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 پوست 3111

 بخش اورژانس یمراقبت یفضا یهایآشفتگبه  مارانیتجارب ب
 پور عیشف الیل، یدریمحمدرضا ح، یکاهن مایس پور*, عیشف دایوگان(: ) سندهینو

 مازندران یلوم پزشکع دانشگاهسازمان: 
 vidashafipour@yahoo.com پست الکترونیکی:

 
بیمارشدن و بستری گشتن در بیمارستان، تجربه ای ناخوشایند همراه با ترسی ناخواسته برای اکثر بیماران است که نیازها و تنش : مقدمه

های زیادی را به وجود می آورد. در این فضای موجود، بیماران در جستجوی منابعی می باشند تا تنش ها و نیازهای مراقبتی خود را رفاع 

 "اورژاناس تبیین تجارب بیماران بستری به آشفتگی های فضای مراقبتای بخاش " با هدفقبت نمایند لذا این مطالعه نموده و از خود مرا

 .انجام شد

از  هادادهبیمار بستری در بخش اورژانس بودند.  82این مطالعه با رویکرد تحقیق کیفی انجام شد. مشارکت کنندگان شامل روش تحقیق: 

مساتمر و طوربهداد ه ها  وتحلیلهیتجز افت.یادامهو تا اشباع داد ه ها  آوریجمعهدفمند  گیرینمونهتار و با نیمه ساخ هایمصاحبهطریق 

 و با روش تحلیل محتوای کیفی مرسوم انجام گردید. ایمقایسه صورتبهو  هاداده آوریجمعهمزمان با 

و کشامکش باا بیماار و  با زیر طبقات نبود احترام به شان و منزلت "نامطلوب روابط انسانی  "سه درونمایه شامل  هادادهاز تحلیل نتایج: 

با زیر طبقات افساردگی، اضاطراب،  "عاطفی واکنش های "با زیرطبقات خودیاری، همیاری؛ و  "حمایتی همراه؛ جستجوی شبکه مراقبت 

 ترس استخراج شد.

 هایپاساخدر مواجهه باا فضاای مراقبتای نابساامان مراقبات از رفتارهاا و ی این پژوهش نشان داد: بیماران هایافته: گیرینتیجهبحث و 

پرستاران بالین و مدیران پرستاری  شودمی. هر رفتار در جبران نیاز برآورده نشده آنان بروز می نماید لذا پیشنهاد کنندمیمتفاوتی استفاده 

کنند تا با حضور فعاالنه خود همچون عااملی تساهیل کنناده در فرایناد  ، فعالیت های مراقبتی خود را طوری طراحیهایافتهبا اتکا بر این 

 بهبودی بیماران و رفع نیازهای بیماراز دیدگاه آنان عمل نمایند.

یفیک یمحتوا لیبخش اورژانس، تحل ماران،یتجارب ب کلمات کلیدی:
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