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دیدگاه بیماران در خصوص حمایت پرستاران از مراقبت پرستاری مبتنی بر فرد در مراکز
آموزشی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نویسنده (گان) :مهناز شهبازپور* ,آلهه سیدرسولی ،وحید زمانزاده ،آزاد رحمانی

سازمان :دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

پست الکترونیکیmshahbazpoor@gmail.com :

مقدمه :مراقبت پرستاری مبتنی بر فرد ،رکن کلیدی در کیفیت مراقبت پرستاری بوده و همه ی فعالیتها و رویه های پرستاری استاندارد
شده را تغییر داده و آنها را با ویژگیهای منحصر به فرد هر بیمار متناسب می کند .یکی از دالیل اصلی برای حمایت از مراقبات پرساتاری
مبتنی بر فرد ،تمرکز بر بیمار در طی فرآیند مراقبت و توجه به تفاوتهای بین فردی بیماران در سالمتی ،بیماری و نیازهایشان است که بر
ضرورت ارائه مراقبت مبتنی بر ف رد تأکیاد دارد .هادف از انجاام ایان مطالعاه تعیاین دیادگاه بیمااران از حمایات پرساتاران در خصاوص
فردیسازی مراقبتهای پرستاری بود.
روش تحقیق :پژوهش حاضر ،یک پژوهش توصیفی است که با شرکت بیماران در حال تارخیص از بخشهاای داخلای و جراحای مراکاز
آموزشی -درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز به حجم نموناه  611نفار انجاام گرفات .نموناهگیری باه روش تصاادفی طبقاهای
متناسب شده (ازنظر نوع بخش :داخلی یا جراحی) انجام گرفت و دادهها با استفاده از پرسشنامه مراقبت مبتنی بر فرد شوهنن برای بیمار،
پس از انجام روایی مح توا و پایایی به روش آلفای کرونباخ ،از طریق مصاحبه با بیماران جمعآوری شد .تجزیهوتحلیل دادهها باا اساتفاده از
آمار توصیفی و در نرمافزار آمار  SPSS Ver 13انجام شد.
نتایج :میانگین دیدگاه بیماران از حمایت پرستاران در خصوص فردیسازی مراقبتهای پرساتاری 61/8± 06/0 ،بودهاسات .در رابطاه باا
ابعاد آن نتایج نشان داد که میانگین حمایت از بُعد وضعیت بالینی  ،60/8±86/0میانگین حمایت از بُعاد وضاعیت زنادگی فاردی ±88/0
 36/8و میانگین حمایت از بُعد داشتن حق تصمیمگیری در مراقبت  66/8 ±06/0بودهاست .در مقایسه ابعاد حمایات ،بیشاترین میاانگین
مربوط به حمایت از داشتن حق تصمیمگیری در مراقبت و کمترین میانگین مربوط به حمایت از وضعیت زندگی فردی بودهاست.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به یافتهها ی مطالعه و مقایسه با مطالعات در سایر کشورها ،پیشنهاد میشود که برناماه ریازان مراقبتهاای
پرستاری ،بیش از پیش به ابعاد حمایت از مراقبت پرستاری مبتنی بر فرد توجه نمایند.
کلمات کلیدی :دیدگاه ،بیمار ،فردیت ،مراقبت پرستاری مبتنی بر فرد
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