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 ی فرد مبتال به ایدزراهکارهای بهبود عملکرد پرستاران در ارتقاءکیفیت زندگی خانواده های دارا
 بادآعلی دهقانی احمد

 دانشکده بهداشت یزد دانشجوی؛ 
D_dehghan1970@yahoo.com 

ایدز یک بیمار عفونی و کشنده است که جدا از بحث مربوط به عوارض جسمی و و مشکالتی که برای فرد مبتال ایجتاد   : و هد  مقدمه

وی را تحت تاثیر قرار می دهد و خانواده این بیماران بدلیل دید منفی جامعه نسبت بته  می کند از نظر روحی نیز هم خود فرد و هم خانواده 
این بیماران در معرض تنش و استرس زیادی قرار دارند  و وجود یک فرد مبتال به ایدز می تواند کیفیت زندگی کل خانواده را تحتت تتاثیر   

رو به افزایش تعداد افراد مبتال به ایدز ایتن مطالعته جهتت بررستی راهکارهتای       قرار دهد.بذا با توجه به اهمیت این موضوع و از طرفی امار
در بیمارستان شهید صدوقی یتزد انجتام    ۰۳۷۳بهبود عملکرد پرستاران در ارتقاءکیفیت زندگی خانواده های دارای فرد مبتال به ایدز در سال 

 گرفت..

ران شاغل در بیمارستان شهید صدوقی یزد به صورت تصتادفی ستاده انجتام     نفر از پرستا ۰۳۳این مطالعه توصیفی با همکاری  روش کار:

گردید.ابزار جمع آوری اطالعات،پرسشنامه محقق ساخته شامل دو بخش اطالعات دمو گرافیک و بخش موانع و راهکارهای بهبود عملکرد 
 پرستاران میباشد. پرستاری در ارتقاء کیفیت زندگی خانواده های دارای فرد مبتال به ایدز از دیدگاه

ستال بتود. مهمتترین موانتع      ۳۳/۷+۷۶/۷سال و میانگین سابقه کاری آنان  ۳۷/۳۳+۳۶/۶میانگین سنی پرستاران شرکت کننده  یافته ها:

مدیریتی،عدم هماهنگی بین فعالیت های مراکز حمایتی موجود -براساس اولویت مربوط به کمبود زمان و فرصت کافی در حیطه ی پرسنلی
انگیزشی،متناست  نبتودن   -تجهیزاتی،رضایت ناکافی پرستاران از میزان حقوق دریافتی ختود در حیطته فتردی   -معه در حیطه محیطیدر جا

 اقدامات آموزشی انجام شده  با نیاز های فرد مبتال و خانواده ها ی آن ها در حیطه آموزشی میباشد.

ی دارای فرد مبتال به ایدز موانع زیادی در پتیش روی ختود دارنتد. شتاخص     پرستاران برای ارتقاء کیفیت زندگی خانواده ها نتیجه گیری:

ترین و جامع ترین راهکار برای رفع این موانع ایجاد کلینیک آموزشی چند منظتوره بتا محوریتت ختدمات الکترونیکتی در مراکتز مراقبتت        
 بهداشتی میباشد.

 ایدز،عملکرد پرستاری، موانع و راهکار ها کلیدی:کلمات 
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