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 پوست 3099

 یخدمات پرستار تیفیمحور راهکار ارتقا ک ماریمراقبت ب
 یمهوش صلصال، یچراغ یمحمد عل *,یلیاسماع میمرگان(: ) سندهینو

 تهران یدانشگاه علوم پزشکسازمان: 
 esmaeiliem@yahoo.com پست الکترونیکی:

 
دغدغاه مهام دیسایپلین پرساتاری  عنوانباهاستفاده از راهکارهای مناسب جهت توسعه کیفیت های مراقبت پرستاری از دیربااز : مقدمه

ایان میاان مراقبات بیماار  در . استفاده از راهکارهای توسعه کیفیت نقش مهمی در ایجاد دستورالعمل های جدید مراقبتی دارد.استبوده

ادر به بررسی و تحقیق در دیسیپلین پرستاری با تغییر به سامت افازایش رضاایتمندی بیمااران اسات. محور مفهوم ارزشمندی است که ق

 .استبودههدف از این مطالعه تبیین فرایند مراقبت بیمار محور 

 82. در ایان مطالعاه از استشدهانجامخالصه مقاله ارائه شده بخشی از یک مطالعه کیفی است که با رویکرد گراندد تئوری روش تحقیق: 

مراقبت ویژه بیمارستانهای  هایبخش. محیط پژوهش استشدهپرستار، بیمار و پزشک( استفاده ) کنندهشرکت 86مصاحبه نیمه ساختار با 

خه ماه به طول انجامیده و ساپس باه روش تحلیال نسا 06ی این مطالعه هاداده آوریجمع. استبودهمنتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 .اندشدهآنالیز  8118کوربین و استراوس 

ی حاصل ازمطالعه منجر به شناسایی طبقه حریم امن پذیرش محدوده ای از عملکرد با اشاره به فراهم کردن ملجا امن برای هایافتهنتایج: 

عملی به رعایت منشور حقوق بیماار  التزام دیدگاه انسانی، بیمار از پذیرش تا ترخیص گردید که خوددارای سه زیر طبقه مراقبت مبتنی بر

 بود. ایحرفهوتوجه به اخالق و ارتباطات 

مراقبت بیمار محور فرایندی پویا و ارزشمنداست که با فراهم کردن حریم امن برای بیمار در طی فرایناد پاذیرش و : گیرینتیجهبحث و 

باا در  توانادمی، مراقبت بیمار محور گیردمیبعاد مختلف شکل و مشکالت بیمار در ا هاویژگیبستری، کسب علم و معرفت، فهم و دریافت 

نظرگرفتن ترجیحات و نیازهای بیماران و توجه به مشارکت بیمار در جهت حفظ استقالل فردی و کسب توانایی در امر مراقبات و ساامان 

 ارد.دهی کمبود آگاهی های شناختی بیمار در جهت رضایتمندی و توسعه کیفیت مراقبت ها گام برد

یفیک قیتحق ،یپرستار ت،یفیمحور، توسعه ک ماریمراقبت ب کلمات کلیدی:

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

