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 رویکردهاي بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروز براي حفظ کرامت
  3*عباس عباس زاده ،2فریبا برهانی ، 1سیمین شریفی

 تهران، ایران. دانشجوي دکتراي پرستاري، پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -1

 دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران ،مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکیدکتراي پرستاري دانشیار،  -2

  پرستاري، استاد، دانشکده پرستاري مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایراندکتراي  -3

  

 ي نتیجـه . گیري داشته اسـت  در ایران رشد چشم اخیرا که است اي بیماري مولتیپل اسکلروز، بیماري مزمن در اکثر مواقع پیشرونده
 بـا  زندگی. است فرزندان و همسر از جدایی مالی، منابع و کار دادن دست زا اعم بیمار زندگی در متعدد هاي فقدان ي این بیماري تجربه

ویکردهایی که بیماران ر و است دیگران سوي از کرامت تهدید و صدمه بالقوه احتمال معناي به جامعه در طوالنی مدت به مزمن بیماري
 کـاوش  مطالعـه  ایـن  هـدف . اسـت  گرفتـه  قـرار  ررسیب مورد تر کم که است موضوعی کنند در مقابل صدمه یا تهدید کرامت انتخاب می

طـرح   .بـود  گذاشـته  تـاثیر هـا   آن ي روزانه عملکرد بر بیماري که بود اسکلروزیس مولتیپل به مبتال بیماران در کرامت حفظ هاي رویکرد
اجهـه بـا تهدیـد یـا     پژوهشی آنالیز محتوا به روش قراردادي توصیف شده توسط هیس و شانون براي کشف رویکردهـاي بیمـاران در مو  

بیمـار   13در  .بـود  محیط این مطالعه انجمن حمایت از بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروز در شهر تهـران . صدمه به کرامت استفاده شد
  .ها انجام شد ها تا رسیدن به اشباع داده توسط نمونه گیري هدفمند مصاحبه

تنهایی و سیر  ي زندگی در قلعه .رویکرد پویا تعریف شد یکرد استاتیک واصلی رو ي در کاوش رویکرد حفظ کرامت بیماران دو طبقه
تالش براي نادیده گرفتن بیماري و پذیرش بیماري و معنایابی مجـدد در زنـدگی    رویکرد استاتیک و ي عنوان اجزاي طبقه در گذشته به

را مـورد تهدیـد یـا صـدمه قـرار      مکر جامعه در بیماران کرامت که دهد نتایج نشان می. رویکرد پویا تعریف شدند ي عنوان اجزاي طبقه به
 بـه  مطالعـه  ایـن . باشـند  داشـته  کرامـت  به مزمن ي صدمه یا تهدید برابر در مناسبی واکنش که نیستند قادر بیماران ي همه و گیرد می

 کـه  است کرده مطرح کرامت حفظ ي زمینه در را جدیدي ي چنین، زمینه هم. دهد می کرامت حفظ مفهوم از تري وسیع درك پرستاران
 توانـد  زیرا زندگی با اختالل جسمی واضح در بـین مـردم سـالم مـی    . صورت فعال در جهت حفظ کرامت تالش کنند یماران هم بهب خود
 بـه  هصـدم  یـا  تهدیـد  برابر در را متفاوتیهاي  واکنش بیماران چراکه  این .باشد بیماران کرامت ي صدمه یا تهدید بالقوه احتمال معناي به

  .است تر بیش هاي بررسی نیازمند دهند می نشان کرامت
  اسکلروزیس مولتیپل اي، حرفه اخالق کرامت، :یديکل واژگان
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