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 پوست 3019

 یدرمان در ارائه مراقبت معنو ستمیس یرو شیپ یچالش ها
 ینیحس یمهد *,یبابائ محدثهگان(: ) سندهینو

 یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشکسازمان: 
 hadisbabaie@yahoo.com پست الکترونیکی:

 
. برنامه مراقبت پرساتاری گرددمی تأکیدو بر آن  استیافتهتوسعهدر حال حاضر با پیشرفت دانش پرستاری، حوزه مراقبت معنوی : مقدمه

، جامع و دربرگیرنده ابعاد جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی باشد. طبق دستورالعمل های راهبردی تحقیقاتی و بالینی معتبر، جانبههمهباید 

نیازهای معنوی ، بررسی رسدمیهای متمرکز برای آن ضروری به نظر  ریزیبرنامهیکی از مولفه های اساسی در بررسی مراقبت سالمت که 

. در ایان مطالعاه باشادمیبیمار و مداخله جهت رفع آنهاست. این موضوع مستلزم آماده سازی پرسنل مجرب با سطح آگاهی و توانایی باال 

 .سعی شد تا بخشی از چالش های پیش رو در سیستم های مراقبتی بررسی گردد

 .باشدمیعلمی داخلی و خارجی  هایپایگاهمطالعه حاضر، مروری بر مطالعات منتشر شده در منابع و روش تحقیق: 

 تارینمهمکلی، چند دلیل عمده برای کم توجهی به بعاد معناوی در بیمااران وجاود دارد. یکای از طوربهبراساس مطالعات موجود نتایج: 

و به این خاطر پرستاران، آگاهی کافی از ابعاد معنوی  باشدمیمعنوی در دسترس نچالش ها این است که تعریف صریح و دقیقی از مراقبت 

ی جهات آموزشپرستاری انجام داد. همین موضوع سبب عدم کفایت برنامه  آموزشجامعی در  ریزیبرنامهبراساس آن،  توانمیندارند. لذا ن

مذهبی نیز  -از ماهیت این نوع مراقبت گردیده است. موانع فرهنگی آماده سازی ارائه دهندگان مراقبت سالمت و کمبود آگاهی دانشجویان

پیشه افاراد ماذهبی در میاان بیمااران و ماراقبین باه  عنوانبهبه نحوی که در برخی مذاهب، مراقبت معنوی  باشدمیبسیار حائز اهمیت 

ی مناسب، سبب ناکارآمدی مدرساین آموزشی برای طراحی یک مدل آموزشآید. از طرفی ضعف مدیریتی و توانایی صاحب نظران شمارمی

ی جهت تربیت و توانمندسازی پرسنل آموزشریزی های . همه این موانع سبب شده برنامهاستشدهابعاد مختلف این نوع مراقبت  آموزشدر 

یان با این چالش ها دست و پنجاه نارم ی، مدرسین و دانشجوآموزشمتبحر، به یک معضل بزرگ تبدیل گردد و متخصصین و مدیران نظام 

 کنند.می

پرستاری، فرصاتی بارای یاادگیری دانشاجویان اسات و تاا  آموزشاندیشمندان پرستاری بر این باورند که حقیقت : گیرینتیجهبحث و 

ورش دهد، همین موضاوع نگرش مثبتی از آن را در خود پر تواندمیکه دانشجو با دانش تخصصی این مراقبت آشنایی نداشته باشد، نزمانی

ضامن کااهش  ، بر دریافت مراقبت جامع و منحصربه فرد است تاتأکیدتا ارائه مراقبت هم نادیده گرفته شود. در صورتی که  شودمیسبب 

 روانی بیمار تامین گردد. -ها و آالم روانی، سالمت روحیتنش

یدرمان ستمیس ،یمراقبت معنو چالش ها، کلمات کلیدی:
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