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چکیده
مقدمه :عدم احیاء یا احیای نادرست سبب مرگ نوزاد یا عوارض غیرقابل برگشت برای تمام عمر خواهد شد .بنابراین فراگیری درست احیاء
با استفاده از روشهای مناسب و تمرین مستمر از اهمیت زیادی برخوردار است.
هدف :مقایسه تأثیر دو روش گزارشگری ضبط ویدیویی و کارگاه آموزشی بر کیفیت احیای نوزاد.
روش :در این مطالعه نیمهتجربی سهگروهی 09 ،احیای نوزاد در سه گروه گزارشگری ،کارگاه آموزشی و شاهد در بیمارستان امالبنیین(س)
مشهد سال  1302به وسیله دوربین ضبط شد .در مرحله اول  39احیای گروه شاهد ضبط شید .در مرحلیه دوم ،تییا احییاء در کارگیاههیای
آموزشی احیاء حضور یافتند .در مرحله سوم ،تیا احیاء در جلسات گزارشگری شرکت نمودند .بعد از هر ییک از مراحیل دوم و سیوم نییز 39
احیاء ضبط و با استفاده از چکلیست ارزیابی کیفیت احییای نیوزاد منطبیب بیر )NRP (Neonatal Resuscitation Program
 2011ارزیابی شد .تحلیل دادهها توسط آزمونهای مجذورکای ،آنالیز واریانس یکطرفه و کروسکالوالیس و با استفاده از نرمافیزار SPSS
نسخه  11/5انجام شد.
یافتهها :نمره کیفیت احیاء در گروه گزارشگری ( ،)49/0±12/1نسبت به کارگاه آموزشی ( )10/6±11/7و شاهد ( )14/3±0/0بیشتر بود

( .)P>9/991این تفاوت بین گروههای «گزارشگری و کارگاه» ( )P>9/991و «گزارشگری و شاهد» ( )P>9/991معنیدار بود؛ ولی بین
گروههای «کارگاه و شاهد» تفاوت معنیدار وجود نداشت (.)P=9/17
نتیجهگیری :برگزاری جلسات گزارشگری احیاءهای ضبط شده ،کیفیت احیای نوزاد را بیشتر از روش کارگاه آموزشیی ارتقیاء مییبخشید؛

بنابراین ،به عنوان یک روش آموزشی جدید برای آموزش احیای نوزاد در مراکز درمانی توصیه میگردد.
کلیدواژهها :احیای نوزاد ،کارگاه آموزشی ،گزارشگری ،ضبط ویدیویی


تاریخ دریافت1304/93/23 :
تاریخ پذیرش1304/96/17 :
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مقایسه تأثیر گزارشگری ضبط ویدیویی و کارگاه آموزشی بر کیفیت احیای نوزاد

مقدمه
شروع تنفس مهمترین پدیده فیزیولوژیک انتقال از زندگی داخل
رحمی به خارج رحمی است و تقریباً  09درصد نوزادان بدون نیاز
به اقدام خاصی شروع به تنفس نموده و خودبیهخیود بیا تبیدیل
جریان خون جنینی به نوزادی این دوره را سیرری مییکننید (,1
 19 .)2درصد باقیمانده برای شروع تنفس نیاز بیه کمیک دارنید
( .)3با این که درصد نوزادانی که به احیاء نیاز دارنید کیا اسیت؛
ولی با توجه به باال بودن آمار زایمانها تعداد واقعی این نوزادان
مها است (.)4
طبب نظر سازمان جهانی بهداشت ،تقریباً  139میلیون نیوزاد در
سال در جهان متولد میشوند که  3درصد آنها یعنیی حیدود 4
میلییون نیوزاد دچیار آسفیکسیی و  25درصید میوارد نییز دچیار
مرگومیر میگردند ( .)7-5از این نوزادان ،در حدود  1/2میلیون
میمیرند و به همین میزان دچار عوارضی از قبیل اپیلرسی ،فلج
مغزی و اختالالت تکاملی میشوند (.)5
هدف از احیای نوزاد ،جلوگیری از عوارض و مرگومیر مرتبط با
آسیب بافتی هایروکسیک -ایسکمیک بیر مغیز ،قلیب و کلییه و
برقراری مجیدد تینفس خودبیهخیودی و بیرونده قلبیی کیافی
میباشد .عدم احیاء یا احییای نادرسیت ،سیبب میرگ نیوزاد ییا
عوارض غیر قابل برگشیت بیرای تمیام عمیر خواهید شید (.)4
بنابراین پیشگیری از چنین اتفاقیاتی بسییار مهیا اسیت .طبیب
دستورالعمل احیای نوزاد در مورد هر زایمانی باید پیشاپیش همه
آمادگیها وجود داشته باشد تا انتقال از داخیل رحیا بیه دنییای
خارج بدون هرگونه مشکلی و در امنترین و سالاتیرین شیرایط
صورت گیرد ( .)1در عین حال ،اگر تهدید و مخاطرهای به وقوع
پیوست ،بالفاصله باید وارد عمل شید .سیرعت عمیل و مییزان
مهارت دو عامل تعیینکننده است و هر گونه تأخیر در اقدام ،اگر
به مرگ منجر نشود ممکن است زمان پاسخ را به تعویب انداخته
و خسارت جسمی و ذهنی جبرانناپیذیری را بیه همیراه داشیته
باشد (.)4
کیفیت احیاء امری تعیینکننده در وضعیت نهایی بیمار و پیامدها
میباشد .بسییاری از مطالعیات ،کیفییت احییای نیوزاد را بسییار
پایین تر از حد مطلوب گیزارش نمودنید ( .)0 ,8همچنیین طبیب
گزارش سازمان بهداشت جهانی ،در اغلیب میوارد احییای نیوزاد
آغاز نشده یا روشهای به کار بیرده شیده ناکیافی و ییا اشیتباه
هستند .این امر به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه صدق
میکند؛ که  08درصد مرگومیر نوزاد نسبت بیه کیل جهیان در
آنها اتفاق میافتد (.)19
 Finerو همکاران ( )2992طی یک بررسی دو ساله احیاءهیای
ضبط شده در اتاق زایمان ،گزارش کردند کیه علییرغیا وجیود
کارکنان باتجربه در اتاق زایمان که آموزشهیای متعیددی نییز
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طبب برنامه احیای نوزاد دریافت نمودهاند ،اشتباهات فراوانیی رخ
میدهد؛ که در اغلب موارد قابل پیشگیری است و این اشتباهات
در هیچ پروندهای ثبت نمیگردد (.)11
نتایج حاصل از سایر مطالعات نشان میدهد بسیاری از کارکنیان
مهارت و دانش احیای نوزاد را نداشتند ( )12و در بعضیی مراکیز
مراقبین هنگام احیای نوزاد از روشهایی که به طور کامل غلیط
است برای تحریک تنفسی استفاده میکردند ( .)13بدیهی است
مراقبت های نوزادی که در دقایب اول بعد از تولد ارایه میگیردد
نقش مهمی را در کاهش مرگومیر ،بیماریزایی و بهبود وضعیت
آینده نوزادان خواهد داشت ( .)14به این دلیل تمام افیرادی کیه
با زایمان در ارتباط هستند شامل پزشیکان ،ماماهیا و پرسیتاران
باید از دانش و مهارت الزم برای انجام احیاء برخوردار باشند (,7
.)15
مداخالتی که سبب بهبود کارگروهی و کاهش انحراف از برنامه
احیییای نییوزاد ()Neonatal Resuscitation Program
میشود تأثیر قابیل مالحظیهای بیر کیفییت مراقبیت دارد (.)16
توجه به نکات و دستورالعملهای ذکیر شیده در برنامیه احییای
نوزاد سبب بهبود کیفیت احیاء خواهد شد .با انتشار نسخه ششیا
از برنامه احیای نیوزاد ( )4( )NRP 2011آمیوزش مبتنیی بیر
شبیه سازی به عنوان یک روش استاندارد احیای نوزادان مطیر
شده است .در این نسخه بیه طیور انحایاری بیر روی آمیوزش
مهارتهای بیالینی از طرییب سیناریوهای شیبیهسیازی شیده و
جلسات گزارشگری تأکید شده است.
جلسات گزارشگری یک جزء حیاتی از یادگیری مؤثر در آموزش
مبتنی بر شبیهسیازی اسیت ( .)17در جلسیات گزارشیگری ،بیه
فراگیران در مورد عملکرد و رفتارشان بیازخورد داده مییشیود و
همچنین می توان عملکرد مؤثر و یا غیرمؤثر را مشیخ نمیود
( .)18گزارشگری فرصتی برای بررسی و درک بهتر از آنچیه در
طول یک حادثه یا تجربه اتفاق افتاده فراها میکنید .همچنیین
بحث در مورد آنچه خیوب انجیام شیده و شناسیایی آنچیه کیه
میتواند تغییر یابد تا در دفعات بعد متفاوت و بهتیر انجیام شیود
()10؛ گزارشگری فیوری اغلیب بالفاصیله بعید از احییاء انجیام
میشود؛ در حالیکه در گزارشیگری سیرد ییا تیأخیری جلسیات
چندین روز پس از احیاء برگزار میشود .الزمه گزارشگری سیرد
در دسترس بودن اطالعات مربوط به عملکیرد واقعیی در طیول
احیاء است .راییجتیرین منیاب اطالعیات میورد اسیتفاده ،ضیبط
ویدیویی و دادههای دفیبریالتور است (.)29
ضبط کردن احیاء به فراگیران در یادآوری این که چه چییزی و
چه زمانی در طول احیاء اتفاق افتاده کمیک مییکنید .تماشیای
فیلاها در جلسات گزارشگری به فراگیران این امکان را میدهد
که رفتار و عملکردشان را خودارزیابی کننید ( .)21بررسییهیای
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اخیر بر روی گزارشگری به عنوان بخشی از فرایند ییادگیری در
آموزش مبتنی بر شبیهسازی نشیان داد کیه تحقیقیات بیشیتری
برای بررسی نتایج ییادگیری مبتنیی بیر پخیش فییلا در طیول
جلسات در مقابل عدم استفاده از آن مورد نیاز است (.)17
 Hoytو همکاران ( )1088گزارش کردند که عملکرد تیا احیاء
در احیای بزرگساالن پس از بازبینی موارد ضبط شیده از احییای
واقعی بهبود یافته اسیت ()8؛ در حیالیکیه مطالعیه  Nadlerو
همکاران ( )2911نشان داد که مشاهده موارد فیلا ضیبط شیده
احیای نوزاد در جلسات گزارشیگری تیأثیر چنیدانی در عملکیرد
کارکنان در پیروی از گایدالین نداشیته اسیت ( .)18ایین نتیایج
ضرورت مطالعات بیشتر را روشن میسازد.
در حییال حاضییر ،در ایییران آمییوزش احیییای نییوزاد بییه شییکل
کارگاههای متعدد چندروزه و چندین ساعته اراییه مییشیود .بیر
اساس مطالعات و تجربه های صورت گرفته ،ثابت شده است که
مهارت این افراد پس از مدتی کاهش مییابد؛ هر چند دورههای
بازآموزی نیز در نظر گرفته میشود؛ اما برنامه مدونی به منظیور
حفظ مهارتهای احیاء در هیچیک از گروهها وجود ندارد (.)7 ,6
شاید بتوان با تغییر روش آمیوزش و کیاربرد گزارشیگری ضیبط
ویدیویی که منطبب بر توصیههای اخیر  NRP2011میباشید،
روش مناسبتری را برای آموزش احیای نوزاد جایگزین کرد.
از آنجایی که تاکنون پژوهشی با این هدف به منظیور مقایسیه
روش فعلی آموزش احیای نوزاد با گزارشگری احیاءهیای ضیبط
شده واقعی در کشورمان صورت نگرفته است؛ بیر آن شیدیا تیا
مطالعه حاضر را با هدف مقایسه تأثیر دو روش گزارشگری ضبط
ویدیویی و کارگاه آموزشی بیر کیفییت احییای نیوزاد بیه انجیام
رسانیا.
روشها

مطالعه حاضر یک مطالعه نیمهتجربی سهگروهی با طیر فقیط
پس آزمون میباشد؛ که از اسفند  1302تیا بهمین  1303انجیام
شد .جمعیت مورد مطالعه شامل احیاءهای انجیام شیده بیر روی
نوزادان تازه متولید شیده در زایشیگاه و اتیاق عمیل بیمارسیتان
امالبنین(س) مشهد بود .نمونه تحقیب شیامل احیاءهیای انجیام
شده توسط افراد تیا احیاء از زمان شروع مطالعه بود .با توجه به
این که متغیر اصلی در این پژوهش (کیفیت احیاء) از نوع کمیی
میباشد؛ برای محاسبه حجا نمونه از فرمول میانگین و انحراف
معیار یک گروه استفاده شد.
حجا نمونه بر اساس زیرمعیارهای کیفیت احیاء و بیا اسیتفاده از
مطالعات مشابه محاسبه گردید ( )0که در نهاییت ،حجیا نمونیه
 39احیاء در هر گروه (مجموعاً  09احیاء) ارزیابی گردید .ضمناً از
سیط اطمینیان  %05در محاسیبه حجیا نمونیه ایین پیژوهش
استفاده شد .نمونهگیری به روش مبتنی بیر هیدف در سیه بیازه
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زمانی در طول طیر انجیام شید؛ بیه ایین ترتییب کیه تمیامی
احیاءهای صورت گرفته بر روی نوزادان تازه متولد شیده توسیط
دوربینهای ناب شده بر روی رادیانت وارمر ضبط شد و در سه
مرحله از مطالعه (قبل از برگزاری کارگاه ،بعد از برگزاری کارگاه
و بعد از برگزاری جلسات گزارشگری احیای نیوزاد) اسیتخراج و
احیاءهایی که شرایط ورود بیه مطالعیه را داشیتند ارزییابی شید.
تخای افراد به گروههای مطالعه غیرتایادفی و شیرایط ورود
به مطالعه شامل موارد زیر بود:
احیاءهای انجام شده توسط افراد تییا احییای نیوزاد؛ احیاءهیای
انجام شده توسط افرادی از تیاهای احیاء که رضایت برای ورود
به مطالعه را داشتند.
معیارهای خروج از مطالعه شامل :احیاءهای صورت گرفته توسط
افرادی از تیا احیاء که در جلسات گزارشگری حضیور نداشیتند؛
احیاءهای صورت گرفته توسط افرادی از تیا احیاء که در کارگاه
آموزشی احیای نوزاد حضور نداشتند.
ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل فرم ثبت عملیات احیاء،
فرم گزارشگری عملیات احیاء و چکلیست ارزیابی مهارتهیای
احیای نوزاد (کیفیت احیاء) بود .فرم ثبت عملییات احییاء شیامل
اطالعاتی در زمینه جنس ،سن حاملگی ،نوع زایمان ،نمره آپگیار
در دقایب مختلف و ثبت مراحل مختلف احیای صورت گرفتیه و
اقدامات انجام شده در اتاق زایمان یا اتیاق عمیل بیود کیه ایین
اطالعات از پرونده پزشکی نوزاد تکمیل شد.
فییرم گزارشییگری عملیییات احیییاء بییر اسییاس مییدل رادولییف
«گزارشگری با قضاوت خوب» و با استفاده از مطالعیات مشیابه
طراحی شد ( )17که شامل سه مرحله واکنش ،تجزیه و تحلیل و
جم بندی بود؛ جلسات گزارشگری بیر اسیاس آن تیدوین شید.
چکلیست ارزیابی مهیارت هیای احییای نیوزاد کیه بیر اسیاس
دستورالعمل برنامه احیای نوزاد و مطالعات مشیابه طراحیی شید
شامل  0متغیر عملکرد گروه (دارای  4زیرمجموعه) ،آمادهسیازی
و گامهای اولیه احیاء ( 0زیرمجموعه) ،ارزیابی ضیربان قلیب (2
زیرمجموعه) ،تجویز اکسیژن ( 3زیرمجموعه) ،حمایت تهوییهای
غیرتهییاجمی ( 5زیرمجموعییه) ،لولییهگییذاری داخییل تراشییه (5
زیرمجموعییه) ،تهویییه تهییاجمی ( 3زیرمجموعییه) ،فشییردن
قفسه سینه ( 6زیرمجموعه) و تجویز دارو ( 7زیرمجموعه) اسیت
که با مشاهده فیلا احیای ضبط شده تکمیل شید .بیرای تعییین
روایی ابزارهای ذکر شده از روایی محتوا استفاده گردید.
پایایی فرم ثبت عملیات احیای نوزاد و پاییایی فیرم گزارشیگری
عملیات احیای نوزاد با توجه به مطالعات مشابه تأیید شده است.
به منظور ارزیابی پایایی چکلیست مهارتهای احیای نوزاد کیه
دارای  0زیرمعیار می باشد؛ و مقیاس سنجش آن کمی فاصلهای
است؛ از روش پایایی ارزیابها استفاده شد؛ به این صیورت کیه
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کیفیییت  19مییورد احیییاء توسییط دو نفییر (پژوهشییگر و همکییار
پژوهش) ارزیابی گردید و سرس بیا اسیتفاده از آزمیون ضیریب
همبستگی پایایی همه زیرمعیارها به دست آمد؛ کیه بیا ضیریب
همبستگی  9/86تا  9/07پایایی آنها تأیید شید .گذرانیدن دوره
آموزشی احیای نوزاد و کسب مدرک مگاکید ،میالک صیالحیت
پژوهشگر به منظور تسلط برای ارزیابی احیای نوزاد بود.
به منظور تهییه فییلا احیاءهیا  4دوربیین فیلمبیرداری بیر روی
رادیانت وارمر در اتاق عمل ( 3اتاق عمل هر ییک شیامل ییک
رادیانت وارمر) و اتاق زایمان ناب شد و تمام موارد احیای نوزاد
به وسیله دوربینهای فیلمبرداری ضبط گردید .دادههایی از قبیل
عوامل خطر زایمان ،جنس ،سن حیاملگی ،نیوع زایمیان و نمیره
آپگار در دقایب مختلف و اقدامات انجام شده در اتاق زایمیان ییا
اتاق عمل به صورت دستی در چکلیست عملیات احیای نوزاد و
از پرونده پزشکی وی ثبت شد.
دور اول نمونهگیری با استفاده از ضبط وییدیویی بیرای ارزییابی
کیفیییت احیاءهییا در وضییعیت کنییونی و قبییل از انجییام هرگونییه
مداخلهای انجام شد؛ به این ترتیب که احیاءهای ضبط شیده بیه
وسیله دوربین به صورت هفتیهای توسیط پژوهشیگر از سیسیتا
استخراج شده و تعداد  39مورد احیای نوزاد که شیرایط ورود بیه
مطالعه را داشت به عنیوان احیاءهیای گیروه شیاهد مشیاهده و
ارزیابی گردید.
کیفیییت احیاءهییای صییورت گرفتییه بییا اسییتفاده از چییکلیسییت
مهارتهای احیای نوزاد ارزیابی شد؛ هر کدام از متغیرهای ذکیر
شده در چکلیست با مشاهده فیلا احیاء ارزیابی و نمرهدهی شد.
نحوه نمرهدهی بیه ایین صیورت بیود کیه دو امتییاز بیرای هیر
تامیاگیری درست و روشی که به درسیتی انجیام شیود ،ییک
امتیاز برای عملی که ناق و یا با تیأخیر انجیام شیود و امتییاز
صفر برای عملی که انجام نشده یا اشتباه بود ،تعلیب گرفیت .در
نهایت ،مجموع امتیازات تعلب گرفتیه بیر حیداکنر نمیره ممکین
برای آن احیاء تقسیا شد؛ که نمره حاصیل ،بییانگر کیفییت آن
احیاء بود؛ برای سهولت در امر مقایسه بین گروهها ،نمره کیفیت
احیاء در سه گروه تبدیل به درصد شد.
در مرحله دوم پژوهش ،بیرای آمیوزش احییاء بیه روش کارگیاه
آموزشییی ،تمییامی اعضییای ت ییاهییای احیییاء اعییا از پزشییکان
(متخااین کودکان و زنان) ،ماماهیا و پرسیتاران اتیاق عمیل،
توسط همکار پژوهش (پزشیک فیوقتخای نیوزادان) تحیت
آموزش احیاء بر اساس برنامه احیای نوزاد  )4( 2911قرار گرفتند
و کارگاه های متعدد آموزشی که به صورت کار با موالژ همراه با
سناریوهای شبیه سازی شده بود ،در مدت دو ماه برای تمام افراد
برگزار شید .سیرس دور دوم نمونیهگییری بیا اسیتفاده از ضیبط
ویدیویی به منظور ارزیابی کیفیت احیاءها بعد از کارگاه آموزشی
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انجام شد و تعداد  39مورد احیاء ضیبط و بیه عنیوان احیاءهیای
گروه کارگاه آموزشی بررسی شد.
در مرحله سوم ،جلسات گزارشگری به صیورت هیر دو هفتیه در
مدت دو ماه با حضور اعضای تیاهای احیاء (پزشکان ،ماماهیا و
پرستاران) و پژوهشگر برگزار شد .این جلسات بیر اسیاس میدل
رادولف «گزارشگری با قضاوت خوب» ( )22طراحیی شید؛ کیه
شامل سه مرحله واکنش ،تجزیه و تحلیل و جم بندی است .در
این جلسات ،تمامی احیاءهیای ضیبط شیده در طیول هفتیه بیه
صورت تکبهتک (حداقل شامل یک احیای کامل) نمیایش داده
شد و بر اساس مدل رادولف گزارشگری شده و بررسی گردید.
در مرحله واکنش از افراد تیا در میورد ایین کیه احییاء چگونیه
گذشت سؤال میشد و اجازه داده میشد تا افراد احساسات خیود
را بیان کنند .سرس در مرحله تجزیه و تحلیل با نمایش احییای
ضبط شده ،تمامی مراحل احیاء بیازبینی شیده و میورد بحیث و
تجزیه تحلیل قرار مییگرفیت و بیه شیرکتکننیدگان در میورد
عملکردشان بازخورد داده می شد .در مرحله نهایی با جم بنیدی
نکات منبت و مرور اشکاالت گزارشگری خاتمه مییافیت .الزم
به ذکر است که شرکت سایر افراد کیه در احییای نیوزاد حضیور
نداشتند در این جلسات اختیاری بود و هر فرد باید حیداقل ییک
بار در این جلسات حضور مییافت.
سرس دور سوم نمونهگیری با استفاده از ضیبط وییدیویی بیرای
ارزیابی تأثیر مداخله آغاز شد و مجدداً کیفیت احیاءهای صیورت
گرفته در این مرحله با بررسی  39مورد احیاء به عنوان احیاءهای
گییروه گزارشییگری ضییبط ویییدیویی ارزیییابی شیید .در ضییمن،
احیاءهای انجام شده توسط افیرادی از تییاهیای احییاء کیه در
جلسه گزارشگری حضور نداشتند و ییا در کارگیاههیای آمیوزش
احیای نوزاد شرکت نکرده بودند طبب معیارهای خروج از مطالعه
حذف شد .در نهایت ،نتایج حاصیل از سیه گیروه احییاء بیا هیا
مقایسه گردید.
در خاوص مالحظات اخالقی ،پیس از تأییید پیژوهش توسیط
کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارایه معرفینامیه از
دانشکده پرستاری و مامایی به بیمارستان امالبنیین(س) مشیهد،
نمونه گیری آغاز شد .فرم رضایت آگاهانیه بیرای نمیایش فییلا
ضبط شده از عملکرد افراد تیا احیاء در طول احیای نوزاد ،قبیل
از برگزاری جلسات در اختیار آنها قرار گرفت و به طور کامل در
مورد پژوهش و اهداف و اهمیت آن اطالعات الزم داده شد .بیا
توجه به این که هویت نیوزاد احییاء شیده در فییلا ضیبط شیده
مشخ نیست ،نیاز به کسب اجازه از والدین نبود .فیلاها بعد از
مشاهده حذف گردید.
دادههای پژوهش توسط نرمافزار  SPSSویرایش  11/5تجزییه
و تحلیل شد .به منظور بررسی توزی طبیعی دادههیای کمیی از
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اکرم موسوي و همکاران

آزمون کولموگروف اسمیرنوف و شاپیروویلک اسیتفاده شید .بیه
منظیور مقایسیه بیین سیه گیروه از لحیار متغیرهیای کیفییی از
آزمونهای مجذورکای و دقیبفیشر؛ و از لحار متغیرهای کمیی
در صورت طبیعی بودن توزی  ،از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
و در غیر این صورت ،از آزمون کروسکال والییس اسیتفاده شید.
سط معناداری  9/95در همه آزمونها در نظر گرفته شد.
یافتهها

در مطالعه حاضر ،تعداد  55مورد ( 61/1درصد) از نوزادان احییاء
شده مذکر و  35مورد ( 38/0درصد) مؤنث بود 67 .نیوزاد احییاء
شده ( 74/4درصد) به روش زایمیان طبیعیی و  23نیوزاد (25/6
درصد) به روش سزارین متولد شدند .رنی میای آمنیوتییک در

 84مورد احیاء ( 03/3درصد) شیفاف و در  6میورد ( 6/7درصید)
آغشته بیه مکونییوم بیود .نتیایج آزمیون مجیذورکای و آزمیون
دقیبفیشر نشان داد که سه گروه از نظیر متغییر جینس و روش
زایمان و رن مای آمنیوتیک همگن هستند.
 22مورد ( 24/4درصد) از احیاءها شامل احیای نوزاد نارس و 68
مورد ( 75/6درصد) شامل احیای نوزاد رسیده بود .میانگین نمره
آپگار دقیقه یک  6/9±2/9و دقیقه پنج در سه گیروه 8/1±1/6
بود .نتایج آزمیون کروسیکالوالییس و آزمیون آنیالیز وارییانس
یکطرفه نشان داد سه گروه از نظر متغیرهای سن داخل رحمی،
وزن زمان تولد و آپگار دقیقه یک و پنج همگن هسیتند (جیدول
.)1

جدول :1مقایسهمیانگینمشخصاتنوزادانموردمطالعهبهتفکیکگروهآزمودنی
شاهد
کارگاه آموزشی
گزارشگری ضبط ویدیویی

گروه

نتیجه آزمون

شاخ
متغیر
سن جنینی
وزن تولد
آپگار دقیقه اول
آپگار دقیقه پنجا

انحراف معیار  ±میانگین
38/9 ±3/4
3190/9 ±889/8
5/5 ±1/0
7/8 ±1/6

انحراف معیار  ±میانگین
37/3 ±4/6
3935/3 ±1918/3
6/9 ±2/2
8/2 ±1/8

انحراف معیار  ±میانگین
36/5 ±4/7
2843/3 ±058/6
6/5 ±1/8
8/5 ±1/5

* P=9/71
** P=9/54
** P=9/15
** P=9/26
*Kruskal Wallis Test
** One Way Anova Test

آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشیان داد کیه بیین سیه گیروه
گزارشگری ،کارگاه آموزشی و شاهد از نظر نمره کیفیت از لحار
ابعاد عملکرد گروهی ،گام های نخستین احییاء ،کنتیرل ضیربان
قلییب ،تجییویز اکسیییژن آزاد ،حمایییت تنفسییی غیرتهییاجمی،
لوله گذاری داخل تراشه و نمره تهویه تهاجمی تفاوت معنیداری
وجود داشت (( )P>9/95جدول )2؛ که در همه موارد فوق ایین

تفاوت معنیدار بین گروههای گزارشیگری و شیاهد (،)P>9/95
گزارشیگری و کارگیاه آموزشیی ( )P>9/95بیود .آزمیون آنییالیز
واریانس نشان داد که بین سه گروه مورد مطالعه از لحار نمیره
کیفیت زندگی از بُعد نحوه آمادهسازی تفاوت معنییداری وجیود
نداشت.

جدول:2مقایسهمیانگیننمرهمعیارهایکیفیتاحیاءبهتفکیکگروهآزمودنی
شاهد
کارگاه آموزشی
گزارشگری ضبط ویدیویی

گروه
شاخ
متغیر
عملکرد تیمی
گامهای نخستین
کنترل ضربان قلب
تجویز اکسیژن
حمایت تنفسی غیرتهاجمی
لولهگذاری داخل تراشه
تهویه تهاجمی

انحراف معیار  ±میانگین
63/3 ± 23/2
68/3 ± 15/0
35/9 ± 33/2
46/1 ± 25/3
75/2 ± 17/9
79/9 ± 3/2
63/3 ± 7/4

انحراف معیار  ±میانگین
29/9 ± 23/6
27/0 ± 10/0
19/8 ± 10/3
29/6 ± 17/1
43/9 ± 27/2
45/2 ± 29/5
33/3 ± 18/6

تعداد سه مورد احیاء تا فشردن قفسه سینه ضبط شده بود؛ که 2
مورد در گروه شاهد و یک مورد در گروه کارگیاه آموزشیی قیرار
داشت؛ و تجویز دارو در هیچ احیایی صورت نگرفت .در مقایسیه
کلی نمره کیفییت احییاء بیین سیه گیروه گزارشیگری ،کارگیاه
آموزشی و شاهد ،یافتیههیای جیدول  3و نتیجیه آزمیون آنیالیز
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انحراف معیار  ±میانگین
7/0 ± 15/0
24/1 ± 11/9
11/6 ± 10/4
16/8 ± 12/8
31/4 ± 22/6
49/8 ± 11/4
16/6 ± 0/6

نتیجه آزمون آنالیز واریانس
یکطرفه
P>9/991
P>9/991
P>9/991
P>9/991
P>9/991
P>9/91
P>9/991

F=56/72
F=60/58
F=0/13
F=13/14
F=28/04
F=5/00
F=16/17

واریانس یک طرفه نشان داد که تفیاوت معنییداری وجیود دارد
( .)p<9/991نتایج آزمون تعقیبی توکی نیز نشیان داد کیه ایین
تفاوت معنی دار بین گروههای «گزارشگری و کارگاه آموزشیی»
( )P>9/991و «گزارشگری و شیاهد» ( )p<9/991وجیود دارد؛
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ولی بین گروههای کارگاه آموزشی و شاهد تفاوت معنیدار وجود
ندارد (.)P=9/17
جدول:3میانگیننمرهکیفیتاحیاءبهتفکیکگروهآزمودنی
نتیجه آزمون
انحراف معیار
تعداد
گروهها
آنالیز واریانس
±
میانگین (نمره)
یکطرفه
39
گزارشگری ضبط ویدیویی
49/0 ± 12/1
F=46/7
39
کارگاه آموزشی
10/6 ± 11/7
P>9/991
39
شاهد
14/3 ± 0/0

بحث
نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین نمره کیفیت احیاءهیای
گروه گزارشگری نسبت به دو گروه دیگر و میانگین نمره کیفیت
احیاءهای گروه کارگاه آموزشی نسبت به گروه شاهد بیشتر بیود؛
که این تفاوتها نیز فقط در حالت اول از نظیر آمیاری معنییدار
بود.
 Hoytو همکاران ( )1088گزارش کردند که عملکیرد اعضیای
تیا احیاء در احیای بزرگساالن پس از بازبینی موارد ضبط شیده
از احیای واقعی بهبود یافته است ( .)8این مطالعه ضمن متفاوت
بودن گروه تحت مطالعه و همچنین متفاوت بودن مدت مداخلیه
با مطالعه حاضر از نظر اثر منبت گزارشیگری بیر کیفییت احییاء
تناسب و توافب دارد؛ اما مطالعه  Carbineو همکیاران ()2999
نشان داد که مشاهده احیای نوزادان در جلسات تضمین کیفییت
تا حد زیادی در بهبود عملکرد بالینی تأثیر نداشت و نمره کیفیت
احیاء در احیاهای ضبط شده بعد از جلسات بیشتر بود؛ اما از نظر
آماری معنی دار نبود ( .)23دلیل این تناقض میی توانید ناشیی از
عدم بازخورد به افراد شرکتکننده و به خایوص تییا احییاء در
مطالعه مذکور باشد.
مطالعه  Nadlerو همکاران ( )2911نشان داد که مشاهده فیلا
ضبط شده احیای نوزاد در جلسات گزارشگری تیأثیر چنیدانی در
عملکرد کارکنان در پیروی از گایدالین نداشت ( .)18این نتیجه
با توجه به این که عمده بحث در جلسات گزارشگری در مطالعه
ذکر شده پیرامون کار گروهی و نه عملکیرد احییاء بیوده اسیت،
خیلی دور از انتظار نبود .گزارشگری ریشیه در نظرییه ییادگیری
تجربی دیویدکلب دارد ( .)10در این نظریه ،ییادگیری چرخیهای
است متشکل از چهار مرحله که پشت سر ها اتفاق میافتد.
در مرحله نخست ،واقعیات مشکلدار و مبها ذهن ،فراگیر را بیه
خود جلب میکند؛ به صورتی که بدون سوگیری و به طور کامل
در تجربیات جدید وارد مییشیود .در مرحلیه بعید ،موضیوع را از
زوایای مختلف مشاهده میینمایید و سیرس بیر روی اطالعیات
جم آوری شده تفکر میکند؛ تا جایی که به بینش خاصی رسیده
و تجربیات به شکل فرضییه در بیایید .در مرحلیه آخیر ،فراگییر
میتواند از فرضیههایی که ساخته است ،در حل مسایل و اتخیاذ
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تامیمات استفاده کند .طبب نظریه یادگیری تجربی کلب ،افراد
شرکتکننده در جلسات گزارشگری با مشیاهده عملکیرد ضیبط
شده خود و دیگران در حین احیای نوزاد ،اطالعیات را در ذهین
خود جم آوری میکنند و از آن در حل مسایل و موقعییتهیای
مشابه استفاده میکنند و این میتواند دلیلی بیر ارتقیای کیفییت
احیای نوزاد در این مطالعه و در مطالعات مشابه باشد.
هرچند از نظر شیوه طراحی پژوهش حاضر ،نتایج حاصیل دور از
انتظار نیست و ارتقای کیفیت احیاهای گروه گزارشگری میتواند
در نتیجه ویژگیهای فردی تیا احیاء ،گذر زمان و انجام هیر دو
نوع مداخله (کارگاه آموزشی و گزارشگری) باشد؛ اما با توجه بیه
این که افراد شرکتکننده در مطالعه در هر سه مرحله ثابت بیود
و همچنین مدت زمان انجام هر دو مداخله یکسان بیود (دو میاه
برای هر مداخله) و بعد از هر مداخله ،مدت زمیانی بیرای ضیبط
احیاءها و بررسی اثر مداخله انجام شده صرف میشود ،کیه ایین
گذر زمان میتواند تأثیر مداخله قبلی یعنی کارگاه آموزشی را بیر
روی کیفیت احیاءهای گروه گزارشگری از بیین ببیرد؛ بنیابراین،
می توان نتیجه گرفت جلسات گزارشگری احیای نوزاد که همراه
با نمایش فیلا های ضبط شده از عملکرد تیا احیاء بیوده اسیت،
سبب ارتقای کیفیت احیای نوزاد شده است.
نتیجهگیری
هدف کلی در ایین پیژوهش مقایسیه تیأثیر گزارشیگری ضیبط
ویدیویی و کارگاه آموزشی بر کیفیت احیای نوزاد بود؛ که نتیایج
نشییان داد گزارشییگری ضییبط ویییدیویی در مقایسییه بییا کارگییاه
آموزشی ،کیفیت احیای نوزاد را افزایش داده اسیت .در راسیتای
توصیههای اخیر  NRP2011در زمینه به کارگیری روشهیای
نوین مانند گزارشگری در آموزش احیای نیوزاد ،مطالعیه حاضیر
توانست با استفاده از این راهبرد آموزشی جدید و با ارتقای دانش
و مهارت افرادی که در احیای نوزاد تازه متولد شده نقش دارنید،
سبب بهبود کیفیت احیای نوزاد گردد.
جلسات گزارشگری همراه با نمایش فیلا ضبط شده از عملکیرد
افراد در حین احیای نوزاد ،بیه علیت فیراها نمیودن بیازخورد و
فرصتهای آموزشی ،میتواند منجر به بهبود عملکرد تیا احییاء
و در نتیجه ،کیفیت احیای نوزاد گیردد .همچنیین مییتوانید بیه
عنوان یک روش جدیید و میؤثر بیرای تعییین نقیاط ضیعف در
عملکرد کارکنان درمانی  -نه تنها در زمینه احیای نوزاد بلکه در
سایر زمینهها  -اسیتفاده شیود .پیشینهاد مییشیود در مطالعیات
بعدی ،گزارشگری در دوره زمانی بیشتری به منظور بررسی اثیر
آن بر احیاءهای پیشرفته صورت پذیرد.
تشکروقدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامه دانشجویی مقط کارشناسی ارشد
رشته پرستاری مراقبت هیای وییژه نیوزادان و طیر پژوهشیی
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اکرم موسوي و همکاران

مراتب سراس و قدردانی خود را از مسؤولین محتیرم بیمارسیتان
 سرپرسییتار و پرسییتاران بخییش،حضییرت امالبنییین(س) مشییهد
 مسؤولین محترم بخشهای زایشیگاه و اتیاق عمیل و،NICU
.کارکنییان مامییایی و پزشییکان ارجمنیید اعییالم مییینماینیید

. مییباشید021855 ماوب دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کید
نویسندگان بر خود الزم میدانند کیه از حیوزه معاونیت محتیرم
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره سیالمت نیوزادان
کشور به خاطر فراها نمودن زمینه اجرای این تحقییب و تیأمین
، بیه ایین وسییله.هزینه های پژوهش تشکر و قیدردانی نماینید

References
1. Kattwinkel J, Perlman JM, Aziz K, Colby C, Fairchild K, Gallagher J, et al. Part 15:
Neonatal Resuscitation 2010 American Heart Association Guidelines for
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation.
2010;122(18 suppl 3):S909-S19.
2. Thomas E, Sexton J, Lasky R, Helmreich R, Crandell D, Tyson J. Teamwork and
Quality During Neonatal Care in the Delivery Room. J Perinatol. 2006;26(3):163-9.
3. Afjeh SA, Sabzehei MK, Esmaili F. Survey of One Year Neonatal Resuscitation in the
Delivery Room of Mahdieh Hospital, Tehran. Pajoohandeh Journal. 2012;17(4):2039.(persian)
4. Kattwinkel J. Text book of Neonatal Resuscitation, 6th edition. tehran: eidehpardazan
2011. 336 p.
5. Memon S, Shaikh S, Bibi S. To Compare the Outcome (early) of Neonates with Birth
Asphyxia In-Relation to Place of Delivery and Age at Time of Admission. J Pak Med
Assoc. 2012;62(12):1277-81.
6. West H. Basic Infant Life Support: Retention of Knowledge and Skill. Paediatr Nurs.
2000;12(1):34-7.
7. Niknafs N, Niknafs P, BahmanBijari B. Effective Factors on Maintaining Neonatal
Resuscitation Skills among the Nurses and Midwives in Kerman Province Hospitals.
Strides in Development of Medical Education. 2009.
8. Hoyt DB, Shackford SR, Fridland PH, Mackersi RC, Hansbrough JF, Wachtel TL, et al.
Video Recording Trauma Resuscitations: An Effective Teaching Technique. J Trauma.
1988;28(4):435-40.
9. Gelbart B, Hiscock R, Barfield C. Assessment of Neonatal Rresuscitation Performance
Using Video Recording in A Perinatal Centre. Paediatr Child Health (Oxford).
2010;46(7‐ 8):378-83.
10. Carlo WA, Wright LL, Chomba E, McClure EM, Carlo ME, Bann CM, et al. Educationa
Impact of the Neonatal Resuscitation Program in Low-Risk Delivery Centers in A
Developing Country. J Pediatr. 2009;154(4):504-8. e5.
11. Finer NN, Rich W. Neonatal Resuscitation: Toward Improved Performance.
Resuscitation. 2002;53(1):47-51.
12. Gaiser R, Lewin SB, Cheek TG, Guttsche BB. Anesthesiologists’ Interest in Neonatal
Resuscitation Certification. J Clin Anesth. 2001;13(5):374-6.
13. Kambarami R, Chirenje M, Rusakaniko S. Perinatal Practices in Two Rural Districts of
Zimbabwe: A Community Perspective. Cent Afr J Med. 2000;46(4):96-100.
14. Duran R, Aladağ N, Vatansever Ü, Süt N, Acunaş B. The Impact of Neonatal
Resuscitation Program Courses on Mortality and Morbidity of Newborn Infants with
Perinatal Asphyxia. Brain Dev. 2008;30(1):43-6.
15. Bijari BB, Niknafs P, Alavi S. The Role of Education Methods, on Knowledge and Skills
of Neonatal Resuscitation in Nursing Students. Iran J Pediatr. 2006;16(4):46775.(persian)

03

http://ebcj.mums.ac.ir/

93-93 :)46( 5 ؛4931 پاييز.فصلنامه مراقبت مبتني بر شواهد

مقایسه تأثیر گزارشگری ضبط ویدیویی و کارگاه آموزشی بر کیفیت احیای نوزاد

16. Thomas EJ, Williams AL, Reichman EF, Lasky RE, Crandell S, Taggart WR. Team
Training in the Neonatal Resuscitation Program for Interns: Teamwork and Quality of
Resuscitations. Pediatrics. 2010;125(3):539-46.
17. Sawyer T, Sierocka-Castaneda A, Chan D, Berg B, Lustik M, Thompson M. The
Effectiveness of Video-Assisted Debriefing Versus Oral Debriefing Alone at Improving
Neonatal Resuscitation Performance: A Randomized Trial. Simul Healthc.
2012;7(4):213-21.
18. Nadler I, Sanderson PM, Van Dyken CR, Davis PG, Liley HG. Presenting Video
Recordings of Newborn Resuscitations in Debriefings for Teamwork Training. BMJ
Qual Saf. 2011;20(2):163-9.
19. Gardner R, Editor Introduction to Debriefing. Semin Perinatol; 2013: Elsevier.
20. Couper K, Perkins GD. Debriefing After Resuscitation. Curr Opin Crit Care.
2013;19(3):188-94.
21. Zaichkin J, Kattwinkel J, Weiner GM, Association AH, Pediatrics AAo. Instructor
Manual for Neonatal Resuscitation: American Heart Association; 2011.
22. Rudolph JW, Simon R, Dufresne RL, Raemer DB. There's No such Thing as
“Nonjudgmental” Debriefing: a Theory and Method for Debriefing with Good Judgment.
Simul Healthc. 2006;1(1):49-55.
23. Carbine DN, Finer NN, Knodel E, Rich W. Video Recording as A Means of Evaluating
Neonatal Resuscitation Performance. Pediatrics. 2000;106(4):654-8.

93-93:)46( 5 ؛4931 پاييز.فصلنامه مراقبت مبتني بر شواهد

http://ebcj.mums.ac.ir/

03

Comparison of Video-assisted Debriefing and Educational Workshops on the Quality of Neonatal Resuscitation

Comparison of the Effects of Video-assisted Debriefing and Educational
Workshops on the Quality of Neonatal Resuscitation
Akram Mousavi,  HamidReza Behnam Vashani2, Mohammad Heidarzadeh3, Javad Malekzadeh 4
1. MSc Neonatal Intensive Care Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences,
Mashhad, Iran
2. Evidence Based Care Research Centre, Department of Pediatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad
University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3. Associate professor of Neonatalogy, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran
4. Evidence Based Care Research Centre, Instructor of Medical-Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery,
Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
* Corresponding author, Email: mousavi_nu50@yahoo.com

Abstract
Background: Poor neonatal resuscitation can lead to death or irreversible consequences in
newborns. Therefore, proper training using suitable techniques and continuous practice are of
pivotal importance.
Aim: to compare the effects of video-assisted debriefing and educational workshops on the
quality of neonatal resuscitation.
Methods: In this semi-experimental three-group study, 90 cases of resuscitation were
recorded at Omolbanin Hospital of Mashhad, Iran during February 2014-January 2015. The
cases were divided into debriefing, educational workshop and control groups. In the first
stage, 30 cases of resuscitation were recorded in the control group. In the second stage, the
resuscitation team participated in educational workshops, and finally, debriefing classes were
held. Thirty cases of resuscitation were recorded and evaluated, using a resuscitation quality
assessment checklist, based on Neonatal Resuscitation Program (NRP)-2011. For data
analysis, Chi-square, ANOVA and Kruskal-Wallis tests were performed, using SPSS version
11.5.
Results: In total, 55 (61.1%) newborns were males and the mean gestational age was
37.2±4.2 weeks. The resuscitation quality score was higher in the debriefing group
(40.9±12.1), compared to the workshop (19.6±11.7) and control (14.3±9.9) groups. The
difference was significant between debriefing and workshop groups, as well as debriefing and
control groups (P<0.001). However, no significant difference was observed between the
control and educational workshop groups (P=0.17)
Conclusion: Video-assisted debriefing was more effective in improving neonatal
resuscitation, compared to educational workshops. Therefore, this method is recommended
for neonatal resuscitation training at hospitals.
Keywords: Debriefing, Neonatal resuscitation, Video recording, Educational workshop
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