربؤؤ ط بؤؤه سؤؤنجش دانؤؤش

در سال های اخیر ،بهرغم پیشرفتهؤای روزافؤزو در یطؤۀ

داروشناسی یطؤههؤای م تلؤ

داروشناسؤی شؤامل سؤازوکار

عل م پزشکی و فناوری های جدید ،نگرانیهای اخالقی مؤرتبط

دارویی ،دسته دارویی ،ع ارض دارویی و مراقبؤت پرسؤتاری را

بؤا سؤؤالمت رو بؤؤه افؤؤزایش اسؤؤت ( .)24 ،25هرچنؤؤد رعایؤؤت

دربرمی گیرد .بهط ر کلؤی پرسشؤنامه دارای  17گ یؤه بؤ د کؤه

اخالق در همۀ مشاغل ضروری است ،امؤا در رفؤۀ پرسؤتاری

دستۀ دارویی ( 4گ یه) ،مراقبت پرسؤتاری ( 5گ یؤه) ،عارضؤۀ

بیمارا مهؤمتؤر

دارویؤؤی ( 5گ یؤؤه) و سؤؤازوکار دارویؤؤی ( 3گ یؤؤه) را شؤؤامل

این عامل به دلیل آسیب پذیری و شرایط خا

است ،بهط ری که «اخالق مراقبت» که رویکردی کلؤی و البتؤه

میشد .نح ۀ نمره دهی به ایؤن صؤ ر

ن ظه ر در اخالق است ،در رشتۀ پرستاری جایگاهی برجسؤته

صحیح امتیاز یک و پاس غلط امتیاز صفر در نار گرفتؤه شؤد.

دارد .پرستارا در محیط های بالینی اغلب با چالشهای فؤراوا

داقل نمرۀ اکتسابی  0و داکثر نمرۀ  17بؤ د .در طباؤهبنؤدی

بؤ د کؤه بؤرای پاسؤ

و تصمیم های پیچیدۀ اخالقی م اجهاند .دانؤش و آگؤاهی هؤای

نمؤؤرههؤؤا ،نمؤؤرههؤؤای  12- 17نشؤؤا دهنؤؤدۀ وضؤؤعیت خ ؤ

مراقبتی پرستارا  ،ناشؤی مؤمثر در بهبؤ د بیمؤارا و بازگشؤت

نمره های  6- 11نشا دهندۀ وضعیت مت سط و نمؤرههؤای 0- 5

انجؤامشؤده نشؤا دهنؤدۀ

بؤ د .ایؤن پرسشؤنامه براسؤاس

سالمت آنا دارد ( .)26 ،27مطالعا

ناکافیب د دانش داروشناسی پرستارا است ( .)28با ت جه بؤه
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است .روایی و پایایی پرسشنامه نیز بررسؤی شؤد .بؤرای تعیؤین

جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی افراد شرکتکننده در مطالعه
متغیرها

روایی پرسشنامه ،پرسشها در اختیار  10نفر از اعضؤای هیوؤت
علمی مت صص در ایؤن زمینؤه قؤرار گرفؤت و پؤس از انجؤام
اصال ا

جنس

درخ استی اعضا ،روایی پرسشنامه تأیید شؤد .بؤرای

سنجش پایایی نیز ،پرسشؤنامه در اختیؤار  20نفؤر از پرسؤتارا

تعداد(درصد)

ز

(202 )87/8

مرد

(28 )12/2

تحصیالت

قرار گرفت و سپس ضریب آلفای کرونباد آ محاسبه شد کؤه

کارشناسی

(203 )88/2

عدد  0/75به دست آمد .پژوهشگر پس از اخذ مج زهؤای زم

کارشناسی ارشد

(27 )11/8

از کمیتۀ اخؤالق مرکؤز آم زشؤی تحایاؤاتی و درمؤانی قلؤب و

کالس آموزشی

عرق شهید رجؤایی و معرفؤی نامؤه بؤه بیمارسؤتا قلؤب شؤهید
رجایی مراجعه کرد و پؤس از تشؤریح اهؤداف پؤژوهش بؤرای

بله

(104 )45/2

خیر

(126 )54/8

شیفت

شؤرکتکننؤدگا و کسؤؤب رضؤایت شؤؤفاهی ،پرسشؤنامه میؤؤا

ثابت

(49 )21/3

پس از کدگذاری در نرمافزار آماری  SPSSنسؤ ه  18ثبؤت و

وضعیت استخدامی

با استفاده از آزم های آماری مربؤ کؤای و رگرسؤی

خطؤی

چندگانه تحلیل شد.
نتایج
در این مطالعه 230 ،پرستار از ب شهؤای بسؤتری بیمارسؤتا
قلؤب شؤؤهید رجؤؤایی بؤؤا میؤؤانگین سؤؤنی  30/95±5/82بررسؤؤی
شدند .بیشتر افراد ( 87درصد) ز ب دند .همچنین بیشتر افؤراد

رسمی

(83 )36/1

قراردادی

(63 )27/4

پیمانی

(49 )21/3

طر ی

(35 )15/2

جدول .2تعیین میزا دانش دارویی پرستارا در ب شهای بستری
متغیرها

Mean±SD

نمرۀ دانش در بخشهای مختلف

شرکت کننده در مطالعه دارای مدرک کارشناسی ب دنؤد .از ناؤر

ب شICU

12/50±1/74

جرا ی زنا

9/00±4/24

وضعیت اسؤت دامی بیشؤتر افؤراد رسؤمی و افؤرادی کؤه طؤرح

جرا ی اطفال

10/85±0/75

دوره ای آم زشی را می گذراندند دارای کمترین تعؤداد ب دنؤد.

داخلی زنا

8/50±1/29

بررسی افراد از نار وضعیت شیفت کاری نشا داد کؤه شؤیفت

جرا ی مردا

11/00±2/16

در گردش دارای بیشترین فراوانؤی بؤ د .از متغیرهؤای دیگؤری

داخلی مردا

10/67±2/50

Post CCU

که در این مطالعه بررسی شد وضعیت شرکت در کؤالس هؤای

11/25±1/50

Diplomat

10/25±0/50

آم زشی شرکت کنندگا بؤ د کؤه بیشؤتر افؤراد سؤاباۀ شؤرکت

VIP

10/67±0/58

در کؤؤالس آم زشؤؤی را نداشؤؤتند .میؤؤانگین سؤؤاباۀ کؤؤار آنهؤؤا

CCU

12/1±11/92

 7/09±4/76سؤؤال و مت سؤؤط سؤؤاباۀ کؤؤار در ب ؤؤش فعلؤؤی
 4/93±3/45سال ب د (جدول  .)1بررسی میزا دانؤش دارویؤی
پرستارا ب ش های م تل

نشا داد که میانگین نمؤرۀ دانؤش

دارویؤؤی پرسؤؤتارا در ب ؤؤش  ICUبیشؤؤترین ( )9/00±4/24و

اسؤت .همچنؤین ،بررسؤی میؤؤانگین نمؤؤرا

بؤر اسؤؤاس ب ؤؤش

عمؤ می و ویؤؤژه نیؤؤز نشؤؤا داد کؤؤه میؤؤانگین نمؤؤرۀ پرسؤؤتارا
ب ؤؤؤشهؤؤؤای ویؤؤؤژه و عمؤ ؤ می بؤؤؤهترتیؤؤؤب  11/8±3/32و

پرستارا ب ش جرا ؤی زنؤا کمتؤرین ( )12/50±1/74بؤ ده
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جدول .3تعیین میزا دانش پرستارا در یطههای مرب ط به دانش داروشناسی
خوب

متوسط

ضعیف

میزان آشنایی

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

ب ش ویژه

(41 )35/6

(66 )57/4

(8 )7

ب ش عم می

(39 )33/9

(70 )60/8

(6 )5/3

ب ش ویژه

(80 )69/6

(31 )26/9

(4 )3/5

ب ش عم می

(35 )30/4

(75 )65/3

(5 )4/3

ب ش ویژه

(32 )27/8

(78 )67/8

(5 )4/3

ب ش عم می

(28 )24/3

(80 )69/5

(7 )6/1

ب ش ویژه

(43 )37/4

(72 )62/6

(0 )0

ب ش عم می

(45 )39/1

(69 )60

(1 )0/9

ب ش ویژه

(50 )43/5

(62 )53/9

(3 )2/6

ب ش عم می

(48 )41/7

(64 )55/7

(3 )2/6

حیطه
سازوکار دارویی
دستۀ دارویی
عوارض دارویی
مراقبت پرستاری
میزان آشنایی کلی

0/453
0/515
0/625
0/116
0/964

خطی چندگانه)

Bاستاندارد نشده

Bاستاندارد شده

فاصله اطمینان  %95برای B

T

p-value

مقدار ثابت

17/875

-

13/829 ،21/922

8/706

0/001

جنس

0/850

0/098

-1/930 ،0/229

-1/552

0/122

سن

-0/027

-0/052

-0/093 ،0/039

-0/814

0/416

متغیرها
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جدول  .4بررسی ارتباط متغیرهای جمعیتشناختی با رعایت استاندارد ایمنی دارویی از نار دانش داروشناسی (رگرسی

p-value

تحصیالت

-1/004

-0/124

-2/012 ،0/005

-1/962

0/051

شرکت در کالسهای آموزشی

-1/759

0/292

-2/533 ،-0/984

-4/475

0/001

سابقۀ کار

0/048

-0/075

-0/159 ،0/062

-0/862

0/390

سابقۀ کار در بخش فعلی

-0/006

-0/007

-0/148 ،0/136

-0/084

0/933

کارشناسی ارشد

نوع استخدام
رسمی

-0/002

-0/007

-0/394 ،0/380

-0/033

0/974

شیف
گردشی

-0/092

-0/662

-1/617 ،0/292

-1/368

0/173

بخش
ویژه

-0/048

-0/291

-1/052 ،0/469

-0/755

0/451

 10/43±2/61ب د که ایؤن اخؤتالف از لحؤاآ آمؤاری معنؤیدار

ویژه از لحاآ دستۀ دارویی نیز نشا داد که وضعیت خ

نب د (( )p=0/056جدول .)2

دو ب ؤؤش دارای بیشؤؤترین فراوانؤؤی ب ؤ د .در یط ؤۀ ع ؤ ارض

تحلیل داده هؤا بؤرای ماایسؤه یطؤههؤای مربؤ ط بؤه دانؤش

در

دارویؤؤی و مراقبؤؤت پرسؤؤتاری نیؤؤز ،وضؤؤعیت مت سؤؤط دارای

داروشناسی در ب ش عم می و ویژه نیز انجام شد .نتایج نشؤا

بیشترین فراوانی بؤ د .بررسؤی وضؤعیت کلؤی داروشناسؤی در

داد که در ب ش سؤازوکار دارویؤی در ب ؤش ویؤژه و عمؤ می

پرستارا ب ش عم می و ویژه نشا داد که در سطح وضؤعیت

آمؤاری

مت سط ب دند .همچنین ،بررسی افراد از نار دانش داروشناسؤی

معنی داری با هم نداشؤتند .بررسؤی افؤرد در ب ؤش عمؤ می و

نشا داد که ب ش عم می و ویژه از نار میؤزا آشؤنایی کلؤی

وضعیت مت سط دارای بیشترین فراوانی بؤ د و تفؤاو
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باشؤد ،امؤا در همؤۀ ایؤن آثؤار بؤر

اختالف آماری معنؤی داری نداشؤتند (جؤدول  .)3ارتبؤاط میؤا

قائلاند ممکن است متفاو

متغیرهای جمعیؤتشؤناختی بؤا میؤزا دانؤش داروشناسؤی نیؤز

اهمیت اساسی آ تأکید شده است (.)29

بررسی شد .نتؤایج نشؤا داد کؤه نمؤرۀ دانؤش داروشناسؤی بؤا

گام بعدی برای پاس داد به ایؤن پرسؤش کؤه چؤه ارتبؤاطی

شؤؤرکت در کؤؤالسهؤؤای آم زشؤؤی ارتبؤؤاط معنؤؤیداری دارد

میا دانش دارویؤی و پرسؤتاری وجؤ د دارد ،جسؤتوجؤ در

( .)p<0/001اما ارتباط معنیداری میا متغیرهای جؤنس ،سؤن،
تحصیال  ،ساباۀ کار ،ن

است دام و ب ش با دانؤش دارویؤی

پرستارا مشاهده نشد (جدول .)4

جایگاه خا

آگاهی و دانش در اخالق مراقبت است .به بیؤا

بسیاری از ن یسندگانی که دربارۀ اخالق مراقبؤت قلؤم زدهانؤد،
هرچند مراقبت از ا ساس نگرانی برای دیگرا آغاز میشؤ د،
اما در همین ناطه باقی نمیمانؤد .مراقبؤت عناصؤر و پایؤههؤای
گ نهگ نی دارد و دانش یکی از این پایههاست (.)29

بحث
ن ست بهتر است اهمیت دانش دارویی را در میا پرسؤتارا

برای مراقبت از کسی باید از چیزهای زیادی آگؤاهی داشؤت،

بپردازیم که چه ارتباطی میا پرستارا ب ش بسؤتری و دانؤش

بحث میکنیم ممکؤن اسؤت عمؤ می و کلؤی یؤا اختصاصؤی و

دارویی می ت ا برقرار کرد .به ناؤر مؤیرسؤد یکؤی از بهتؤرین

جزئی باشد که هر دوی آنها در کنار یکدیگر ضؤروریانؤد .بؤه

نااط وصل منطای را بت ا از رهگذر مفه م «اخؤالق مراقبؤت»

یاین ،یک از اصؤلی تؤرین مسؤائل مربؤ ط بؤه بیمؤار ،نیازهؤا و

تبیین کرد .هرچنؤد معؤانی م تلفؤی بؤرای مراقبؤت ارائؤه شؤده

محدودیت های دارویی او است .به این ترتیب ،میتؤ ا گفؤت

است ،اما همگی آنها در یک عنصر با یکدیگر اشتراک دارنؤد و

که دانش دارویؤی پرسؤتارا رکؤن مهمؤی از اخؤالق مراقبؤت،

آ نگرا ب د یا آمادگی نگؤرا شؤد بابؤت م ضؤ

مراقبؤت

بهمثابۀ یکی از کلیدیترین عناصر پرستاری است (.)31

است .به بیا دیگر ،مراقبت از دیگری با نگؤرا شؤد بؤرای او

براساس نتایج اصل از مطالعۀ اضر ،میزا دانؤش دارویؤی

ؤ زۀ

پرستارا در د مت سط ب د .میانگین کلی نمرۀ دانش دارویؤی

بحث از اخؤالق مراقبؤت

پرستارا ب ش ویژه ،با تر از نمؤرۀ پرسؤتارا ب ؤش عمؤ می

دانست ،چه آنکه دربارۀ بیمؤارا  ،بؤهویؤژه بیمؤارا نؤات ا تؤر،

ب د ،ولی این اختالف از لحاآ آماری معنیدار نبؤ د .همچنؤین،

نگرا هستند ( )29و در ایؤن میؤا پرسؤتارا جایگؤاهی ویؤژه

میا بررسی یطه های مرب ط به دانش دارویی در ب ش ویؤژه

دارنؤؤد .ویؤؤژهب ؤ د ایؤؤن م قعیؤؤت از آ رو اسؤؤت کؤؤه برخ ؤی

و عم می تفاو

آماری معنی داری وج د نداشت .با ت جؤه بؤه

ناریؤهپؤردازا ادعؤا کؤردهانؤد کؤه مراقبؤت اسؤاس و جؤ هرۀ

نتایج اصل به نار میرسد که پرستارا ب ش ویؤژه بؤهدلیؤل

ارتباطی نزدیک دارد .بر این مبنا ،هر یک از مت صصؤا
درما را در شرایطی میت ا م ض

پرستاری و ناطۀ تمرکز اصلی در این رفه است (.)30

ساسیت با ی ایؤن ب ؤش اطالعؤا

دارویؤی بؤا یی دارنؤد.

برخی ناریه پردازا از این نیز فراتر رفته و ادعا کردهانؤد کؤه

همچنین ،بررسی یطههای مرب ط به دانش دارویؤی نشؤا داد

وجه تمییز پرستاری از دیگر رفههؤا و ت صؤصهؤا را نؤه در

کؤؤه در یطؤؤههؤؤای سؤؤازوکار دارویؤؤی ،عؤؤ ارض دارویؤؤی و

کارکرد خا

آ بلکه در «هنؤر اخالقؤی پرسؤتاری» مؤیتؤ ا

مراقبت های پرستار ،وضعیت دانش در د مت سط ب د .دانؤش

آ ویژگیای است که پرسؤتارا را

پرستارا فاط در یطۀ دستۀ دارویی وضؤعیت خؤ بی داشؤت.

به مراقبت از دیگر انسا ها متعهد مؤیکنؤد .تمرکؤز بؤر اخؤالق

از میؤؤا متغیرهؤؤای جمعیؤؤتشؤؤناختی نیؤؤز ،سؤؤاباۀ شؤؤرکت در

مراقبت و ناؤش آ در پرسؤتاری در آثؤار بسؤیاری از متفکؤرا

کالس های آم زشی با دانش دارویؤی پرسؤتارا ارتبؤاط آمؤاری

اخالق پزشکی دیده میشؤ د .اگرچؤه میؤزا اهمیتؤی کؤه ایؤن

معنیداری داشت.

یافت .منا ر از این عبار

ن یسؤؤندگا بؤؤرای اخؤؤالق مراقبؤؤت و ناؤؤش آ در پرسؤؤتاری
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در مطالعۀ خ اجؤه علؤی و باؤایی میؤزا دانؤش داروشناسؤی

نداشتن آگاهی و دانش کافی پرستارا با میزا خطای دارویؤی

پرستارا دو ب ش ویژه و عم می بررسی شد .نتایج نشؤا داد

ارتباط دارد ( .)35در مطالعۀ دادگؤری و همکؤارا نیؤز ،نتؤایج

که دانش پرستارا ب ش های عمؤ می و ویؤژه در یطؤههؤای

نشا دهندۀ تأثیر آم زش بر دانش و مهار

سؤؤازوکار اثؤؤر دارویؤؤی ،دسؤؤتۀ دارویؤؤی و میؤؤزا آشؤؤنایی بؤؤا

است ( .)36نتایج مطالعۀ اضر همس با یافتؤه هؤای مطالعؤا

محاسبا

دارویؤی در ؤد قابؤل قبؤ لی بؤ د ( .)32جبؤاری و

همکارا  ،به بررسی میزا رعایت اص ل ایمنی بیمار در تزریؤ
م اد اجب داخل وریدی در ب شهای رادی ل ژی پرداختنؤد.
نتایج نشا داد که میزا رعایت پروتکل ها ،تجهیزا

دارویؤی پرسؤتارا

پیشین است.
میا متغیرهای سن ،جنس ،تحصؤیال  ،سؤاباۀ کؤار ،شؤیفت
کاری ،ن

است دام و ب ش با دانش دارویی پرسؤتارا ارتبؤاط

و داروها

آمؤؤاری معنؤؤیداری وجؤؤ د نداشؤؤت .در مطالعؤؤۀ ی سؤؤفی و

به ترتیؤب  91/3درصؤد 69/4 ،درصؤد و  100درصؤد بؤ د .در

همکارا  ،وق

خطاهای دارویی با سن و ساباۀ کؤار پرسؤتاری

مجم  ،میزا رعایت م ارد ایمنی  80/9درصد ب د .نتایج ایؤن

ارتباطی نداشت (.)37

مطالعه وج د ن اقصی در تجهیزا

همچ

 ECGرا نشؤؤا داد .افؤؤزو بؤؤر ایؤؤن ،مشؤؤ ص شؤؤد کؤؤه

کار با خطاهای داروی ارتباط آماری معنؤیداری مشؤاهده نشؤد

دست رالعملی وا د برای تزری م اد اجب داخل وریؤدی در

( .)38در الی که مطالعۀ ایت 1و همکارا در ژاپؤن نشؤا داد
که سن ا

ب شهای بررسیشده وج د ندارد (.)33
در مطالعؤؤۀ محمؤؤ دی مرکیؤؤد و همکؤؤارا  ،میؤؤزا رعایؤؤت

خدمت بیشتر اشتباها

دارویی را کؤاهش مؤیدهؤد

( ،)39در مطالعه شو 2و همکؤارا  ،میؤا وقؤ

خطؤا و سؤاباۀ

اسؤتانداردهای تزریؤ ایمؤن از سؤ ی پرسؤتارا بررسؤی شؤد.

کار پرسؤتاری و نؤ

عملکرد پرستارا در شی ۀ بهکارگیری اسؤتانداردهای تزریاؤا

( .)40نب د ارتباط میا ساباۀ کار و میزا خطاهؤای دارویؤی در

ایمن در مر لؤۀ قبؤل از تزریؤ  ،در  84/8درصؤد از مؤ ارد در

این مطالعه ا تما ً میت اند ناشی از کمب د برنامههای آم زشؤی

در محؤدودۀ

ضمن خؤدمت مؤدو باشؤد .در مطالعؤۀ ی سؤفی و همکؤارا ،

قؤرار

خطاهؤای دارویؤی و جؤنس

وضعیت نسبتاً مطل
مطل

و در  15/2درصد تزریاا

قرار داشت .هیچ تزریای در محؤدودۀ نؤامطل

ب ؤش ارتبؤاط معنؤیداری گؤزارش شؤد

ارتباط معنی دار آماری میا وقؤ

نداشؤؤت .در مر لؤؤۀ ؤین تزریؤؤ و پؤؤس از تزریؤؤ  ،بیشؤؤتر

وج د داشت و میزا خطاهؤؤای دارویؤؤی در مؤردا بیشؤتر از

قرار داشتند .با ت جه بؤه ایؤن کؤه

زنؤؤا بؤؤ د ( .)37در ؤؤؤؤؤالی کؤؤؤؤؤه در مطالعؤؤؤؤۀ مرایؤؤا 3و

قؤرار

همکارا  ،میزا خطاهای دارویی در زنا بیشتر از مؤردا بؤ د

داشتند و از آنجؤا کؤه سؤازما بهداشؤت جهؤانی رعایؤت 100

معنؤیدار آمؤاری

تزری ها در محدودۀ مطل

در بررسی کلی ،بیشتر تزری ها در محدودۀ نسبتاً مطل
درصد این اسؤتانداردها را مطلؤ

( .)41در مطالعۀ ی سفی و همکؤارا  ،تفؤاو

مؤی دانؤد و ک چؤک تؤرین

میا میؤزا خطاهؤای دارویؤی افؤرادی کؤه دورۀ بؤازآم زی در

شکسؤؤت در رعایؤؤت آنهؤؤا را عامؤؤل انتاؤؤال میکؤؤرو هؤؤای

زمینؤۀ داروداد را گذرانده انؤد بؤا پرسؤتارانی کؤه ایؤن دوره را

انتاال یابنده از راه خ

تلای می کند ،انتاؤار مؤیرود پرسؤتارا

این استانداردها را بهط ر کامل رعایت کنند (.)34
در بررسی داده های مرب ط به ع امل ممثر بر دانش پرستارا ،

نگذراندهاند وج د ندارد ،در الی که در مطالعۀ اجی بابؤایی
و همکارا  ،پرسؤتارانی که کالس آم زشؤی در زمینؤۀ داروداد
را گذرانؤدهانؤد خطاهؤای دارویی کمتری داشتهاند (.)37

از میؤؤا متغیرهؤؤای مؤؤ رد بررسؤؤی ،شؤؤرکت در کؤؤالسهؤؤای
آم زشی با دانش پرستارا ارتبؤاط آمؤاری معنؤی داری داشؤت.
نتایج مطالعۀ بیژنی و همکارا  ،که برای بررسؤی ع امؤل مؤمثر
در بؤؤروز اشؤؤتباها

دارویؤؤی انجؤؤام شؤؤده بؤ د ،نشؤؤا داد کؤؤه
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Background: Nurses' knowledge of pharmacology is a fundamental pillar of

care ethics and one of the key elements of nursing. The aim of this study was to
determine the level of knowledge of pharmacology and its position in care
ethics among nurses of Rajaie Heart Hospital in Tehran.
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Methods: This study was a descriptive-analytical one. Using a stratified sampl-

ing method, 230 nurses from Rajaie Heart Hospital were selected. The data
collection instrument was a demographic checklist and nurses' pharmacology
knowledge questionnaire. Validity and reliability of questionnaires were confirmed. Next, statistical tests were conducted and data were analyzed through
SPSS software version 18.
Results: The level of nurses' knowledge in pharmacology was average among

the selected group. A survey of pharmacological knowledge in different areas
showed that in fields of drug mechanism, drug complications and nursing care,
the knowledge of nurses was average, but the level of knowledge in the field of
medicine was optimal. Comparison of pharmacology knowledge between public
sector nurses and specialist nurses did not show any significant difference.
Among the studied variables, participation in educational classes demonstrated
a significant correlation with nurses' knowledge (p<0.001).
Conclusion: Based on the results of this study and the importance of pharmaco-

logy knowledge in care ethics, it is suggested that establishing training courses
for boosting nurses' knowledge be prioritized in nursing education planning.
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