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حضور پرسنل جدید الورود

کارکنان

افزایش بروز زخم دانش ناکافی پرسنل
فشاری در 

بخشهای مراقبت 
ویژه بزرگساالن
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تار باال بودن نسبت بیمار به پرس

عدم نظارت کافی سر 
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گران بودن و کمبود 
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مدیریت

تغذیه ناکافی بیماران
بد حال بودن و داشتن سن باال 

اکثر بیماران آی سی یو

بیمار
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انهای تشک مواج،بالشتکهای پوزیشن، پانسم)خرید تجهیزات الزم
....نوین

31372

ه نظارت مستمر پوست بیمار توسط سرپرستار و اینچارجهای س
شیفت

33172

ه شناسایی صحیح بیماران پر خطر و مستعد و اطالع به موقع ب
کارشناس زخم

33281
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اقدام اصالحی

15/7، 96بروز زخم فشاری در بخشهای مراقبت ویژه بزرگساالن که در سال شاخصبا توجه به  %

بوده است، اقدام اصالحی در جهت نظارت و مراقبت بیشتر از بیماران پرخطر از نظر زخمهای

:  این اقدامات اصالحی شامل. فشاری توسط سرپرستاران بخشهای ویژه صورت گرفت

1-برگزاری دوره های باز آموزی مراقبت از زخم فشاری و جلوگیری از ایجاد زخم فشاری برای

زش عالوه بر دوره های آموزشی که توسط واحد آمو)کلیه پرستاران بخشهای ویژه بزرگساالن 

(پرستاری برگزار می شود

2-افزایش راندهای نظارتی سوپروایزر بالینی با تواتر بیشتردر ماه

3- مشاهده سیستم پوستی بیماران بستری درICU ها به صورت روزانه توسط سرپرستاران

بخشهای ویژه



بزرگساالندرصد بروز زخم فشاری در بخشهای مراقبت ویژه:نام شاخص 

داشته باشند، پرخطر محسوب  12بیمارانی که معیار برادن کمتر یا مساوی . بیماران پرخطر از نظر بروز زخم فشاری با معیار برادن شناسایی میشوند:تعریف شاخص
همچنین آمار بیمارانی .  الزاما در تمام این بیماران زخم فشاری ایجاد نمیشود.آمار بیماران پرخطر به صورت ماهیانه برای کارشناس زخم بیمارستان ارسال میگردد. میشوند

.که زخم فشاری در آنها ایجاد شده است توسط کارشناس زخم بیمارستان جمع آوری می گردد
پیامدیساختاری                  فرایندی                :   نوع شاخص

کیفیتبرنامه استراتژیک                سازمان باالدستی                          برنامه بهبود :    مبنای انتخاب شاخص

رضایتمندیایمنی کارایی                     اثربخشی :      ابعاد مختلف کیفیت شاخص

ساالنهماههسه ماهه           شش ماهانه:   گیریدوره اندازهکاهشیافزایشی  : جهت مطلوب

نفرساعتروزکارکرد           نسبت          متوسط زمان          فراوانی نسبیدرصدمیزان        میانگین        تعداد          : اندازه گیریواحد 

با بروز زخم فشاری در یک ماهICUتعداد بیماران بستری در بخش های :فرمول شاخص
در همان ماهICUبیماران پرخطر بستری در بخش های کل

اعالم شده از طرف کارشناس زخم فشاریآمار:منابع گردآوری اطالعات 
نمونه گیری       سرشماری  :    گیریروش اندازهدرصد6:هدفعدد درصد15.7: وضعیت مبنا

واحد/ مسئول بخشمعاونت درمان    مدیریت         واحد بهبود کیفیت      دفتر پرستاری  :  سطوح گزارش دهی

کردن معیار برادن توسط پرستاربه اشتباه محاسبه:چالشها و موارد مخدوش کننده اندازه گیری شاخص

زهرا دوکوهکی:نام مسئول اندازه گیری شاخصلیلی قره خانی:مسئول شاخص

شناسنامه شاخص 
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عدد مبنا فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن

97تفکیک ماه در سال در بخشهای مراقبت ویژه بزرگساالن به درصد بروز زخم فشاری 



تجزیه و تحلیل شاخص
:تعریف محدوده شاخص

7/9کمتر از : محدوده سبز رنگ

10/9تا 8بین : محدوده زرد رنگ

11بیشتر از : محدوده قرمزرنگ

محاسبه 96درصد بوده است که میانگین درصد بروز زخم فشاری در سه ماهه آخر سال 15/7عدد مبنای این شاخص 
.درصد تعریف شده است6عدد هدف نیز با توجه به استاندارد بروز زخم فشاری در بخش ویژه . گردیده است

داخلی ICUدر فروردین و اردیبهشت ماه به دلیل شروع سال جدید و همچنین باال بودن آمار بیماران بدحال در بخش 
شاری این بیماران به دنبال بدحال شدن مشکالت تغذیه ای نیز داشتند که باعث افزایش بروز زخم ف. بوده است2

.  شده بود

، مشکالت 2در مرداد ماه به دلیل کمبود تعداد بیماریاران در بخشهای ویژه بخصوص در بخش ویژه نوروسرجری 
.کمبود نیروی بیماریاری در تمام طول تابستان وجود داشت. مراقبت از بیمار زیادتر شده بود

یژه در بخش و( ضخامت این ملحفه ها بیشتر از ملحفه های عادی است)در آبان ماه به دلیل توزیع ملحفه های کددار
ی ، کمبود پنبه و افزایش مدت زمان ماندگاری بیماران در بخشهای ویژه افزایش آمار بروز زخم فشار2نوروسرجری 

.وجود داشته است

و. در آذر ماه افزایش آمار بروز زخم فشاری، ارسال آمار اشتباه بیماران پرخطر در یکی از بخشهای ویژه بوده است
.پرستاران در شناسایی بیماران پرخطر این بخش و جمع آوری آمار این بیماران به درستی اقدام نکردند



مستندات برنامه بهبود کیفیت
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بروز زخم فشاری
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