دانشگاه علوم پزشکی آجا

گزارش يك مورد مميزي باليني عفونت محل فيستول بخش دياليز بيما 501
ناهيد كيارستمي ،اشرف قمچيلي

مقدمه :مميزي باليني فرايندي است نظام مند که در قالب انجام مراحل مختلف به ارتقا کيفيت خدمات
سالمت در يک حيطه مشخص ميپردازد .براي هر پروژه مميزي باليني يک استاندارد و يک هدف
تعريف ميشود .استاندارد وضعيت مطلوب و نهايي است که تمايل داريم به آن نائل شويم ولي ممکن
است که براي نيل به آن نيازمند انجام چرخههاي متعدد مميزي باليني باشيم.
معرفي مورد:
عفوني شدن محل فيستول در بيماران بخش دياليز در بيماران مراجعه كننده بخش دياليز بيمارستان 501
در  6ماهه اول سال  1390مورد بررسي قرار گرفت .از مجموع  446بيمار تحت دياليز  5مورد عفونت
محل فيستول مشاهده گرديد .كالس آموزش كاركنان در هر ماه  2ساعت برگزار گرديد .در هر ماه 4
ساعت كالس آموزشي براي بيماران و همراهان و ارائه  8پمفلت آموزشي جهت بيمارانصورت گرفت.
آموزشها شامل اصالح روشهاي آسپتيك محل تزريق فيستول و آموزش پرسنل در زمينه رعايت اصول
استرليزاسيون در زمان وصل و جدا كردن بيماران از دستگاه دياليز و آموزش بيماران در زمينه رعايت
بهداشت و مراقبت از فيستول بود و از گاز كات شده استريل به جاي پنبه معمولي جهت جلوگيري از
خونريزي فيستول استفاده گرديد .در مميزي انجام شده پس از اقدامات اصالحي انجام شده طي  6ماه،
مميزي انجام شده در شهريور ماه از  467مورد دياليز  2مورد عفونت محل فيستول مشاهده گرديد.
بحث و نتيجهگيري:
نقطه آغاز هر فعاليت ارتقا کيفيت ،انتخاب موضوع آن است و اين انتخاب نياز به تفکر و برنامهريزي
دقيق و اولويتبندي مناسب دارد ،چرا که انجام هر پروژه مميزي مستلزم صرف منابع فراوان است.
انتظار نداريم که با انجام يک پروژه مميزي باليني کل مشکل يک قسمت را حل کنيم و به وضعيت
مطلوب برسيم ،با توجه به فاصله وضعيت موجود با استاندارد ،هدف از انجام يک پروژه مميزي باليني
نزديکتر شدن تاحداکثر امکان به وضعيت مطلوب (استاندارد) است.
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