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اخالقیات جیرهبندی مراقبت پرستاری :یک مطالعه کیفی

نویسنده (گان) :زهرا روددهقان* ,زهره پارسا یکتا ،علیرضا نیکبخت نصرآبادی

سازمان :دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیکیzarooddehghan@gmail.com :

مقدمه :جیره بندی مراقبت پرستاری مانند بسیاری از کاالهای اجتماعی به دلیل نامحدود باودن نیازهاا و محادود باودن مناابع ضارورتی
اجتناب ناپذیر است؛ و از آن جا که نیازمند قضاوت درباره تضادهای بالقوه بین ارزشهای فردی و حرفهای است ،اماری اخالقای محساوب
میگردد .هدف از این مطالع ه تببین مضمون جیره بندی مراقبت پرستاری و بحث و بررسی پیرامون آن از منظر اخالقی است.
روش تحقیق :مطالعه به روش کیفی و از نوع تحلیل محتوا بر روی دادههای جمعآوری شده از طریق شانزده مصاحبه ی انفرادی است که
با نه پرستار بالین ،سه سوپروایزر ،یک سرپرستار ،یک مترون و دو نفر در نظام پرستاری انجام گرفت .متوسط زمان مصاحبه ها  62دقیقاه
بود و در محل کار مشارکت کنندگان انجام شد .مصاحبه ها بهصورت دیجیتالی ضبط ،ساپس کلماه باه کلماه تایاپ ،مارور ،کدگاذاری و
بالفاصله مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نمونه گزینی به روش هدفمند آغاز و تا رسیدن باه اشاباع دادههاا اداماه داشات .تجزیاهوتحلیل
دادهها ،همزمان و بهطور مقایسهای با جمعآوری اطالعات انجام گرفات .بارای تجزیاهوتحلیل دادههاا از روش تحلیال محتاوای اساتقرایی
استفاده شد .بنابراین ،واحدهای معنی از گفته های مشارکت کنندگان در قالب کدهای اولیه از مصاحبه ها استخراج شدند .کادها چنادین
بار باز خوانی شدند ،کدهایی که بر اساس تشابه و تناسب بیان کننده موضوع واحدی بودند ،در یاک طبقاه قارار گرفتناد ،در مرحلاه بعاد
طبقات نیز با یکدیگر مقایسه شدند و طبقاتی که ازنظر خصوصیات مشابه بودند در یکدیگر تلفیق و طبقه وسیع تاری را تشاکیل دادناد و
درون مایه ها نمایان گردید.
نتایج :نتایج مطالعه نشان داد که جیره بندی یکی از مضامین مهم در امر مراقبت عادالنه اسات .مضامون جیرهبنادی مراقبات پرساتاری
دارای دو زیرتم مبنای جیرهبندی و پیامدهای جیرهبندی بود .زیر طبقهی مبنای جیرهبندی خود دارای سه زیر تم نیاز و مطالبهگری بیمار،
روتینگرایی ،بیمار سفارششده و زیر طبقه پیامدهای جیرهبندی نیز دارای سه زیر تم مراقبت پرستاری از دست رفتاه ،نارضاایتی بیماار و
عذاب وجدان پرستار بود.
بحث و نتیجهگیری :سطوحی که در آن مراقبتهای سالمتی جیرهبندی میشوند و شفافیت این جیرهبندی از مالحظات ساختاری مهام
در ایجاد یک نظام مراقبت سالمتی عادالنه ،متناسب و اخالقی میباشد .بنابراین مهم است که جیرهبندی چگونه رخ میدهد چون نه تنهاا
بر زندگی افراد تأثیر میگذارد بلکه منعکس کننده این است که چه ارزشهایی برای جامعه مهمتر است.
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