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 مراقبت از دهان بيماران تحت تهويه مكانيكيدر مورد  مقايسه نظرات و عملكرد پرستاران
  

  2اكرم انصاري 1،محسن اديب حاج باقري

  

  ، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، دانشكده پرستاري و ماماييپرستاري دانشيار  .1
  دانشكده پرستاري و مامايي ،هاي ويژه، دانشگاه علوم پزشكي كاشاندانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت  .2
 

شواهد زيادي بر ارتباط پنوموني مربوط به ونتيالتور و مراقبت ناكافي از  
يك مطالعه نشان داده است  1.وجود دارد ICUهاي دهان بيماران در بخش

كه مراقبت از دهان توانسته است بروز پنوموني در بيماران تحت تهويه 
مورد به ازاي هر هزار روز اتصال به ونتيالتور  9/3به  4/10مكانيكي را از 

با وجوداين، مكررا گزارش شده كه مراقبت از دهان بيماران  2.كاهش دهد
ICU با توجه به كمبود  3.ثبت نيز نمي شوندصورت مناسبي انجام نشده و هب

مطالعه در زمينه عملكرد پرستاران ايران در اين زمينه، مطالعه حاضر به مقايسه 
در مراقبت از دهان بيماران تحت تهويه  ICUنظرات و عملكرد پرستاران 

 . مكانيكي پرداخت

هاي در بيمارستان ICUپرستار  90صورت مقطعي بر روي مطالعه بهاين 
يد بهشتي كاشان، الزهرا و غرضي اصفهان و فاطمه الزهرا نجف آباد انجام شه
پرسشنامه شامل اطالعات . آوري شدها توسط پرسشنامه جمعداده و

دموگرافيك و هشت سوال درباره دفعات بررسي و مراقبت از دهان در 
بيماران تحت تهويه مكانيكي، ثبت مراقبت، آموزش ديدن درمورد مراقبت از 

 9ن، استفاده از چك ليست در مراقبت، اولويت اين مراقبت در مقايسه با دها
روايي . مراقبت ديگر، وسايل رايج در مراقبت و موانع مراقبت از دهان بود

          . قرار گرفت ICUعضو هيات علمي و دو مربي  10پرسشنامه مورد تاييد 
از نظر ثبت مراقبت  ICUبيمار  45روز، پرونده  3چنين، دوبار به فاصله هم

  . ها با استفاده از آمار توصيفي انجام شدآناليز داده. بررسي شد
نفر بهيار  2نفر كارشناس ارشد و  5نفر از واحدهاي پژوهش كارشناس،  83
هاي از نظر پرستاران، مراقبت از دهان در مقايسه با ساير مراقبت. بودند

رستاران هدف مراقبت از دهان پ درصد 81. پرستاري در رتبه هفتم قرار داشت
پرستاران ابراز  درصد 29تنها حدود . دندانسترا تامين بهداشت فردي بيمار مي

اظهار نمودند  درصد 20. اندداشتند كه درمورد مراقبت از دهان آموزش ديده
افراد  درصد 6/15تنها . دهندكه در طول شيفت مراقبت از دهان را انجام نمي

 درصد 8/83. كردنددهان از چك ليست خاصي استفاده ميبراي مراقبت از 
آنان از پرستاران تنها به ساكشن كردن دهان اكتفا كرده و حدود يك سوم 

. كنندكه از مسواك براي مراقبت از دهان بيماران استفاده مي اظهار داشتند
زياد بودن وظايف نوشتاري و كمبود پرسنل، مهمترين موانع مراقبت از دهان 

پرستاران اظهار نمودند كه پس از هربار مراقبت از  درصد 80بيش از . ندبود
از  درصد 40كنند، اما در پرونده حدود را در پرونده ثبت ميدهان، آن

  . بيماران موردي از مراقبت از دهان ثبت نشده بود
تحقيق حاضر نشان داد كه بيشتر پرستاران درباره مراقبت از دهان بيماران 

ICU  رو براي اين از اين. نديده و فاقد دانش الزم در اين زمينه هستندآموزش
را انجام نداده و يا مراقبت اولويت بااليي قايل نبودند و در بسياري از موارد آن

توجهي سيستم دهنده بيتواند نشانهاي اين تحقيق مييافته. ثبت نكرده بودند
اقبت در بيماران تحت مديريتي به نظارت كافي در زمينه نوع و كيفيت مر

تدارك چك ليست و پروتكل خاص براي مراقبت از . تهويه مكانيكي باشد
هاي آموزش مداوم پرستاران هاي مراقبت ويژه، تقويت برنامهدهان در بخش

ICU  در زمينه مراقبت از دهان و نيز تقويت نظارت بر انجام اين مراقبت
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