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دصلو     بل  مارسلتان يحال وجود ب ني[. در ع5] گردد يآن م

 دارد چنان ضلرورس  حاد هم مارانيو مراقبت از ب يبستر يبرا

[2.] 

 يازهلا ين رييل مواجه  بلا تغ  يسابق  طوالن يپرستار حرف      

 تيل فيبا ک يب  مراقبت بهداشت يابياز دست نانياطم يجوامع برا

از ارکلان مهلم نظلام     يکي ي[. لذا حرف  پرستار6] داشت  است

س مت  يها استيس مت در ارائ  ددماس و ب  ثمر نشاندن س

پرسلتاران   ملاران، يب يازهاين شود. ع وه بر درک يمحسوب م

 ياجتملاع  يهلا  سلتم يو س يبهداشلت  ستميس تينسبت ب  وضع

فرد ارائل  مراقبلت     منحصر ب گاهيدر جا نيادارند، بنابر يآگاه

نقش  يريشگي[. پرستاران در سطوح مخت ف پ7] اند قرار گرفت 

 يهلا  در بعد مراقبت ژهيها ب  و نقش نيا يابي[. در ارز8] دارند

بل  منفعلت    يفل يک يهلا  نبل  توج  ب  ج محور، ع وه بر جامع 

 [.9] توج  نمود يستيبا زيآن ن ياقتصاد

در  تلر  شيپرستاران بل  تيدر کشور ما حوزه فعال متاسفان 

تلر   هلا کلم   محور آن شده و ب  نقش جامع  فيها تعر مارستانيب

نقلش  [. از اقداماس موثر در جهت توسع  10] توج  شده است

مشاوره و ارائ  دلدماس   مراکز سيتاس ،يپرستارمحور  جامع 

قلانون   بيتصلو  ياز اهلدا  اصل    يکل يبوده است.  يپرستار

 يکللاهش بللار کللار  1378مراکللز در سللال  نيللا سيسللتا

نکت   ني[. ذکر ا11] باشد يم مربوط  يها ن يها و هز مارستانيب

 نل  يهلا پرهز  مارسلتان ياست ک  سادت و نگهداشت ب يضرور

ها  مارستانياز منابع نظام س مت در ب يبوده و سهم قابل توجه

بل    يمارسلتان ي[. شلاد  نسلبت تخلت ب   12] شود يصر  م

باشلد،   يمل  تيل نفلر جمع  1000بل    5/1کشور ما  در تيجمع

از  يمارسللتانيب يهللا نامتعللادل تخللت عيللکمبللود تخللت و توز

 [.13،14باشد ] يمشک س موجود در کشور م

در سلطح   "يمراکز مشاوره و ارائ  ددماس پرستار" دفاتر

 يهماهنگ ،يدفاتر کار نيا ف يوظ شوند و عموما  يجامع  دائر م

 ايدر منازل  يستيبا يبوده و ارائ  ددماس پرستار انيبا مشتر

و کادر شلاغل   راني. اغ ب مدرديمنازل انجام گ ايسطح جامع  

در  يکلار   لف مخت يهلا  تيل زملان در موقع  مراکز هلم  نيدر ا

 يتيريکار مد ياز سابق  طوالن اياشتغال دارند  زيها ن مارستانيب

سال  3-5اند. داشتن  بردوردار بوده مارستانيدر ب يو پرستار

مجلوز   ياعطلا   يل از م زوملاس اول  يتجرب  در حرف  پرستار

ارائل    يبلرا  زيل ن يگلر يد يها تي[. موقع15] باشد يم يتيفعال

باشلد. از   يفراهم مل  مارستانيبدر دارج از  يددماس پرستار

 يک  انلدک زملان   "منزل در ينيمراکز ارائ  ددماس بال"جم   

و  افتنلد ي تيمراکز مشاوره موجود جاديقانون ا بيبعد از تصو

مراکلز اجلازه    نيل شوند. ا يپزشکان اداره م تيريبا مد معموال 

و  يمراقبتل  ،يدرملان  ،يبهداشلت  ميتل  اي يدارند ب  صورس فرد

تواننلد   يمل  زيل و پرستاران ن ندينما تيفعال منزلدر  يبخش توان

هلا باشلند. حاللت     آن يمراقبت اي يتيريمد ميت ياز اعضا يکي

هستند کل    "يدرمان يارائ  ددماس بهداشت يها شرکت" گريد

 نيباشند. ا يدر سطح جامع  مشغول ب  ارائ  ددماس س مت م

شوند و  يو اداره م ليتشک يا رهيمد اسيها ب  صورس ه شرکت

 نيل ا رعامليملد  ايل  رهيملد  اسيل توانند عضلو ه  يپرستاران م

 اراسيل ادت يدارا يدرمان يبهداشت يها ها باشند. شرکت شرکت

منعقلد   يها هم قرارداد کار مارستانيتوانند با ب يبوده و م عيوس

مراکز ارائل    ايتوانند با مراکز مشاوره  يها م شرکت ني. اندينما

 راسلا   کل   نيل ا اينموده  عقدمن يقرارداد همکار ينيددماس بال

ارائل    گلر يد تي. وضلع نلد يمذکور نما ياقدام ب  ادذ مجوزها

باشلند   يم "و پانسمان قاسيتزر يواحدها" ،يددماس پرستار

در  پزشلکان، معملوال    يپرستاران و نظلارس فنل   تيريک  با مد

 يسادتمان پزشکان و در مجلاورس مطلب پزشلک نلاظر فنل     

را  يددماس پرسلتار  ستيبا يواحدها م ني. اندينما يم تيفعال

 ايل در دن ي. مراکز پرسلتار نديدر محل کار دود ارائ  نما صرفا 

 رياد يها ها در ده  باشند و تعداد آن يقرن قدمت م کي يدارا

[. در 16] اسلت  افتل  يگسترش  1985دصو  بعد از سال   ب

 ،يپرسلتار  يهلا  کيل مراکز شامل ک ن نيس  شکل از ا کايآمر

 يهلا  ها، سازمان مارستانيب رينظ يتوابست  ب  موسسا يپرستار

 تلا  يو نها يپرستار يها دانشکده رينظ کيمراکز آکادم ،يبهداشت

باشند ک  توسل  پرسلتاران    يفعال م يدصوص يمراکز پرستار

 ريل نظ يائيآسل  ياز کشلورها  ي[. در معلدود 17] شود ياداره م

 يهلا  و عل وه بلر مراقبلت    افتل  يمراکز گسلترش   نيا وان،يتا
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بل  عهلده    زيل را ن يمانيدوره پس از زا ياقامت مقطع ،يسرپائ

 [.18دارند ]

جامع   يها مارستانيب يها و ازدحام کار تعداد تخت کمبود

وزارس بهداشت در دصلو     ياول يگذار و هد  ييما از سو

مراکلز بلا سلابق  حلدود دو دهل        نيل ا ياز توانمند يريگ بهره

مراکلز،   نيل ا تيل و فعال تيرياسلت کل  ملد    يضرور ت،يفعال

 يکلار  بر بلار  يگذار ريو تاث يکار مراوده ن يدصو  در زم  ب

مطالع  ب  منظلور   ني. لذا ارديها مورد مطالع  قرار گ مارستانيب

در  يمراکز مشاوره و ارائ  ددماس پرسلتار  ينيآفر نقش نييتب

و بلا   يفل يهلا بل  روش ک   مارستانيب يکار کمک ب  کاهش بار

کننلدگان انجلام شلد.     مشلارکت  قيل از تجلارب عم  يريگ بهره

 ريمراکز و نحوه تلاث  نيارائ  ددماس ا تيريمد نديشنادت فرا

و بهبلود   يزير تواند در برنام  يم ها، مارستانيب يکار آن بر بار

ملوثر   ها مارستانيب يکار مراکز و کاهش بار تيفعال ياثربخش

 .باشد

 

 هامواد و روش
محتلللوا  ليلللتح  کلللرديبللا رو  يفللليپلللژوهش ک نيلل ا

 يهلا  سلال   (Conventional Content Analysis)يقلرارداد 

را  قيل تحق نيل ا يکنندگان اص  انجام شد. مشارکت 94-1393

تهران  يشهرها يمراکز مشاوره و ارائ  ددماس پرستار رانيمد

 انلللد کللل  بللل  صلللورس هدفمنلللد داده ليو سلللمنان تشلللک

(Purposeful sampling)  ينظللللللللر سو سلللللللل 

 (Theoretical sampling)   تيانتخاب شدند. بلر حسلب هلدا 

کننلده   افلت يدلانواده در  يها پرستاران، پزشکان و اعضلا  داده

ب  عنوان  زين يدرمان يموسساس مراقبت رانيمد ريددماس و سا

ادام  يافت ک   ييتا جا يريگ نمون  پژوهش قرار گرفتند. نمون 

و  املد يب  دست ن يديدج يها د و دادهها حاصل ش اشباع داده

 .انجام شد زين گريدو مصاحب  د نانياطم يبرا

کننده ب  عنوان نمون  پلژوهش   نفر مشارکت 26 مجموع در

مشاوره و ارائل    مرکز رينفر مد 10تعداد  نيانتخاب شدند. از ا

 1و پانسلمان،   قلاس يواحد تزر رينفر مد 1 ،يددماس پرستار

مرکلز   رينفلر ملد   1 ،يندرما يشرکت ددماس بهداشت رينفر مد

نفلر   5نفلر پزشلک،    4نفر ناظر بلر مرکلز،    1 ،ينيددماس بال

 .نفر عضو دانواده بودند 1و  ارينفر به 2پرستار و 

سلال   کيل ورود ب  مطالع  شامل داشتن حداقل  يارهايمع

و  يبا مرکز مشاوره و ارائل  دلدماس پرسلتار    يسابق  همکار

دلروج   يارهايشرکت در پژوهش و مع يمکتوب برا تيرضا

 .در پژوهش و ارائ  اط عاس بود يب  همکار ليعدم تما

اط عللاس ابتللدا بلل  روش مصللاحب  بللدون    يآور جمللع

 يسوال باز ک ل  کيو با   (Unstructured Interview)سادتار

 افتل  ي  (Semi-structured Interview)سلادتار  مل  يو س س ن

ها بل    کنندگان مصاحب  مشارکت با يانجام شد. پس از هماهنگ

ارائ  دلدماس   يها  يمراکز، مح نيدر دفاتر ا يصورس انفراد

و محلل   مارستانيب )ک  معموال  برحسب توافق يگريمکان د اي

آرام و بلدون   ييپزشکان بود( در فضلا  ايپرستاران  يکار رسم

صورس بلود:   نيراهنما ب  ا يدغدغ  انجام گرفت. سواالس ک 

دود در مراکز مشلاوره و   يتيريمد تيروز کار و فعال کيلطفا 

 تجللارب دودتللان را در ديللرا شللرح ده يدللدماس پرسللتار

تجارب دودتلان   د؟ينمائ انينوع ددماس ارائ  شده ب دصو 

لطفلا   د؟يل نمائ انيدصو  نحوه تعامل و ارائ  ددماس ب را در

هلا و   مارسلتان يبلا ب  يتجارب دود را در دصو  مراوده کار

قبل از شروع مصاحب  ابتلدا  . محقق ديينما انيب يبستر مارانيب

. داد يم حيدصو  اهدا  پژوهش توض دود، در يضمن معرف

هلا و   دصو  عدم ذکلر نلام آن   کنندگان در ب  مشارکت ضمنا 

داده شلد   نانيها، اطم آن  ياط عاس بر ع  نياستفاده نشدن از ا

کنندگان جهت شلرکت در پلژوهش ج لب     مشارکت تيو رضا

ها ضب  و س س متن مصاحب  ک م  بل    مصاحب  ني. اديگرد يم

 .شد يک م  پياده و کدگذار

 يقلرارداد  يمحتلوا  ليل ها از روش تح  داده ليتح  جهت

استفاده شلد کل     Lundman [19] و  Graneheim طبق روش

 يمحتلوا  فيتوصل  يو هدفمنلد بلرا   کيسلتمات يروش س کي

روش  نيلل[. در ا20] باشللد يملل دهيللپد کيللآشللکار و نهفتلل  

آوري شده از طريق مصاحب  و از طريق تلداعي   اط عاس جمع

موجلود، جايگلاهي     هاي از پيش و نظري  شوند معنا تح يل مي

ها ب  صورس مکلرر آغلاز    ها با دواندن آن ندارند. تح يل داده
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[. مراحلل  21] دست آيد  ها ب شود تا درکي کامل درباره آن مي

هللا،  ن دادهپللژوهش شللامل مرتللب کللرد نيللشللده در ا يطلل

جهلت توسلع     يطراح ل،يدر دصو  واحد تح  يريگ ميتصم

تملام   يبر اساس نمون  متن، کدگذار يذارکدها و طبقاس، کدگ

 يها درباره داده يريگ ج ينت ،يب  ثباس در کدگذار دنيمتن، رس

 .ها بود شده و گزارش آن يکدگذار

هلا از معيارهلاي پيشلنهادي     منظور تعيين استحکام داده ب 

 اعتملاد  تيل ، قاب (Credibility) شلامل  اعتبلار   نکنيل کوبا و ل

(Dependability)يريپلللذ دييللل، تا(Conformability)   و

 [.22استفاده شد ]  (Transferability)يريپذ تقالان

کت کلافي و  ها پژوهشلگر مشلار   اعتبار داده شيافزا جهت

کننلدگان داشلت، بلازنگري متلون      تعامل نزديک با مشلارکت 

کننلدگان در   از مشارکت يشده توس  تعداد يدگذارمصاحب  ک

 يهلا  اعتملاد داده  تيل قاب  شيافلزا  يپژوهش انجام شد. بلرا 

مشلاوره و دلدماس    مراکز رانيمد اريها در ادت افت يپژوهش، 

نبودند قرار گرفتل  و صلحت    قيتحق يها ک  از نمون  يتارپرس

و مطابقلت   يريپلذ  ديل قرار گرفت. ب  منظور تائ ديآن مورد تائ

نظلر و   مراحلل پلژوهش تحلت نظلارس صلاحب       يها، ک  داده

 شيها استفاده شد. جهلت افلزا   متخص  انجام و از نظراس آن

هلا بلا حلداکتر تنلوع )انتخلاب       نمونل   ،يريپلذ  انتقلال  تيقاب 

کنندگان با مقاطع مخت ف سني و از دو جلنس و تنلوع    شرکت

ماس متفلاوس و  سابق  ارائ  دد اقتصادي و اجتماعي و افراد با

( انتخلاب  يائيل متنوع از مراکز مناطق مخت ف جغراف يها نقش

 .شدند

 

 نتايج
مراکلز و   رانينفلر از ملد   26کننلدگان پلژوهش    مشارکت

پزشکان  ،يدرمان يکننده ددماس مراقبت موسساس مخت ف ارائ 

کننلدگان   مشلارکت  يسن نيانگياند. م ددماس بوده رندگانيو گ

 يسلوابق طلوالن   يها دارا اکتر آن( سال و 37-67) 50حدود 

 يتيريمد يها و سمت ينيسال( در ارائ  ددماس بال 5از  شي)ب

 اند.  ها بوده مارستانيدر ب

 يها مراقبت"اص ي   يدرونما 3هاي نهايي تحقيق در  يافت 

 يدهل  پوشلش  يکاهشل  ريسل "، "در منلزل  ملاران ياز ب يسرپائ

محدود در مراقبت  يهمکار"، "حاد در منزل مارانيب  يمراقبت

)جدول  هاي متعدد طبق  با زير "مارستانيدر ب يبستر مارانياز ب

 شد.  داري( پد1

شلامل   "در منلزل  يسلرپائ  يهلا  مراقبت"  يدرونما •

، «در منلزل  ميملزمن مقل   مارانيب يمراقبت سرپائ» رطبقاسيز

 باشد. يم « يپس از ترد يدوره بهبود يمراقبت مقطع»

ارائ  شده توس  مراکز مشاوره و ارائ   يسرپائ يها مراقبت

 ايل و پانسلمان بلود.    قاسيشامل تزر عمدتا  يددماس پرستار

لولل  معلده کل  بلر      اي يسوند ادرار ضيتعو رينظ ييها مراقبت

از طر  دانواده  اياز طر  دانواده،  يحسب ضرورس و مقطع

 يبعضل  بت گرفت. ال يپزشک تقاضا شده و انجام م  يو ب  توص

مراقبلت   نديداشتند ک  ادام  فرا ديزشکان متخص  تاکموارد پ

در  يعملوم   يتوصل  ک  نيا اي رديها انجام گ نظر آن رياز زدم ز

 يکينمودند. تجرب   يپانسمان م ضيتعو يزمان يدصو  الگو

 باشد: يم نيمراکز چن رانياز مد

مطابق مجوزمون هستش. تو  ميديرو ک  ما انجام م يکارائ»

 ضي. تعلو ميرو انجلام بلد   يمجوز نوشت  االن چ  نوع کارهلائ 

 قلا  يهستش ک  دق نايا IM, IV قاسيتزر ،يپانسمان، سوندگذار

انجلام   ميتلون  يرو ملا مل   ينوشت  شده در مجوز ک  چ  کارهائ

 مرکز(. ريمد 4)م .....« ميبد

و بلاال   يناکاف يا م يپوشش ب ليهم ب  دل ياديموارد ز در

ددماس در منزل،  نيا افتيجهت در يپردادت يها ن يبودن هز

 يدولتل  يهلا  کيل بل  ک ن  يدرمان ميت  يب  توص اي راسا  مارانيب

 نل  يزم نيل از پزشکان متخصل  در ا  يکينمودند.  يمراجع  م

 گفت: نيچن

دانشلگاه   کيل را ب  رفتن ب  ک ن مارانيب ش يدودم هم من»

متلل   يجا دلدماس مراقبتل   در آن ک  نيا ليدل  کنم، ب يم  يتوص

« شلود......  يکلم انجلام مل    اريبس ن يو پانسمان با هز قاسيتزر

 (.9)م

 مارسلتان، يحالت دود پرستاران شاغل در ب نيبر ا مضا 

افلراد فاقلد    يها و حتل  درمانگاه ،يدرمان يبهداشت يها شرکت
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 تيل بلدون رعا  زين اريو کمک به اريبه رينظ يا حرف  تيص ح

طلور مسلتقل بل  ارائل        شده ب نييتع يها ضواب  و چارچوب

 نيل از ا يسلهم  نيپردازند. بنلابرا  يدر منزل م يددماس سرپائ

 شود.  يددماس توس  مراکز ارائ  م

 مارانيب يمراقبت يده پوشش يکاهش ريس"  يدرونما •

کاهنلده   يپوشلش سلازمان  »طبقاس  ريشامل ز "حاد در منزل

 يگرهلا  ليتسله »، «در منلزل  يحاد بسلتر  مارانيمراقبت از ب

 باشد. يم «يمارستانياقامت و مراقبت ب

کننللدگان مراقبللت نگهدارنللده و  بلل  تجربلل  مشللارکت بنللا

متعلدد و بل     يدچار مشک س جسمان مارانيمدس از ب يطوالن

و  يطلوالن  نسلبتا   نلد يفرا يدر منزل پلس از طل   ICU يعبارت

کل  از   يمعنل  نيل ب  ا. ديگرد يو دم در کشور ما اجرائ چيپرپ

شلد.   جلاد يا يو توانلائ  يآملادگ  نيل ا جيابعاد مخت ف ب  تلدر 

از  يمناسب ب  مرح   نسبتا  جيو مراکز مشاوره ب  تدر رستارانپ

 نيل ا دند،يدلدماس رسل   نيل در دصو  امکان ارائ  ا يتوانائ

دلدماس   رنلده يپزشلکان و دلانواده گ   نياز ابتدا در ب يآمادگ

کنندگان تجارب دلود را   مشارکتاز  يکيوجود نداشت  است. 

 کرده است:  انيب نيچن ن يزم نيدر ا

.....  مارستانيرو از ب يضيمر  يبار بود ک  من  نياول يبرا»

بردم  يک  من داشتم م يبردم دون ، روز شيسال پ 10 کينزد

داشت آمبوبگ  يرو با آمبوبگ داشتم، تراکئوستوم ضيمر نيا

جا ببلرمش   ک  منتق ش کنم ب  آمبوالنس و از اون زدميداشتم م

 يعنل ي کلردن يم اهنگل  يعنل ي مارستانيب يپرستارا دون ، واقعا 

زنده دواهد موند  ضيمر نيزده شده بودن ک  ا رسيتعجب و ح

دواسلت   يآقا .... مل  نيبود ک  پسر ا نيدانواده ا دين ..... د اي

کنل ، کل     يدر منزل س ر شويآدر زندگ يپدر رو ببرد تا روزا

 .مرکز( ريمد 7)م ......« شده بود  يب  ما معرف

پرستاران و مراکز  يشده در توانائ جاديا راسييبا تغ همگام

و مراقبلت   يدصو  بستر مشاوره و بهبود نگرش جامع  در

 نيا يبستر يها ن يهز نيب يحاد در منزل، تناسب نسب مارانيب

 ژهيل و يهلا  در بخلش  يبلا بسلتر   س يدر منزل در مقا مارانيب

 زيل ن اهل  از سلازمان  يبعضل  يشده بلود. حتل   جاديا يمارستانيب

 طلور نسلبتا     حاد در منزل را ب مارانيب يبرا يددماس پرستار

نملوده بودنلد.    مل  يافراد تحت پوشش دلود ب  يبرا يا گسترده

 ر،يدر سنواس اد مارستانيدر ب يبستر يها ن يکاهش هز کنيل

و  ي يم ها و کم مارستانيبجذب و اشتغال پرستاران در  شيافزا

پرستاران از ارائ  مراقبت در جامعل ، کلاهش پوشلش     ينگران

رو بل    نلد يذکر شده، فرا يها توس  سازمان يتيو حما يا م يب

 ريسل  يحاد در منزل را با توقف و حت مارانيرشد مراقبت از ب

 نياز پرستاران تجرب  دود را چن يکيهمراه کرده است.  ينزول

 : کرده است انيب

 يمشلک   هلر کسل    الينازوتراک دوننيدرمان م يها بچ  »

سلاعت   15 ضي)انجام بده( و اگل  انجلام بلده ملر     بره تون ينم

و  دوننياونا متاسفان  نم يساعت راحت باش .... ول24راحت .....

 يخلود يباعث شد ک  ملا چلرا ب   ني..... و ادنيپولش رو هم نم

کلارم رو   ارزش.... من برم اونجا استرس و ف ن و ن  ميکار کن

بکنل    يق بل  ستيا ضين  دودمو تو استرس بندازم مر دوننيم

 .مرکز مشاوره( ريمد 8)م  «نکن ...

 ملاران يمحدود در مراقبلت از ب  يهمکار"  يدرونما •

 ملاران يمراقبت از ب»طبقاس  ريشامل ز "مارستانيدر ب يبستر

در  يبسلتر  نيدلا  حل   يهلا  تحت پوشش سلازمان  يبستر

مراقللب  يرويللن نيتللام يعقللد قللرارداد کللار» ،«مارسللتانيب

عنلوان    کمک ب  دلانواده بل  »و « صورس محدود  ب مارستانيب

 باشد. يم «يمار بستريب يهمراه نيگزيجا

کنندگان مراکز مشلاوره و ارائل     اساس تجارب مشارکت بر

و  روين نيمراکز در تام نيا يمخت ف قياز طر يددماس پرستار

و مراکلز   مارسلتان يدر ب يبسلتر  ملاران يکمک ب  مراقبلت از ب 

 اند.  داشت  يس مت همکار

از  يمراکز مشاوره و بعض نيحالت آن انعقاد قرارداد ب کي

تحلت   ملاران يملداوم از ب  يهلا  ها جهت ارائ  مراقبلت  سازمان

شلدن   يپوشش در منزل و جامع  بوده است. در صورس بستر

 ملار، يو دائلم ب  يدصوصل  نيملراقب  مارستان،يدر ب مارانيب نيا

 کردند. يم يهمراه مارستانيرا در ب شانيا

از  يمراکز مشلاوره و بعضل   نيب يهم قرارداد رسم يموارد

جهت ارائل  دلدماس    يدصوص م ين ،يدصوص يها مارستانيب

مواقلع کل     يگرفلت. بعضل   يشکل مل   يپس از ترد يمراقبت
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شلدند، از   يمل  رويل طر  قرارداد دچار کمبود ن يها مارستانيب

طلور    بل  مارسلتان يب يمراقبت يروين ليتکم يمرکز مشاوره برا

و  اريکمک به ار،يبه عمدتا  روهاين نيگرفتند. ا يم کمک يمقطع

 ريل و غ  يل اول يکارهلا  بودنلد کل  صلرفا     يمعملول  نيمراقب اي

از  يکلليدادنللد.  يانجللام ملل  مللارانيب يرا بللرا يتخصصلل

 کرد: انيب نيچن ن يزم نيکنندگان تجارب دود را در ا مشارکت

کردم کل    يمراقبت م يهائ ضيهم فق  مر مارستانيب يتو»

مرکز مشاوره بلا   يبا هماهنگ ايشدند  يم يمرکز معرف قياز طر

 شاغل در مرکز(. اريبه26)م  .....«ميکن يکار م  مارستانيب

 مارسلتان يدر ب يکمک ب  ارائ  ددماس مراقبتل  گريد نحوه

ها و ب  ندرس از    دانوادهتوس داشت ، عمدتا  يرسم ريقالب غ

مرکز  يدا  دردواست شده و با هماهنگ يها سازمان قيطر

گرفللت.  يشللکل ملل  يمشللاوره و ارائلل  دللدماس پرسللتار  

 کينقش  عنوان غالبا   ب يددماس مراقبت گون  نيدهندگان ا ارائ 

عهلده گرفتل  و در املور مراقبلت       ب ماريب يآگاه را برا اههمر

 گون  نيا افتيدر انينداشتند. متقاض يددالت گون  چيه يتخصص

 يدلوب  نسلبتا   يملال  يبودند ک  از توانائ يهائ ددماس دانواده

دود  ماريحضور و اقامت در کنار ب يبرا کنيبردوردار بوده، ل

و  يبنلد  ملان کل  در ز  يهلائ  دلانواده  ايل ندارنلد.   يوقت کلاف 

تفلاهم   مارسلتان يدر ب ملار يجهت حضور در کنلار ب  يهماهنگ

 شد: انيب نيکنندگان چن از مشارکت گريد يکينداشتند. تجرب  

دلود    دودبل  يتون  بمون . ولل  يدودش نم ضيمر همراه»

تومن سر هم کنن درجشو برن  50تا  4تا پسر داره  4 تون  يم

شلاغل   اراني)کمک به نايو ا مارستان يچون تو ب ضميبدن و مر

  دنيل دلدماس م  ضيگلرفتن بهتلر بل  ملر     اديمرکز( کارها رو 

 ضيباالسلر ملر   ينفر مجان  يکن  چون  ياستقبال م مارستانيب

 مرکز(. ريمد 12)م  «هست....

 

 . جدول طبقاس حاصل از يافت  هاي پژوهش1جدول

بق ط زيرطبق  طبق  فرعي  

 دا  بيماري محور مراقبت هاي
 مراقبت سرپائي بيماران مزمن مقيم در منزل 

مراقبت هاي سرپائي از بيماران 

 در منزل

 ددماس پرستاري موردي و مقطعي

 مراقبت هاي پس از تردي  بيمارستان
 مراقبت مقطعي دوره بهبودي پس از تردي 

 ددماس پرستاري دفعي و پاره وقت

پوشش سازماني کاهنده مراقبت از بيماران حاد بستري در  کاهش نسبي مراقبت پرستاري از بيماران سازمان هاي دا  

 منزل
سير کاهشي پوشش دهي مراقبتي  

 بيماران حاد در منزل

 کاهش حمايت مالي سازمان هاي دا  از مراقبت مداوم درمنزل

 کاهش هزين  مستقيم بيماران بستري

گرهاي اقامت و مراقبت بيمارستانيتسهيل   ارتباط ضعيف بيمارستانها با مراکز مشاوره 

 افزايش اشتغال کادر پرستاري در فعاليت هاي بيمارستاني

 دا  سازمانهاي پوشش تحت بستري بيماران از مراقبت شدن بستري هنگام در بيمار مراقب و پرستار همراهي

 بيمارستان در بستري حين
محدود مراکز مشاوره همکاري 

در مراقبت از بيماران بستري در 

 بيمارستان

 دا  هاي سازمان قرارداد طر  بستري بيماران براي مراقب تعيين

بيمارستان ها انساني نيروي تامين در موردي همکاري ب   بيمارستان مراقب نيروي تامين کاري قرارداد عقد 

محدود صورس  لزوم درصورس دصوصي هاي بيمارستان مراقبتي نيروهاي تامين 

 همراهي جايگزين بعنوان دانواده ب  کمک شخصي مراقبين حضور با بيمارستان ها رسمي غير موافقت

 مشغ   در بيمارستان با دانواده هاي بيمار از مراقبت بستري بيمار 
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 گيريبحث و نتيجه
نقش مراکز مشاوره و ارائل    نييمطالع  حاضر ب  منظور تب

ها انجام شد.  مارستانيب يکار در کاهش بار يددماس پرستار

در  ييافت  نشان داد مراکز مشلاوره و ارائل  دلدماس پرسلتار    

در منلزل، مراقبلت    يسرپائ يها ائ  مراقبتکشور ما از طرق ار

محدود در مراقبت  يدر منزل و همکار يحاد بستر مارانياز ب

 يکللار در کللاهش بللار مارسللتان،يدر ب يبسللتر مللارانياز ب

 ها نقش دارند. مارستانيب

و در منلزل   مارسلتان يدر دلارج از ب  يسرپائ يها مراقبت

دلدماس   نيل باشلد. ا  يجامع  م يمراقبت يازهايبخش از ن کي

 ،يدولتل  يهلا  کيل هلا و ک ن  مارسلتان يطور متنلوع توسل  ب    ب

شلود   يها ارائ  م ها، درمانگاه مطب ،يدصوص م يو ن يدصوص

ارائل    يمعاونلت عملوم   يک  کشلور ملا از الگلو    ليدل نيب  ا

 تيل تبع يدولتل  ريو غ يدولت يها ددماس س مت توس  بخش

  .[23] شده است ن يو نهاد يعيطب يمسئ   امر نيکند، ا يم

 نيضعف ارتباط ب ليپژوهش نشان داد ک  ب  دل يها افت ي 

 ينسب يمراکز و ناشنادتگ نيو ا يو درمان يبهداشت يها ستميس

 افتيمراکز جهت در نيارجاع ب  ا ايمراکز در جامع  مراجعاس 

از دلدماس   يبخشل  يباشد. حتل  يمحدود م يددماس پرستار

 فياوظل  کيل مطلابق بلا تفک   سلت يبا ياز منزل ک  م يپرستار

ارائل    يتوس  مراکز مشاوره و ارائ  دلدماس پرسلتار   يقانون

 گر،يد يواحدها اياز طر  افراد  يمند ضابط  ريطور غ  ب شود،

 ياست ک  ددماس سلرپائ  نيا تيشود. ب  هرحال واقع يارائ  م

 يچنلدان  ياز گستردگ يمراکز مشاوره و ارائ  ددماس پرستار

مراکز  نيددماس ا ئ موجود در ارا  يباشد. شرا يبردوردار نم

در  يددماس پرسلتار  ياست ک  برا يطيشرا  يشب يتا حدود

 ليل بل  دل  زيل کشور ن نيوجود دارد. در ا  يمنزل در کشور ترک

ددماس، هم  افلراد جامعل  از    نيا يا م ينبودن پوشش ب يکاف

دلدماس   نيل باشلند. ا  يمند نم در منزل بهره يددماس پرستار

 ياز جامع  شلهر  يمحدود افراددرمان محور بوده و ب   عمدتا 

هلا   مارستانيطبق قرارداد با ب ايتوان پردادت بوده و  يک  دارا

 [.24] گردد ياند، ارائ  م شده يمراکز معرف نيب  ا

مللوثر مراکلز مشللاوره و ارائلل    ارياز اقللداماس بسل  يکل ي 

بلزر  بل     يالخصلو  در شلهرها   يک  ع  يددماس پرستار

داشت، ارائل  دلدماس    يشدن گام بر م ن يدر جهت نهاد جيتدر

در منلزل بلوده اسلت.     يبدحال بسلتر  مارانيب يابر يپرستار

 نيل ا ياجتملاع  رشيپلذ  زيمرکز مشاوره و ن يمراقبت يتوانمند

 شيافلزا  کني. لل ديگرد سريم يزمان طوالن ياز ط پسددمت 

سلو و کلاهش    کياز  ها مارستانيامکان جذب پرستاران در ب

مراکز  تيادام  فعال ،يدولت يها مارستانيدر ب يبستر يها ن يهز

و  يحوزه را از ابعلاد سلادتار   نيمشاوره و ارائ  ددماس در ا

 ،يشلتر و ب  صرف  بودن نزد م يپرستار يانسان يروين يفراهم

شلاهد   نلده يرونلد در آ  نيل دچار مشکل نموده است. با ادام  ا

 بيضلر  شيبلدحال و افلزا   ملاران يتلر ب  ماندن گسترده يبستر

 بود. مياز آن دواه يناش يو تبعاس منف ژهيو يها اشغال بخش

در جهت بر طر  نمودن مشکل انتقال معکوس مراقبت  لذا

عواملل   سلت يبا يمل  مارسلتان يحلاد از منلزل بل  ب    مارانياز ب

 رنلدگان يگ بيل عوامل ترغ نياز ا يکيساز برطر  شود.  ن يزم

هلا و   مراقبت نيا افتيها و جامع  ب  در دانواده يعنيددماس 

 آنلان  يحلاد در منلزل بلرا    مارانيب يب  صرف  نمودن نگهدار

دهلد نلوع دلدماس،     ينشلان مل   قلاس يتحق يبرد جياست. نتا

هلا و   مارسلتان يپزشلکان در انتخلاب ب   يها  يها و توص ن يهز

 [. 25] نقش دارند يددماس سرپائ

مراکز در  يها يها و توانمند تيتوج  ب  قاب  گريد يسو از

 نيبل  يمراوداس سازمان ليک ن س مت و تسه يها يزير برنام 

در توسلع    ن،يملاب  يروابل  فل   ميها و مراکز و تنظل  مارستانيب

موجلود ملوثر    تيمراکز مشاوره و اصل ح وضلع   ينيآفر نقش

نمودنلد کل  بهبللود    شللنهاديو همکلارانش پ  Scottباشلند.   يمل 

بلا   يمل يارتباط و کلار ت  ت،يريبا بهبود مد يمارستانيددماس ب

 [.5است ] سريم در منزل يمراکز کوچک پرستار

 رشيو پللذ تيللدر پرسللتاران بلل  فعال  زهيللانگ جللاديا 

محسلوب   گرياز عوامل موثر د يمتنوع پرستار يها يها نقش

ب  توسع   ،يمهم ع وه بر گسترش ارتباطاس کار نيشود. ا يم

 يب  پرسلتاران بسلتگ   يمال يها و پردادت ايو بهبود مزا يشغ 

دصلو  انتقلال    در کيک  در ب ژ يفي[. در مطالع  ک26] دارد
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ب  سطح جامعل  و منلازل انجلام شلد،      مارستانيها از ب مراقبت

و  يو سلازمان  يمطالع  نشان داد اص حاس سادتار يها افت ي

 نيل ا ليموجب تسه يمال يها پردادت تيبهبود وضع نيچن هم

 [. 27] دواهد شد نديفرا

ددماس مراکز توس  نظام س مت  فتينظارس بر ک شيافزا

مراکز  رانيت ش مد نيچن محور و هم س مت جامع  ددماسبر 

حفل  و   يمناسلب، بلرا   ن يو هز تيفيارائ  ددماس با ک يبرا

در منلزل و   يحلاد بسلتر   ملاران يب يتوسع  ارائ  ددماس برا

 باشد.  يم يضرور مارستانيب ژهيو يها بخش يکار کاهش بار

 يهلا  مارسلتان يب ،يمارسلتان يب يهلا  بر کمبود تخت مضا 

 ليباشند. با تق  يمواج  م يکشور با مشکل کمبود کادر پرستار

کلادر   يدر سلادتار سلازمان   اريل و حذ  کملک به  اريکادر به

ذکلر شلده    يسلازمان  يهلا  پسلت  يسازمان فيوظا ،يپرستار

 يروهلا ين ،يکلادر پرسلتار   نيب يرسم ريو غ يصورس رسم  ب

 يشده است. از طرف عيتوز ماراني)همراه( ب و دانواده يددمات

 ،ياجتملاع  يفرهنگل  يرهايو متغ تيجمع يسن يالگو رييبا تغ

مانلدن در کنلار    يبلرا  يهلا فرصلت کلاف    از دلانواده  ياريبس

 ايل ندارند،  مارستانيدر ب يدصو  سالمندان بستر  ب ماران،يب

و بلودن در   يبند دصو  زمان دانواده در ياعضا نيب ک  نيا

هلا بل  واسلط      دلانواده  نيتفاهم وجود ندارد. لذا ا ماريب نارک

مراکز مشاوره  نيو مراقب اريکمک به يروهايمراکز مشاوره از ن

 تيوضع نيکنند. ا ياستفاده م يبستر ماريماندن در کنار ب يبرا

ب  دود گرفتل ،   يتر يشکل رسم يدصوص يها مارستانيدر ب

وجلود   يرسلم  ريل صورس غ  ب يدولت يها مارستانيدر ب کنيل

دلانواده بلوده،    نيعنلوان جانشل    افلراد بل   نيا تيداشت. فعال

نداشلت  و تلا    يتخصصل  يهلا  در مراقبلت  يا مداد   گون  چيه

 يروهلا يدر کاهش حجم کلار روزانل  پرسلتاران و ن    يحدود

سرپرستان و  يبرا نيمراقب نيموثر بوده و حضور ا زين يددمات

ب  نظر  نديشادو اه مارستانيب يبستر يها بخش يکادر پرستار

 يبلرا  يا مراوداس گسترده زياز موارد ن يرسد. البت  در بعض يم

هللا بللا  سللازمان يارائلل  مراقبللت افللراد تحللت پوشللش بردلل

سالمند  اي ماريمراقبت از ب ليدل  ها وجود داشت  ک  ب مارستانيب

 ملار يدر کنلار ب  زيل مراقلب ن  ملار، يشلدن ب  يدر منزل، با بستر

از  کيل  در هلر  ينمودنلد. ولل   يمل  تمراقب يمانده و از و يباق

 نيبل  ميمسلتق  يو ملال  يذکر شده مراوداس قلانون  يها تيوضع

ک   يها وجود نداشت. تنها در موارد محدود مارستانيمراکز و ب

هلا   مارسلتان يبلا ب  يتر شيب ياز مراکز ک  مراوداس کار يبعض

بلا فرسلتادن    ،يانسان يرويدا  و کمبود ن  يداشتند، در شرا

تلر و   طور گسلترده   ب يانسان يروين نيدر تام ،مراقب يروهاين

 يمراقبت يروينمودند. با توج  ب  کمبود ن يتر مشارکت م يرسم

 يازمنديو ن يسبک زندگ رييتغ زيو ن کسوياز  ها مارستانيدر ب

فاقلد   ايل  اديل بلا مشلغ   ز   يها دصو  دانواده  ها )ب دانواده

 يمعرفل  زيل و ن نيمند نمودن حضلور ملراقب   (، ضابط يهماهنگ

تواند  يمراقبت م افتيدر ازمندين يها مراکز ب  جامع  و دانواده

هلا   دلانواده  يدار ملار يها و کاهش مشکل ب مراقبت ليدر تسه

در جهلت کلاهش    گلر يد ياز سلو  کل   نيل موثر باشد. ضمن ا

دواهلد   ينقش بل  سلزائ   زيها ن مارستانيب يها و بار کار ن يهز

 داشت.  

در مراکلز،   نيو شلاغ   رانيک  ذکر شد اکتر ملد  طور همان

 هلا  مارسلتان يدر ب قلب    ايها بوده  مارستانيزمان شاغل در ب هم

احتمال وجود  نيپژوهش ا نيا يها تياند. از محدو شاغل بوده

 تيل دود در هر دو حلوزه فعال  گاهيو جا تيداشت ک  از موقع

در   دصلو   را بل  ينگران بوده و اط عات يو سازمان يشخص

ج لب   يبلرا  يکلار  تيل استفاده از موقع اي يمال يبعد نفع ط ب

 .  ندينما يدر مرکز مخف يدصوص تيفعال يبرا يمشتر

ها در بعد  مارستانيب يپژوهش نشان داد بار کار يها افت ي

شده  عيدهندگان مخت ف توز ارائ  نيکاهش و ب يددماس سرپائ

مشاوره و ارائل   موفق مراکز  و تجرب  نسبتا  يتوانائ کنياست. ل

دچار مشک س حاد و  مارانيدر مراقبت از ب يددماس پرستار

در  يديل و ک  دمنحصلر بل  فلر    يهلا  بدحال در منزل از کانون

ددماس  نيبوده است. متاسفان  ا ها مارستانيب يکاهش بار کار

 يتلوجه  نظام س مت مورد کلم  رياد يها يزير مراکز در برنام 

بلر   يمبتنل  يهلا  مراقبلت  نيل از ا يبخش ج يواقع شده و در نت

ها منتقلل شلده اسلت. للذا توجل        مارستانيب  ب جامع  مجددا 

ها،  آن نيرابط  موثر ب جاديا ه،مراکز مشاور يب  توانمند تر شيب

 کنندگان ددماس و توج  ب  منلافع هلر   افتيها و در مارستانيب
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تواند در قابل قبول و اثربخش نمودن ددماس  يها م از آن کي

 ددماس و کاهش هر رندگانيگ يبر جامع  برا يمبتن يپرستار

با توج  ب   ها موثر باشد. ضمنا  مارستانيب يبار کار تر شيچ  ب

تلوان از   يها، م مارستانيبدر  يو مراقبت يپرستار يرويکمبود ن

دصلو  در قسلمت     بل  رو،يل ن نيتلام  يمراکز بلرا  يتوانمند

 يباق فيب تک  ياديک  تا حدود ز  يساده و ابتدائ يها مراقبت

 .تر و بهتر استفاده نمود يمانده  ب  شکل رسم

 

 تشكر و قدردانی
باشلد کل  توسل      ياز رسلال  دکتلرا مل    يمطالع  بخش نيا

اد ق بل    ت يمدرس با کد کم تيدانشگاه ترب يدانشکده پزشک

 سندگانيقرار گرفت  است. نو بيمورد تصو 52/د8199شماره 

انللد،  نمللوده ياريللکلل  در انجللام پللژوهش  يکسللان  يللاز ک 

شلاغل در مراکلز    يو کلادر پرسلتار   رانيالخصلو  ملد   يع 

 .ندينما يم يتشکر و قدردان يمشاوره و ارائ  ددماس پرستار
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Introduction: Despite the development of hospitals in recent years, there is a gap between the number of 

hospital beds in our country and standard number of hospital beds, and they are faced with increased 

workload. The aim of this study is to explain the role of counseling centers and nursing services in reducing 

the workload of hospitals.  

Materials and Methods: This study was conducted using qualitative method. The main research 

participants were managers of counseling and nursing care services Centers. Purposive and theoretical 

sampling was used in this study. In total, 26 managers of various centers and institutions providing health 

care services, physicians, and clients were interviewed. Data were analyzed using content analysis.  

Results: The final research findings emerged on three main themes "outpatient care of patients at home", 

"decreased care coverage of acute patients at home", "limited cooperation in the care of hospitalized 

patients" with several subcategories. 

Conclusion:  Providing community-based services, particularly providing care for critically ill patients 

hospitalized at home has been reduced in recent years, and large part of this care is transferred again to the 

hospital. Therefore, it is necessary to revise the executive programs to develop interactive work and 

regulated the relationship between counseling and nursing care services Centers and hospitals.  
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