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بررسی دیدگاه خانواده ها در مورد نحوه اعالم خبر ناخوشایند به بیمار و عوامل مرتبط با آن
عالئی۳

آذر جعفری کوالئی ،۰معصومه باقری نسامی ،۳فرشته عراقیان ،۳بتول
 -۰دانشجوی کارشناسی پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران .ساری ،ایران
 -۳نویسنده مسئول ،دانشیار ،گروه پرستاری داخلی و جراحی ،مرکز تحقیقات عفونی با گرایش عفونت های بیمارستانی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ستاری ،ایتران،
anna3043@gmail.com
 -۳دانشجوی دکتری پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی گرگان
 -۳مترون بیمارستان بوعلی سینا ساری ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مقدمه و هد  :فرایند اعالم خبر ناخوشایند به بیماران و خانواده آنان یکی از چالش برانگیزترین مسائل تیم درمان می باشد که متدیریت
صحیح این فرایند به تطابق بیشتر افراد با شرایط نامساعد کمک می کند .مطالعه حاضر با هدف تعیین دیدگاه ختانواده هتا در متورد نحتوه
اعالم خبر ناخوشایند به بیمار و عوامل مرتبط با آن صورت گرفت.
روش کار :در این مطالعه توصیفی تحلیلی  ۰۳۳نفر از خانواده بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی ستاری بته روش نمونته گیتری
تصادفی وارد مطالعه شدند .ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه بررسی اطالعات جمعیت شناختی و پرسشنامه ی  ۰۷ستوالی پژوهشتگر
ساخته مشتمل بر سؤاالتی در مورد نحوه ابال خبر بد و حمایت عاطفی ارائه شده به بیماران بود .روایی محتوای کیفی پرسشنامه با  ۳نفر از
اعضای خبره بررسی شد و پایایی آن با روش آزمون و آزمون مجدد بر روی  ۰۳نفر تایید شد .داده ها با استفاده از نترم افتزار  SPSS16و
آزمونهای آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج :میانگین سنی افراد خانواده  ۳۳/۳۰+۶/۳سال بود %۷۷ .افراد تمایل به دریافت حمایتت هتای تخصصتی ۷۳% ،تمایتل بته دریافتت
امیدواری نسبی و منطقی هنگام اعالم خبر بد و  ۷۷%آنان تمایل به دریافت خبر بد پس از بررسی موقعیت بیمار در مورد دانستته هتایش از
بیماری خویش داشتند .رابطه آماری معنی داری بین متغیرهای سن ،جنس ،سابقه هراسیدن از اعالم خبر بد به بیمار ،تحصیالت و شغل بتا
دیدگاه خانواده ها در مورد نحوه اعالم خبر بد به بیمار وجود نداشت (.)p<۳/۳۳
نتیجه گیری :اکثر افراد تمایل به دریافت حمایت های عاطفی و تخصصی هنگام اعالم خبر بد به بیمار داشتند .لذا آموزش به تیم درمتان
در مورد تدارک حمایت های عاطفی و تخصصی هنگام اعالم خبر بد به بیماران و خانواده آن ها توصیه می گردد.
کلمات کلیدی :خانواده ،خبر ناخوشایند ،بیمار ،حمایت عاطفی ،اعالم خبر بد
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