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های پیوند اجتماعی و کیفیت زندگی در خانواده بیماران بستری در بخش-ارتباط بین نیازهای روانی  

  3، زهرا دیودار2، گلناز فروغ عامری 1خ زادیانجمیله فر

 جمیله فرخ زادیان استادیار، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان .1

 گلناز فروغ عامری مربی، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان  .2

 زهرا دیودار کارشناس ارشد پرستاری، بخش غدد، بیمارستان افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان  .3

 

هستند. پیوند عضو  : عالوه بر تیم مراقبت سالمت، اعضای خانواده بیماران پیوند شده نیز در مراقبت روزانه بیمار، خواه در بیمارستان و یا در منزل، سهیممقدمه و هدف

شود.  ر گرفته میتوجهی در روند زندگی اعضای خانواده دارد و کیفیت زندگی و عملکرد خانواده این بیماران به عنوان شاخصی برای ارزیابی این تاثیر در نظتاثیر قابل 

 گردید.های پیوند انجام  اجتماعی و کیفیت زندگی در خانواده بیماران بستری در بخش-این مطالعه با هدف تعیین ارتباط نیازهای روانی

 1315پور کرمان در سال  های پیوند کبد، کلیه و مغز استخوان بیمارستان افضلی نفر از خانواده بیماران پیوند شده بستری در بخش 231این پژوهش بر روی  روش اجرا:

 وری شد.آ ( جمعSF-31و کیفیت زندگی ) CCFNIاجتماعی -های بررسی نیازهای روانی انجام شد. اطالعات از طریق پرسشنامه

اجتماعی باال بودند. بیشترین میانگین نمره به بعد اطمینان و کمترین نمره به بعد قرابت -درصد خانواده بیماران پیوند شده دارای نیازهای روانی 5/57نتایج: تقریبا 

های مورد مطالعه  اجتماعی و کیفیت زندگی نمونه-نیها در حد پایین و متوسط قرار داشت. بین نیازهای روا اختصاص یافت. کیفیت زندگی حدود نیمی از خانواده

 (. 11/1P= ،11/-1=rارتباط معنی دار معکوسی وجود داشت )

ها را مد نظر داشته باشد تا با توجه به  شود که پرستار عضو مهم درگیر مراقبت از بیمار، یعنی خانواده های پرستاری تضمین می : زمانی کیفیت مراقبتگیری¬نتیجه

های مراقبتی و  ها از پرستاران، نگرش دهندگان به افزایش کیفیت مراقبت از بیمار کمک کند و از آنان حمایت کافی به عمل آورد. در مجموع خانواده مراقبتنیازهای 

 شود. یتوجه و حساسیت به نیازهای عاطفی و جسمی را انتظار دارند. توجه به نیازهای خانواده باعث باالرفتن سطح کیفیت زندگی آنان م

 اجتماعی، کیفیت زندگی، خانواده بیمار، پیوند اعضا، بخش های پیوند-: نیازهای روانیکلمات کلیدی
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