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 پوست 0099

شهید  یدانشگاه علوم پزشک یمارستانهایویژه ب هایبخشنگرش پرستاران و پزشکان  یبررس
 یدر ارتباط با اتاناز زدیصدوقی 

 دالور نهیسک، یکاکلک انیمیزهره کر *,یلیمحمود وکگان(: ) سندهینو
 زدی یصدوق دیشه یعلوم پزشک دانشگاهسازمان: 

 vakilim52@yahoo.com پست الکترونیکی:
 

مراقبت ویژه اولین کسانی هستند که با درخواست اتانازی  هایبخشاتانازی به معنای قتل از روی ترحم است، پرستاران و پزشکان : مقدمه

ویژه بیمارستانهای یزد نسابت باه اتاناازی  هایبخش، هدف این مطالعه بررسی نگرش پرستاران و پزشکان شوندمیاز سوی بیماران روبرو 

 .بود

مراقبت ویژه انجام  هایبخشازپزشکان و پرستاران  نفر 001تصادفی ساده روی  گیرینمونهتحلیلی با -این مطالعه توصیفیروش تحقیق: 

دموگرافیک، پذیرش اتانازی فعال و غیر فعال، مقیاس  اطالعات بخش: 6استانداردی استفاده شدکه شامل  نامهپرسششد. در این مطالعه از

به شکل خود ایفا  نامهپرسششد.  تائید 88/1در مطالعه آقابابایی با آلفای کرونباخ  نامهپرسشنگرش به اتانازی و معمای واگن بود و پایایی 

 ضریب هم بستگی و رگرسیون آنالیز شد. ،T-Test،ANOVA ،2آماری مثل  هایآزمون و SPSS18 افزارنرمبا  هادادهتکمیل و 

. توزیع فراوانی نگرش به اتانازی نشاان داد بود 86و پایین ترین  82نمره و باالترین  12/62±68/02میانگین نمره نگرش به اتانازی نتایج: 

تغیرهاای سان، مادت خادت در ساب مبیشترین فراوانی را دارد. میانگین نمره نگرش برح %2/61منفی( به اتانازی با نامطلوب )که نگرش 

را نشان داد. نتایج حاصل از مقیاس نگرش سنج، پذیرش اتانازی فعال و غیر فعال و  داریمعنیبخش، کل سابقه خدمت و جنسیت اختالف 

 معمای واگن همسو بود.

 به پذیرش راحت تار اتاناازی درنگرش نسبت به اتانازی در اکثر شرکت کنندگان نامطلوب بود، با این وجود با توجه : گیرینتیجهبحث و 

ی در راستای افزایش آگاهی و بهبود نگارش و تقویات روحیاه آموزش هایبرنامهمردان و همچنین پرسنل با سابقه کاری بیشتر، الزم است 

 بر این نکات طراحی و اجرا گردد. تأکیدبردباری و تحمل پرسنل با 

ژهیو یپرستاران، پزشکان، بخش ها ،ینگرش، اتاناز دی:کلمات کلی
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