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بر عملکرد پرستاران بخص َای مراقبت “ بریذن”تاثیر بٍ کارگیری ابسار ارزیابی خطر ابتال بٍ زخم فطاری 

 يیژٌ

 

 ، کارضىاس ارضذ پرستاری مراقبت َای يیژ1ٌ* امیرحسیه عبذی ديرباضی

 ، دکترای بروامٍ ریسی آمًزش از راٌ دير  2میترا ريالفقاری

 ، کارضىاس ارضذ پرستاری مراقبت َای يیژ3ٌاعظم محمًدی

 ، کارضىاس ارضذ آمار4عباس مُران

 

 خالصٍ

ثز ػولکزد پزعتبراى ثخش ّبی هزالجت ٍیضُ       “ ثزیذى”ایي هطبلؼِ ثب ّذف ثزرعی تبثیز ثِ کبرگیزی اثشار ارسیبثی خطز اثتال ثِ سخن فشبری                 َذف.  

 ثَد.

هذیزیت سخن فشبری کِ پذیذُ ای شبیغ در ثیوبراى ثغتزی در ثخش ّبی هزالجت ٍیضُ اعت، هشکل اعت. ثٌبثزایي، اعتفبدُ اس اثشارّبی                         زمیىٍ.  

 پیش ثیٌی کٌٌذُ سخن فشبری در ایي ثیوبراى هی تَاًذ ثِ پیشگیزی اس ثزٍس ایي پذیذُ کوک کٌذ. 

ٍ جٌزال ثیوبرعتبى    پزعتبر شبغل در ثخش ّبی هزالجت ٍیضُ داخلی          68رٍی    1392ایي هطبلؼِ اس ًَع ًیوِ تجزثی ثَد ٍ در عبل             ريش کار.   

ّبی هٌتخت داًشگبُ ػلَم پششکی تْزاى )ثیوبرعتبى ّبی شزیؼتی ٍ اهبم خویٌی( اًجبم شذ. پظ اس تؼییي حجن ًوًَِ ٍ اخذ هجَس اس کویتِ                            

اخالق داًشگبُ ػلَم پششکی تْزاى، ٍاحذّبی پضٍّش ثِ صَرت ًوًَِ گیزی در دعتزط ٍ ثز اعبط هؼیبرّبی ٍرٍد اًتخبة شذًذ. ػولکزد                             

ط پزعتبراى در پیشگیزی اس سخن ثغتز ثیوبراًی هَرد ارسیبثی لزار گزفت کِ در سهبى هطبلؼِ در هؼزض خطز اثتال ثِ سخن ثغتز ثَدًذ. ثز اعب                              

ز دیگاًتخبة تصبدفی، ثخش هزالجت ٍیضُ یکی اس ثیوبرعتبى ّب ثِ ػٌَاى گزٍُ هذاخلِ )ثِ کبرگیزی اثشار ثزیذى( ٍ ثخش هزالجت ٍیضُ ثیوبرعتبى                         

آٍری هشخصبت دهَگزافیک ٍاحذّبی     ثِ ػٌَاى گزٍُ آسهَى )ثذٍى ثِ کبرگیزی اثشار ثزیذى( در ًظز گزفتِ شذًذ. در ّز دٍ گزٍُ پظ اس جوغ                       

 هَرد پضٍّش، ػولکزد آًْب در هذیزیت ثیوبراى در هؼزض خطز اثتال ثِ سخن فشبری ثب اعتفبدُ اس چک لیغت هشبّذُ ای رٍا ٍ پبیب ثزرعی شذ.                             

 اعتفبدُ شذ. 19ًغخِ  SPSSپظ اس جوغ آٍری دادُ ّب، اس آهبر تَصیفی ٍ تحلیلی در ًزم افشار 

ثیي گزٍُ ّبی هطبلؼِ اس ًظز هشخصبت دهَگزافیک اختالف آهبری هؼٌبداری ٍجَد ًذاشت. پظ اس هذاخلِ، هیبًگیي اهتیبس ػولکزد                        یافتٍ َا.   

ّوِ افزاد در گزٍُ    . (p≤0/0001)ثَد    1/31ثب اًحزاف هؼیبر      62/59ٍ در گزٍُ کٌتزل،       0/47ثب اًحزاف هؼیبر      66/21پزعتبراى در گزٍُ هذاخلِ،     

 کٌتزل، در ٍضؼیت هطلَة ٍ در گزٍُ هذاخلِ، در ٍضؼیت ثغیبر هطلَة لزار داشتٌذ. 

هی تَاًذ حغبعیت پزعتبراى را ًغجت ثِ احتوبل ایجبد سخن در              “ ثزیذى”ثِ کبرگیزی اثشار ارسیبثی خطز اثتال ثِ سخن فشبری             وتیجٍ گیری.   

کٌذ. خن  ثیوبراى ثخش ّبی هزالجت ٍیضُ افشایش دّذ ٍ پزعتبر را تشَیك ثِ اًجبم الذاهبت هزالجتی اعتبًذارد ٍ ثِ دًجبل آى، پیشگیزی اس ایجبد س                         

 پیشٌْبد هی شَد اس ایي اثشار جْت ارتمبی کیفیت هزالجت در ثیوبراى در هؼزض خطز سخن فشبری اعتفبدُ شَد.

 

  سخن فشبری، اثشار هشبّذُ ای ثزرعی ػولکزد، هذیزیت سخن فشبری، اثشار ثزیذىکلیذياژٌ َا: 
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 مقذمٍ
سذن فطبری، صسهِ هَضؼی پَست است وِ هی تَاًس ثِ سبذتبرّبی سیزیي پَست هبًٌس هبّیچِ ّب ٍ استرَاى ّب گستزش یبثس.                         

(. سذن  2013صسهِ ثِ ػلت تزویجی اس ػَاهل ضبهل فطبر، ًیزٍّبی سبیطی، ثزضی ٍ رعَثت ایدبز هی ضَز )ولوبى ٍ ّوىبراى،                         
فطبری زر ّز ًبحیِ ثسى هی تَاًس ایدبز ضَز، اهب هؼوَال زر هٌبعمی وِ ثزخستگی استرَاًی زارًس زیسُ هی ضَز. سذن ّبی فطبری                         

زرصس ثیوبراى ثستزی زر ثیوبرستبى رخ هی زّس. ثیوبراًی وِ ثز اثز ثیوبری، ثی حزوت هی ضًَس هؼوَال زر هؼزض ذغز         20تب  17زر 
 (.2011ثزٍس سذن ثستز لزار زارًس، ثٌبثزایي، ثْتزیي زرهبى سذن ثستز خلَگیزی اس ایدبز ٍ گستزش آى است )حسٌیي ٍ تٌتبٍی، 

سذن ثستز، پسیسُ ای ضبیغ زر ثرص ّبی هزالجت ٍیژُ است ٍ زرهبى آى ػالٍُ ثز تحویل ّشیٌِ ّبی سٌگیي ثِ سیستن ثْساضتی                          
ثبػث عَالًی ضسى هست زرهبى ٍ ػَارضی هبًٌس ایدبز ػفًَت ّبی ًبحیِ سذن هی ضَز. ّوچٌیي، ّشیٌِ پیطگیزی اس ایدبز ایي                         
گًَِ سذن ّب ثِ هزاتت ووتز اس زرهبى آًْب است ٍ ثِ ًَثِ ذَز سْن لبثل تَخْی زر وبّص زرز ٍ ػَارض ثؼس اس ایدبز سذن زارز.                               
پیطگیزی اس ایدبز ایي گًَِ سذن ّب خشء اٍلَیت ّبی هزالجتی زر ثرص ّبی هزالجت ٍیژُ است. ثب تَخِ ثِ ایي وِ زر عزاحی ثزًبهِ                         
هزالجتی زلیك ثزای ّز ثیوبر زر خْت پیطگیزی اس ایدبز سذن ثستز السم است هطرص ضَز ثیوبر ثِ چِ هیشاى زر هؼزض ذغز اثتال                         

(   2006(. زر پژٍّص ّیسالگَ ٍ ّوىبراى )      2011ثِ سذن ثستز لزار زارز، اثشارّبی هرتلفی عزاحی ضسُ است )ایزاًوٌص ٍ ّوىبراى،               
است. ایي اثشار پزستبراى را لبزر هی سبسز احتوبل اثتالی ثیوبر ثِ سذن               “ ثزیسى”هطرص ضس وِ ثْتزیي اثشار ثزای ایي هٌظَر اثشار           

عَل هست ٍ ضست فطبر     ”فطبری را هطرص ًوبیٌس. ایي اثشار ضبهل ضص ثرص است وِ زٍ ػبهل اصلی ایدبز سذن ثستز، یؼٌی                       
 (. 2006را هَرز ثزرسی لزار هی زّس )پبًىَرثَ ّیسالگَ ٍ ّوىبراى، “ هیشاى همبٍهت ثبفت زر ثزاثز فطبر”ٍ “ ٍارزُ ثِ ثبفت هٌغمِ

ثب ٍخَز هؼزفی اثشارّب ٍ راّجززّبی هرتلف ثزای پیطگیزی اس سذن فطبری، ثِ زلیل ػسم آهَسش وبفی ٍ هٌبست زر سهیٌِ استفبزُ اس                        
( ضیَع سذن ثستز را زر ثرص ّبی هزالجت ٍیژُ ثیي             2010ایي اثشارّب، ضیَع ایي گًَِ سذن ّب لبثل تَخِ است. هبًشاًَ ٍ ّوىبراى )             

زرصس گشارش وززًس وِ ثِ ًظز هی رسس ًبضی اس ػسم زاًص وبفی پزستبراى زر سهیٌِ اثشارّب ٍ الساهبت پیطگیزاًِ ثبضس. ًتبیح          56تب  1
پزستبر ًطبى زاز وِ زاًص پزستبراى زر سهیٌِ سذن ثستز ًبوبفی است. ّوچٌیي، ثز               126( ثز رٍی 2011تحمیك ایزاًوٌص ٍ ّوىبراى )

( زر ثیوبرستبى ّبی ثلژیه، الساهبت پیطگیزاًِ ثزای سذن ّبی فطبری وبفی ًجَزُ               2011اسبس تحمیك زیویتزی ثىوي ٍ ّوىبراى )      
 زرصس یب ثیطتز را وست وٌٌس. 75است ٍ اعالػبت پزستبراى زر ایي هَرز ًبوبفی است ٍ تٌْب ًیوی اس پزستبراى تَاًستِ ثَزًس اهتیبس 

زر ایي پژٍّص ارائِ اعالػبت وبفی ثِ پزستبراى زرثبرُ ػلل ایدبز سذن ثستز ثِ ػٌَاى هتغیز هستمل ٍ ػولىزز پزستبراى ثِ ػٌَاى                         
هتغیز ٍاثستِ زر ًظز گزفتِ ضس. اگز ایي هساذلِ هٌدز ثِ تَاًوٌسی پزستبراى زر پیص ثیٌی سذن ثستز ضَز هی تَاى اًتظبر زاضت                            

استفبزُ هٌبست اس ایي اثشار هی تَاًس زر زستَر وبر تین هزالجت زرهبًی لزار گیزز.     هیشاى اثتال ثِ سذن ثستز وبّص یبثس. زر ایي صَرت،
اثشاری استبًسارز ٍ هٌبست ثزای ارسیبثی ثیوبراى زر هؼزض ذغز سذن فطبری است ٍ رٍایی ٍ پبیبیی آى زر هغبلؼبت                        “ ثزیسى”اثشار  

سیبزی هَرز حوبیت لزار گزفتِ است، اهب تبثیز ثِ وبرگیزی آى زر ثزرسی ٍ هسیزیت ثیوبراى زر هؼزض ذغز سذن فطبری زر ثرص                          
(. ّسف ایي هغبلؼِ ثزرسی تبثیز ثِ         2011هزالجت ٍیژُ زر هغبلؼبت هؼسٍزی هَرز ارسیبثی لزار گزفتِ است )حسٌیي ٍ تٌتبٍی،                   

 ثز ػولىزز پزستبراى زر هسیزیت ثیوبراى زر هؼزض ذغز سذن فطبری زر ثرص هزالجت ّبی ٍیژُ است.“ ثزیسى”وبرگیزی اثشار 
 

 مًاد ي ريش َا
پزستبر ضبغل زر ثرص ّبی هزالجت ٍیژُ زاذلی ٍ خٌزال             68ثز رٍی     1392ایي هغبلؼِ یه هغبلؼِ ًیوِ تدزثی است وِ زر سبل            

ثیوبرستبى ّبی هٌترت زاًطگبُ ػلَم پشضىی تْزاى )ثیوبرستبى ّبی ضزیؼتی ٍ اهبم ذویٌی( اًدبم ضس. پس اس اذذ هدَس اس وویتِ                       
، ٍاحسّبی پژٍّص ثِ رٍش ًوًَِ گیزی زر زستزس ٍ ثب تَخِ ثِ                92/ز/595/130اذالق زاًطگبُ ػلَم پشضىی تْزاى ثِ ضوبرُ          

هؼیبرّبی ٍرٍز اًتربة ضسًس. هؼیبرّبی ٍرٍز ثِ هغبلؼِ ضبهل تحصیالت وبرضٌبسی یب ثبالتز، گذراًسى زٍرُ آهَسضی هزالجت اس سذن                    
ثستز ٍ اضتغبل ثِ وبر زر زٍرُ اًدبم پژٍّص زر هحیظ ّبی هَرز ًظز پژٍّطگز ثَز. زر ایي پژٍّص، ػولىزز پزستبراى زر پیطگیزی                        

 اس سذن ثستز ثیوبراًی هَرز ارسیبثی لزار گزفت وِ زر سهبى هغبلؼِ زر هؼزض ذغز اثتال ثِ سذن فطبری ثَزًس. 
ثز اسبس اًتربة تصبزفی، ثرص هزالجت ٍیژُ ّز یه اس ثیوبرستبى ّب ثِ ػٌَاى گزٍُ هساذلِ )ثِ وبرگیزی اثشار ثزیسى( ٍ آسهَى                           

ثِ پزًٍسُ ولیِ ثیوبراى ثستزی زر ثرص اضبفِ ضس “ ثزیسى”)ثسٍى ثِ وبرگیزی اثشار ثزیسى( زر ًظز گزفتِ ضسًس. زر گزٍُ هساذلِ، اثشار 
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اثشاری است وِ ثب آى هی تَاى احتوبل ٍلَع سذن      “ ثزیسى”ٍ پزستبراى هلشم ثِ تىویل ٍ گشارش ایي فزم ضسًس. اثشار پیص ثیٌی وٌٌسُ 
فطبری را سٌدیس. ایي اثشار ضبهل ضص سیز هدوَػِ زرن حسی، رعَثت، فؼبلیت، خٌجص، تغذیِ ٍ سبیص هی ثبضس ٍ ًوزُ زّی ایي                        

زرصس ٍ    100تب    83هؼیبر اس ًوزُ چْبر )حبلت عجیؼی( تب ًوزُ یه )ثستزیي ٍضؼیت( ثزای ّز آیتن هتغیز است. حسبسیت ایي اثشار                       
 (. 1389زرصس است )لبًؼی ٍ لَاهی،  43زرصس گشارش ضسُ است، اهب ارسش اذجبری هثجت آى  77تب  64ٍیژگی آى 

آٍری هطرصبت زهَگزافیه ٍاحسّبی هَرز پژٍّص، ػولىزز آًْب زر هسیزیت ثیوبراى زر هؼزض ذغز                زر ّز زٍ گزٍُ پس اس خوغ       
ثزرسی ضس. ایي وبر تب تىویل تؼساز ًوًَِ ّب ازاهِ یبفت.           اثتال ثِ سذن فطبری ثب استفبزُ اس یه چه لیست هطبّسُ ای زر سِ ًَثت                 

 83/9ثِ هٌظَر ثزرسی پبیبیی چه لیست ػولىزز پزستبراى زر هسیزیت سذن فطبری، ضزیت پبیبیی آلفب وزًٍجبخ هحبسجِ ضس وِ                         
ًفز اس اػضبی ّیبت ػلوی زاًطىسُ پزستبری ٍ          10زرصس ثِ زست آهس. خْت ثزرسی رٍایی هحتَای اثشار، ایي چه لیست ثِ تبییس                

 هبهبیی زاًطگبُ ػلَم پشضىی تْزاى رسیس. 
هحتَای چه لیست هطبّسُ ای ثزرسی ػولىزز پزستبراى ضبهل ثزرسی ًحَُ اًدبم هزالجت اس ثیوبراى ثب ثزرسی ضص ثرص ضبهل                      
ون وززى یب اس ثیي ثززى ًیزٍّبی سبیطی ٍ ثزضی، ون وززى فطبر، هزالجت ّبی هزثَط ثِ ایدبز رعَثت هٌبست، فزاّن وززى تغذیِ             

                    ِ ّبی ثلِ ٍ   وبفی، ثزلزاری ذًَزسبًی، اوسیژًبسیَى ثبفتی وبفی ٍ افشایص حزوت ثَز. ّز یه اس هَارز هَخَز زر چه لیست، گشیٌ
ذیز زاضتٌس. زر صَرت ثلی ثَزى پبسد، ًوزُ یه ٍ زر صَرت ذیز ثَزى پبسد، ًوزُ صفز زازُ هی ضس. زر ًتیدِ، زر ٍضؼیت پبسد                            
ثلی زر ّز سِ ًَثت هطبّسُ ًوزُ سِ، زر ٍضؼیت پبسد زٍ هَرز ثلی ٍ یه هَرز ذیز، ًوزُ زٍ، زر ٍضؼیت پبسد یه هَرز ثلی ٍ زٍ                             
هَرز ذیز ًوزُ یه ٍ زر ٍضؼیت پبسد ذیز زر ّز سِ هَرز هطبّسُ، ًوزُ صفز لحبػ هی ضس وِ ثِ تزتیت ًطبًگز ػولىزز ثسیبر                             
هغلَة، هغلَة، ًسجتب هغلَة ٍ ًبهغلَة زر ّز هَرز ثَز. اهتیبس ػولىزز ّز فزز ثز اسبس هدوَع اهتیبس وست ضسُ ثز اسبس چه                         

، ثِ ػٌَاى ػولىزز ًسجتب     47ٍ    24، ثِ ػٌَاى ػولىزز ًبهغلَة، اهتیبس ثیي         24لیست هحبسجِ ضس، ثِ ایي تزتیت وِ اهتیبس ووتز اس             
، ثِ ػٌَاى ػولىزز ثسیبر هغلَة زر ًظز گزفتِ ضس.          66، ثِ ػٌَاى ػولىزز هغلَة ٍ اهتیبس ثیطتز اس          65ٍ    48هغلَة، اهتیبس ثیي ثیي     

 استفبزُ ضس. 19ًسرِ  SPSSپس اس خوغ آٍری زازُ ّب، اس آهبر تَصیفی ٍ تحلیلی زر ًزم افشار 
 

 یافتٍ َا
ثَز. ثیطتزیي زرصس پزستبراى      5/26سبل ثب اًحزاف هؼیبر     31/53سبل ثَز ٍ هیبًگیي سٌی،  44تب  23هحسٍزُ سٌی افزاز هَرز هغبلؼِ، 

زرصس( ثیطتز اس یه سبل سبثمِ وبر زر ثرص هزالجت ّبی ٍیژُ زاضتٌس. ثیي گزٍُ ّبی هغبلؼِ اس ًظز هطرصبت زهَگزافیه    91/17) 
 آهسُ است.  1اذتالف آهبری هؼٌبزاری ٍخَز ًساضت. هطرصبت افزاز ضزوت وٌٌسُ زر خسٍل ضوبرُ 

 
 : هطرصبت زهَگزافیه گزٍُ ّبی هَرز هغبلؼ1ِخسٍل ضوبرُ 

 

 کىترل کىترل گريٌ کىترل آزمًن گريٌ

 تعذاد )درصذ( تعذاد )درصذ( متغیر تعذاد )درصذ( تعذاد )درصذ( متغیر

   سه )سال(   جىس

 (8/8) 3   (2/9) 1   52کمتر از  (82/4) 28   (97/1) 33   زن

 (73/6) 25  (64/7) 22  52تا  52 (17/6) 6  (2/9) 1  مرد

 (17/6) 6  (32/4) 11  52تا  53   سطح تحصیالت

   يضعیت استخذام (97/1) 33   (100) 34   کارشىاسی

 (85/3) 29   (91/2) 31   رسمی یا پیماوی (2/9) 1  (0) 0  کارشىاسی ارشذ

 (14/7) 5  (8/8) 3  قراردادی یا طرحی سابقٍ کار در بخش مراقبت َای يیژٌ )سال(    

    (5/9) 2   (11/8) 4   1کمتر از 

    (94/1) 32  (88/2) 30  1بیشتر از 
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 : هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر اهتیبس گزٍُ ّبی هَرز هغبلؼِ ثِ تفىیه ّز هَرز ػولىزز2خسٍل ضوبرُ 

 

 گريٌ آزمًن گريٌ مذاخلٍ مًرد عملکرد ردیف

 میاوگیه )اوحراف معیار( میاوگیه )اوحراف معیار(  

 (0) 3 (0) 3 ثلٌذ کزدى هلحفِ تخت ٌّگبم جبثجبیی 1

 (0) 3 (0) 3 اعتفبدُ اس هلحفِ یب ٍعبیلی جْت چزخبًذى، تغییز پَسیشي یب اًتمبل  2

 (0) 3 (0) 3 درجِ یب کوتز 30لزاردادى عز تخت در حبلت  3

 (0) 3 (0) 3 تویش ٍ خشک ًگْذاشتي پَعت 4

 (0) 3 (0) 3 اعتفبدُ اس ثزًبهِ تغییز پَسیشي 5

 (0) 3 (0) 3 اعتفبدُ اس ثبلش یب گَُ ثزای رفغ فشبر اس رٍی ثزجغتگی ّبی اعتخَاًی 6

 (0/23) 0/6 (0/93) 1/97 تغییز پَسیشي، حذالل ّز دٍ عبػت 7

 (0/23) 2/94 (0) 3 جلَگیزی اس لزارگیزی ثیوبر رٍی اعتخَاى ّیپ در پَسیشي خَاثیذُ ثِ پْلَ 8

 (0) 3 (0) 3 جبثجبیی تشک ثب کوتزیي فشبر 9

 (0) 3 (0) 3 ًگْذاری پَعت در ٍضؼیت تویش ٍ خشک  10

 (0) 3 (0) 3 اعتفبدُ اس لَعیَى ّب ٍ کزم ّب ثؼذ اس حوبم 11

 (0) 3 (0) 3 ًگْذاری هلحفِ ّب ٍ لجبط ّب ثِ صَرت تویش ٍ خشک 12

 (0) 3 (0) 3 اعتفبدُ اس آة گزم ٍ پذّبی اعفٌجی در سهبى حوبم 13

 (0) 3 (0) 3 جلَگیزی اس تجوغ رطَثت، هخصَصب درچیي خَردگی ّبی پَعتی 14

 (0) 3 (0) 3 ارسیبثی ٍضؼیت تغذیِ ثیوبر 15

 (0) 3 (0) 3 فزاّن کزدى رصین غذایی پزپزٍتئیي، پزٍیتبهیي ٍ حبٍی هَاد هؼذًی 16

 (0) 3 (0) 3 ایجبد ّیذراعیَى کبفی 17

 (0) 3 (0) 3 کٌتزل یبفتِ ّبی آسهبیشگبّی اس لجیل آلجَهیي 18

 (0/17) 2/03 (0/35) 2/15 توزیٌبت در هحذٍدُ حزکتی 19

 (0/50) 0/59 (0/23) 1/06 خَدداری اس هبعبص ًَاحی لزهش شذُ 20

 (0) 3 (0) 3 ثلٌذ کزدى اًذام ّبی دارای ادم ثزای افشایش ثزگشت ٍریذی ٍ کبّش احتمبى 21

 (0) 3 (0) 3 کٌتزل یبفتِ ّبی آسهبیشگبّی اس لجیل ّوَگلَثیي ٍ گبسّبی خًَی 22

اًجبم توزیٌبت در هحذٍدُ حزکتی، سهبًی کِ ثیوبر ثِ پشت خَاثیذُ ٍ  23

 ثالفبصلِ لجل اس چزخبًذى ثیوبر ثِ ّز پَسیشي

3 (0) 1 (0) 

اًجبم ّز توزیي، دٍ  تب پٌج  ثبر؛ شزٍع توزیٌبت اس عز ثیوبر ٍ ثِ عوت پبییي  24

ٍ توزیي ّز عوت ثذى در یک سهبى؛ حزکت دادى ّز کذام اس هفبصل ثیوبر 

 رٍسی دٍ ثبر ثِ آراهی

3 (0) 0 (0) 
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ٍ هیبًگیي ًوزُ ػولىزز پزستبراى زر گزٍُ وٌتزل،           0/47ثب اًحزاف هؼیبر      66/21هیبًگیي ًوزُ ػولىزز پزستبراى زر گزٍُ هساذلِ،         

. ّوِ افزاز زر گزٍُ وٌتزل، زر ٍضؼیت هغلَة ٍ زر گزٍُ هساذلِ، زر ٍضؼیت ثسیبر                 (p≤0/0001)ثَز    1/31ثب اًحزاف هؼیبر      62/59
هیبًگیي اهتیبس گزٍُ ّبی هَرز هغبلؼِ را زر ّز هَرز ػولىزز ثِ عَر خساگبًِ ًطبى هی زّس.                      2خسٍل ضوبرُ    هغلَة لزار زاضتٌس.  

 ًتبیح آسهَى ّبی آهبری ارتجبط هؼٌبزاری ثیي هطرصبت زهَگزافیه ٍ اهتیبس ػولىزز افزاز ضزوت وٌٌسُ ًطبى ًساز.
 

 بحث

زر ایي هغبلؼِ، پس اس اًدبم هساذلِ، ثیي زٍ گزٍُ اس ًظز هیبًگیي ًوزُ هسیزیت ثیوبراى زر هؼزض ذغز سذن فطبری تفبٍت آهبری                          
زار ٍخَز زاضت، ثِ ایي صَرت وِ ػولىزز گزٍُ هساذلِ ًسجت ثِ گزٍُ وٌتزل ثْتز ثَز ٍ فزضیِ پژٍّص هجٌی ثز ایي وِ ثِ                           هؼٌی

هٌدز ثِ ثْجَز ػولىزز پزستبراى زر هسیزیت ثیوبراى زر هؼزض ذغز اثتال ثِ “ ثزیسى”وبرگیزی اثشار ارسیبثی ذغز اثتال ثِ سذن فطبری 
سذن ثستز زر ثرص هزالجت ٍیژُ ػوَهی زر همبیسِ ثب گزٍُ وٌتزل هی ضَز، تبییس گززیس. زر سهیٌِ هسیزیت ثیوبراى زر هؼزض ذغز                         
اثتال ثِ سذن فطبری، پس اس هساذلِ، ّوِ افزاز گزٍُ وٌتزل زر ٍضؼیت ػولىززی هغلَة ثَزًس ٍ ّوِ افزاز گزٍُ هساذلِ زر ٍضؼیت                        

یه اثشار سَزهٌس زر پیص ثیٌی ایدبز سذن ثستز زر ثیوبراى ثرص هزالجت ٍیژُ                “ ثزیسى”ػولىززی ثسیبر هغلَة لزار گزفتٌس. اثشار        
هَرز ثزرسی لزار  “ ثزیسى”(، ّوِ ثیوبراى ثرص هزالجت ٍیژُ زر عی سِ هبُ تَسظ اثشار 2011است. زر هغبلؼِ ایزاًوٌص ٍ ّوىبراى )

گزفتِ ثَزًس ووتز زر هؼزض ذغز ایدبز سذن فطبری زر            “ ثزیسى”گزفتٌس ٍ هطرص ضس وِ ثیوبراًی وِ اهتیبس ثبالتزی زر همیبس              
 همبیسِ ثب زیگز ثیوبراى لزار زاضتٌس. 

پژٍّص اًدبم ضسُ زر سهیٌِ سذن فطبری گشارش زازًس وِ سِ                33( زر یه هغبلؼِ هزٍری ثز رٍی          2006ّیسالگَ ٍ ّوىبراى )    
پژٍّص زر سهیٌِ تبثیز ثبلیٌی ٍ ثمیِ هزثَط ثِ اػتجبرسٌدی اثشارّبی پیطگیزاًِ اس سذن فطبری ثَز. ًتیدِ تحمیمبت ًطبى زاز وِ                          
اگزچِ ّیچ گًَِ وبّص زر ضیَع سذن ّبی فطبری زر صَرت استفبزُ اس اثشارّب هطبّسُ ًطس، ٍلی استفبزُ اس اثشارّب تبثیز الساهبت                          

هغلَة تزیي اػتجبر ٍ ثیطتزیي حسبسیت را ًطبى زاز. زر هغبلؼِ حبضز،            “ ثزیسى”پیطگیزی را افشایص هی زّس ٍ زر هیبى اثشارّب، اثشار  
زر ثرص ّبی هزالجت ٍیژُ تبثیز الساهبت       “ ثزیسى”ضیَع سذن فطبری هَرز سٌدص لزار ًگزفت، اهب هطبّسُ ضس وِ استفبزُ اس اثشار                

زر ثرص  “ ثزیسى”( زرثبرُ ارسیبثی وبرثزز ثبلیٌی اثشار       2010پیطگیزی را افشایص زاز. زر هغبلؼِ ای وِ تَسظ ایٌسَن وَ ٍ ّوىبراى )             
ّبی هزالجت ٍیژُ اًدبم ضس هطرص گززیس آهَسش خبهغ ٍ وبهل زرثبرُ چگًَگی استفبزُ اس ایي اثشار زر ثرص ّبی هزالجت ٍیژُ ثِ                       

ایٌىِ تبثیز آهَسش ثِ حسالل ثزسس،       (. زر پژٍّص حبضز ثزای       2010افشایص تبثیز وبرثزز آى ووه ضبیبًی هی وٌس )ًَح ٍ چَح،               
 پزستبراًی اًتربة ضسًس وِ زٍرُ ّبی هزالجت اس سذن را گذراًسُ ثَزًس. 

ثیوبر زر سغَح هرتلف ذغز ایدبز سذن          102هَرز ارسیبثی ثب اثشار ثزیسى وِ زر           377( پژٍّص ثز رٍی     2009هگٌبى ٍ هىلجَست )   
فطبری تَسظ پزستبراى ضبغل زر سِ ثیوبرستبى هرتلف صَرت گزفتِ ثَز اًدبم زازًس. زر ایي تحمیك، پزستبراى چه لیستی اس زُ                        

السام “ ثزیسى”السام هتساٍل پیطگیزی اس سذن فطبری زر اذتیبر زاضتٌس وِ ثز اسبس هیشاى زر هؼزض ذغز ثَزى ثیوبر ثز اسبس اثشار                       
هغلَة را اًتربة هی وززًس. ًتبیح ًطبى زاز وِ ثب افشایص هیشاى زر هؼزض ذغز ثَزى ثیوبراى، ًیبس ثِ الساهبت پیطگیزاًِ ثیطتز هی                        
ضَز ٍ ًیش ایي وِ ثیي سهبى ثٌسی ارسیبثی ذغز ٍ عزاحی الساهبت پیطگیزی اس سذن ثستز ارتجبط ٍخَز زارز. زر ایي پژٍّص هطبّسُ                          

( 2011ضس وِ ارسیبثی ثیوبراى تَسظ پزستبراى زر ّز ضیفت هٌدز ثِ ثْجَز ػولىزز پزستبراى هی ضَز. پژٍّص حسٌیي ٍ تٌتبٍی )                       
یه اثشار استبًسارز ٍ هٌبست خْت ارسیبثی ثیوبراى زر هؼزض ذغز سذن ّبی فطبری است ٍ رٍایی ٍ                      “ ثزیسى”ًطبى زاز وِ اثشار      

تَسظ ازٍارز وبهفَرت ارائِ ضس ثیبى ضس         2008پبیبیی آى زر هغبلؼبت سیبزی هَرز حوبیت لزار گزفتِ است. زر همبلِ ای وِ زر سبل                  
وِ ارسیبثی هیشاى ذغز اثتالی ثیوبراى ثِ سذن ثستز ٌّگبم پذیزش زر ثیوبرستبى ٍ اًدبم هزالجت ّبی حوبیتی ثِ هیشاى سیبزی ثزٍس                        

 سذن ثستز زر ثیوبرستبى را وبّص هی زّس. وبهفَرت زر ایي هغبلؼِ اس اثشار ثزیسى استفبزُ ًوَز.
الساهبت هزالجتی پزستبراى زر راثغِ ثب افشایص حزوت ثیوبراى را ثْجَز هی ثرطس وِ               “ ثزیسى”هغبلؼِ حبضز ًطبى زاز استفبزُ اس اثشار        

ًطبى هی زّس استفبزُ اس ایي اثشار ثب افشایص حسبسیت پزستبراى ثبػث فؼبل تز ضسى اًْب زر اهز هزالجت اس ثیوبراى ضسُ است.                               
)ثبٍرسىَ ٍ هسرٍس،    ّوچٌیي، ایي اثشار هی تَاًس ثِ ػٌَاى یه راٌّوب ًىبت هْن را زر اثتسای ّز ضیفت ثزای پزستبر هتذوز گززز                      

2011 .)  
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 وتیجٍ گیری
ثِ وبرگیزی اثشار ثزیسى ثِ ػٌَاى یىی اس اثشارّبی پیص ثیٌی وٌٌسُ سذن فطبری هی تَاًس ػولىزز پزستبراى را زر سهیٌِ هسیزیت                           
ثیوبراى زر هؼزض ذغز سذن فطبری ثْجَز ثرطس. پیطٌْبز هی ضَز آهَسش ٍ ثِ وبرگیزی ایي اثشار زر ثرص ّبی هزالجت ٍیژُ هَرز                       

 ثِ اٍراق پزًٍسُ ثیوبر افشٍزُ ضَز. “ ثزیسى”تَخِ لزار گیزز ٍ زر صَرت اهىبى، اثشار 
ایي پژٍّص ثب هحسٍزیت ّبیی ّوزاُ ثَز. هطبّسُ هستمین الساهبت پزستبراى زر حیي اًدبم رٍیِ ّبی تطریصی ٍ زرهبًی رٍضی                       
هٌبست خْت ارسیبثی الساهبت پزستبراى است، اهب هوىي است زر ًحَُ ػولىزز آًْب تبثیز ثگذارز. پژٍّطگز سؼی ًوَز ثب حضَر هساٍم                      
ٍ عَالًی زر سهبى پژٍّص سؼی زر ػبزی سبسی ٍ وبّص تبثیز حضَر ذَز زر ثرص ًوبیس. زیگز ایي وِ سیبست ّبی تطریصی ٍ                          
زرهبًی ثیوبرستبى ّب هوىي است تفبٍت ّبیی زاضتِ ثبضٌس وِ خْت ثزعزف سبذتي ایي هطىل، هحمك، ثیوبرستبى ّبی وٌتزل ٍ                       
هساذلِ را اس یه هدوَػِ ثیوبرستبًی اًتربة ًوَز تب سیبست ّبی تطریصی ٍ زرهبًی زٍ هحیظ هَرز هغبلؼِ تب اًساسُ ای هطبثِ                          

 ثبضٌس.
 

 تقذیر ي تطکر
اس ّوِ پزسٌل ٍ هسئَالى ثیوبرستبى ّبی اهبم ذویٌی ٍ ضزیؼتی وِ هب را زر خْت اخزای ایي پژٍّص یبری وززًس تطىز ٍ لسرزاًی                         

 هی گززز.
 

 مىابع فارسی
 .93( ص 2) 8. فصلٌبهِ داًشکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی ارٍهیِ. ICU. سخن فشبری در 1389لبًؼی ر ٍ لَاهی ُ، 

 

  مىابع اوگلیسی

Bavaresco, T., R. H. Medeiros, et al. (2011).  [" Introduction of the Braden Scale in an intensive care unit of 

a university hospital[. "Rev Gaucha Enferm 32(4): 703-710. 

Beeckman, D., Defloor, T., Schoonhoven, L.   & Vanderwee, K. 2011. Knowledge and Attitudes of Nurses 

on pressure ulcer prevention: A cross-sectional Multicenter study in Belgian Hospitals. Worldviews on 

Evidence-Based Nursing, 166-176.  

Braden, B. J.   & Bergstrom, N. 1994. Predictive validity of the Braden Scale for pressure sore risk in a 

nursing home population. Research in nursing  &health, 17, 459-470. 

Cho, I.   & Noh, M. 2010. Braden Scale: Evaluation of clinical usefulness in an intensive care unit. Journal 

of advanced nursing, 66, 293-302. 

Coleman, S., Gorecki, C., Nelson, E. A., Closs, J., Defloor, T., Halfens, R., Farrin, A., Brown, J., Schoon-

hoven, L.    & Nixon, J. 2013. Review patient risk factors for pressure ulcer development: Systematic 

review International Journal of Nursing Studies, 50(7): 974-1003. 

Comfort, E. H. (2008).  " Reducing pressure ulcer incidence through Braden Scale risk assessment and 

support surface use. "Adv Skin Wound Care 21(7): 330-334. 

Hassanin, A. A.   & Tantawey, N. M. 2011. Pressure Ulcer Prevention and Management Guideline: 

Comparison between Intensive Care Unit and General Word at Mansoura University Hospital. Journal of 

American Science, 7, 110-117. 

Hidalgop, P. L. P.-., Fernandez, F. P. G.-., Lopez-Medina, I. M.   & Alvarez-Nieto, C. 2006. Risk assessment 

scales for pressure ulcer prevention: a systematic review. Journal of Advanced Nursing, 94-110. 

Iranmanesh, S., Raiei, H.   & Forooghameri, G. 2011. Critical care nurses knowledge about pressure ulcer in 

southeast of iran. International Wound Journal, 8, 459-464. 

Magnan, M. A.   & Maklebust, J. 2009. Braden Scale Risk Assessments and Pressure Ulcer Prevention 

Planning: What's the Connection? Journal of Wound, Ostomy  &Continence Nursing: , 36, 622–634. 

Manzano, F., Navarro, M. J., Roldan, D., Moral, M. A., Colmenero, M.   & Fernandez-Mondejar, E. 2010. 

Pressure ulcer incidence and risk factors in ventilated intensive care patients. Journal of Critical Care, 25, 

469–476. 

 



 

 

1931، بهار 1نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره پنجم، شماره  50   

Cardiovascular Nursing Journal, 5(1), Spring 2016 

  1931، بهار 1نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره پنجم، شماره 

Cardiovascular Nursing Journal, 5(1), Spring 2016 

Pancorbo-Hidalgo, P. L., Garcia-Fernandez, F. P., Lopez-Medina, I. M.   & Alvarez-Nieto, C. 2006. Risk 

assessmant scale for pressure ulcer prevention: a systematic review Journal of Advaned Nursing, 94-110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

51 

 

1931، بهار 1نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره پنجم، شماره    

Cardiovascular Nursing Journal, 5(1), Spring 2016 

The effect of application of Braden pressure ulcer risk assessment tool  

on performance of critical care nurses  

 
*Amirhosein Abdi-Doorbashi1, MSc 

Mitra Zolfaghari2, PhD 

Azam Mahmoudi3, MSc 

Abbas Mehran4, MSc 
 

Abstract 

Aim. This study aimed to examine the effect of application of Braden pressure ulcers risk assessment tool 

on performance of critical care nurses. 

Background. Pressure ulcer is a common phenomenon in patients admitted to intensive care unit. The 

management of pressure ulcers in these patients is a challenging task. Therefore, pressure ulcer prediction 

tools are used when dealing with these patients.  

Method. This quasi-experimental study was conducted in the intensive care units. The study sample con-

sisted 68 critical care nurses working in intensive care units of selected hospitals of Tehran University of 

Medical Sciences in 3102. After determining the sample size and obtaining permission from the ethics 

committee of Tehran University of Medical Sciences, the participants were recruited through convenience 

sampling based on inclusion criteria. Critical care nurses of two intensive care units of general hospitals of 

Tehran University of Medical Sciences were selected as experimental and control group. In both groups, 

after collecting demographic characteristics, their performance in the management of patients who were at 

risk for pressure ulcers was evaluated by the checklist whose validity and reliability was evaluated by the 

faculty members of Tehran University of Medical Sciences. The data were analyzed by descriptive and 

inferential statistics in SPSS version 19. 

Findings. There was no statistically significant difference between the groups in terms of demographic 

characteristics. After the intervention, the mean score of nurses performance in the experimental group was 

66.21±0.47 and that of control group was 62.59±1.31 (p≤0.0001). After intervention, all nurses in the ex-

perimental group had very good performance and nurses in the control group had good performance.  

Conclusion. Using the pressure ulcers risk assessment tool (Braden scale) increases the sensitivity of criti-

cal care nurses to the risk of ulceration in the intensive care unit patients and forces them to comply with 

the standard caring measures and consequently, lead to prevention of bed sores. It is recommended to use 

this tool in order to enhance the care management of patients prone to pressure sore.  
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Braden scale 

1 Master of Science in Critical Care Nursing, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran (*Corresponding 

Author) email: amirhossein.abdy@gmail.com 

2 Assistant Professor, Director of Office of E-Learning Development and Planning of Virtual School, Tehran 

University  of Medical Science, Tehran, Iran 

3 Master of Science in Critical Care Nursing, Alborz Hospital, karaj, Iran 

4 Master of Science in Biostatistics, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, 

Iran  

Original Article 


