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 های مراقبت ویژه نسبت به موانع و رفتارهای حمایتی ارائه مراقبت پایان زندگینگرش پرستاران بخش

 

 ، دکترای سالمندشناسی1پویا فرخ نژاد افشار

 های ویژه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ،2* پروین اشکانی راد

 ، جراح عمومی3سارا حسینی

 
 خالصه

های مراقبت ویژه نسبت به موانع و رفتارهای حمایتی ارائه مراقبت پایان زندگی در مرکز                این مطالعه با هدف بررسی نگرش پرستاران بخش         هدف:

 قلب و عروق شهید رجایی انجام شد.

بررسی دیدگاه پرستاران درباره رفتارهای حمایتی       . مراقبت ویژه است    های پایان زندگی از جمله وظایف مهم پرستاری در بخش           مراقبتزمینه.  

 برای بیماران در حال مرگ به شناسایی بهتر این رفتارها و موانع آنها منجر خواهد شد. 

های مراقبت ویژه مرکز قلب و عروق شهید          پرستار شاغل در بخش     021است که در آن،      مقطعی  ای توصیفی   مطالعه حاضر مطالعه    روش کار. 

پرسشنامه استاندارد  دموگرافیک و     آوری اطالعات فرم جمع ها از   آوری داده . برای جمع  به روش سرشماری انتخاب شدند      0931رجایی در سال    

نسخه   SPSSافزار  ها با استفاده از نرم    . داده استفاده شد  (NSCCNR-EOL)های ویژه درباره مراقبت پایان زندگی       نظرسنجی ملی پرستاران مراقبت   

 تحلیل شدند. 66

هایی که به طور مداوم از پرستار درخواست توضیح شرایط بیمار را دارند، به                دوستان و خانواده  ”مهمترین مانع در مراقبت پایان زندگی          ها.یافته

( را دریافت نمود. در زمینه مراقبت حمایتی،          61بود که باالترین نمره موانع )       “ جای اینکه عضوی از خانواده بیمار جهت این امر تعیین شود              

 ( را دریافت کرد.61بیشترین نمره )“ آوری تمامی مدارك توسط منشی بخش جهت امضای خانواده قبل از ترك بخشجمع”

های این پژوهش، از دیدگاه پرستاران، آموزش مناسب مراقبت پایان زندگی و مراقبت تسکینی به پرسنل کادر                        بر اساس یافته  گیری.  نتیجه

جانبه از بیمار و خانواده آنها سبب بهبود مراقبت پایان زندگی از            ها در مورد مسائل مرگ و مردن و توجه به مراقبت همه           درمان، آموزش به خانواده   

 شود.بیماران در حال مرگ می
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 مقدمه

های مراقبت ویژه محسوب   های پایان زندگی از جمله وظایف مهم پرستاری در بخشحقیقت زندگی موجودات است و مراقبت“ مرگ”
به ازای  211سال را در ایران،  01تا  21، میزان مرگ افراد 1122(. سازمان جهانی بهداشت در سال 1122شود )استفانو و کلیفورد، می
های مراقبت ویژه با وجود پیشرفت در        (. میزان مرگ در بخش     1121نفر گزارش کرده است )سازمان بهداشت جهانی،           21111هر  

درصد تمام    11(. تحقیقات نشان داده است بار مالی مربوط به کنترل درد ناکافی در حدود      1112درصد است )التور،  12تا  11فناوری، 
(. اجرای برنامه مراقبت پایان زندگی به جای انجام اقدامات درمانی در بیمارانی که روزهای         2222های پزشکی است )شهریاری، هزینه

بنابراین، توجه به این مراقبت در      .  (1112شود )سیمنز،   ها می درصدی هزینه   00تا    23گذرانند، موجب کاهش    پایانی زندگی خود را می    
 های سالمت امری ضروری است.نظام

-های بیمارستانی است و بخش مراقبت ویژه جایی است که در آن به بیماران، پیشرفته               مراقبت ویژه بخشی جدایی ناپذیر از مراقبت      
های درمانی تهاجمی، همراه با حمایت فناوری       و در آن روش    (1121شود )کورتیس و وینسنت،     های حفظ زندگی ارائه می    ترین درمان 

ای که در آن موجود است      رود و به دلیل شرایط پزشکی پیچیده      پیشرفته، برای مراقبت از بیماران با هدف درمان یا بهبودی به کار می            
پایان زندگی عبارت از یک بازه زمانی یا انتقال از وضعیت کاهش سالمت به               (. 1122افتد )آتیا،   مرگ در آنجا به طور مکرر اتفاق می       

(. 2221شود )ولیئی،   ( و بخش انتهایی زندگی بیمار محسوب می        1121 دونبار،شود ) وضعیتی است که در نهایت به مرگ منتهی می         
باشد. سازمان  ای است که تمرکز آن بر بهبود کیفیت زندگی می    های پیشرفتههای مبتال به بیماریمراقبت پایان زندگی مدیریت انسان

های عالج  ها است به درمان   ها مدت داند که بیماری آن   جهانی بهداشت مراقبت پایان زندگی را مراقبت فعال و کامل از افرادی می              
(. رفتار حمایتی مراقبت پایان زندگی رویکردی مهم در مراقبت از بیماران مبتال به بیماری                 1122دهد )ابوهشیشه،   بخش پاسخ نمی  

اش در کنار   و به بیمار و خانواده     شود که ارائه مراقبت مطلوب را آسان سازد       صعب العالج است و به هرگونه رفتار حمایتی اطالق می          
آمدن و تطابق با بیماری و درمان آن از پیش از تشخیص، تا زمان تشخیص و درمان و حتی تا زمان مرگ و سوگ، با شناسایی و                               

 کند. ارزیابی و درمان درد و سایر مشکالت جسمی، روانی و معنوی کمک می
های تهدیدکننده زندگی ارائه می گردد و رویکردی جامع است که بر ارتقای کیفیت زندگی در مراحل                   مراقبت حمایتی برای بیماری   
ارائه مراقبت پایان زندگی و موانع آن، در سه حیطه رفتارهای حمایتی مرتبط با بیمار و خانواده،                    .(2221پایانی متمرکز است )حموله،     

فراهم آوردن  . (2222شود )بنازاده،   بندی می دهندگان مراقبت و رفتارهای حمایتی سازمانی دسته        رفتارهای حمایتی مرتبط با ارائه     
-مراقبت پایان زندگی جامع، خانواده محور و متناسب با فرهنگ جامعه اهمیت زیادی دارد. این مراقبت در جهت رویارویی با بیماری                     

 (.2222و بنازاده، 2222، عباسی، 2221کند )حموله،انجامد نیز کمک میها به طول میهای مزمن که سال
کیفیت مراقبت پایان زندگی بستگی به نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از بیماران در حال مرگ دارد. نگرش، ارزشیابی فرد از یک                       

کند و به احساسات انسانی و اعمال او وابسته است. درک و نگرش پرستاران نسبت به                     موضوع است و با تجارب فرد تغییر می         
رسد پرستاران  (. اگر چه به نظر می     1122کننده کیفیت مراقبت پایان زندگی باشد )ابوهشیشه،         بینیتواند پیش های خاص می  موقعیت

ای دارند اما ممکن است به       دهندگان خدمات رفه  بهترین موقعیت را برای تسهیل روابط بین بیماران، اعضای خانواده و سایر ارائه               
تواند ناشی از این نگرش پرستاران باشد که بیماران و اعضای         دالیلی از این توانایی ارتباطی خود استفاده نکنند. یکی از این دالیل می

تواند شامل ناتوانی بیماران در برقراری ارتباط، اعتقاد به           بیمار ندارند. دیگر موانع می     آگهی  شان تمایلی برای پذیرفتن پیش     خانواده
 (. 1122آگهی به بیمار جهت حفظ امید بیمار و خانواده آنها باشد )بوید، سکوت پزشک، و عدم آگاهی دادن درباره پیش

مراقبت پایان زندگی نباید فقط منحصر به کشورهای پیشرفته باشد، بلکه بهتر است در کشورهای در حال توسعه که هزینه داروهای                       
ای جهت ارائه خدمات مراقبت پایان      شود، نیز استفاده شود. در ایران هنوز برنامه       درمانی برای بیماران هنوز مشکلی جدی محسوب می       

زندگی اختصاصی برای بیماران در حال مرگ تدوین نشده است. خدمات اولیه بهداشتی درمانی در ایران هیچ نوع مراقبت پایان                          
مطالعات انجام شده در ایران بیشتر شامل مطالعات توصیفی در            (.1121دهد )اسدی الری،    زندگی به بیماران و خانواده آنها ارائه نمی       

ای  توسط باقریان و همکاران )مورد مراقبت پایان زندگی، و برخی مطالعات در مورد درد و نگرش به تسکین آن بوده است. در مطالعه
، ب( درمورد نگرش نسبت به بیماران در حال مرگ انجام شد، نشان داد پرستاران مایل به مراقبت از بیماران در حال مرگ                           2233

، 2233ای به صحبت درباره مرگ با بیماران یا خانواده آنها نداشتند. مطالعه دیگری نیز توسط باقریان و همکاران )                    بودند، ولی عالقه  
ای توصیفی درباره   مطالعه  2221، الف(. در سال      2232الف( درمورد نگرش به مرگ و مردن در دانشجویان پرستاری انجام شد )                
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مراقبت پایان زندگی مبتنی بر معنویت انجام شد که نتایج آن نشان داد مراقبت پایان زندگی مبتنی بر معنویت، شامل ارتقای سالمت                       
ای در مورد موانع و رفتارهای حمایتی ارائه مراقبت پایان زندگی به بیماران کودک                معنوی و مراقبت معنوی است. همچنین، مطالعه       

 ( انجام شده است، اما چنین پژوهشی روی بیماران بزرگسال در ایران انجام نشده است.2222توسط بنازاده و همکاران )

در ایران تحقیقات معدودی در مورد مراقبت از بیماران در حال مرگ انجام شده است و با توجه به اینکه پرستاران نقش محوری در                          
های پایان زندگی از بیماران بر عهده دارند، بررسی رفتارهای حمایتی برای بیماران در حال مرگ و موانع آن از دیدگاه                             مراقبت

پرستاران به شناسایی بهتر این رفتارهای حمایتی منجر خواهد شد که به شناسایی بهتر مسائل مراقبتی پایان زندگی از دیدگاه                           
های مراقبت ویژه   نگرش پرستاران شاغل در بخش    کند. این مطالعه با هدف بررسی       پرستاران و تصحیح هر چه بیشتر آن کمک می         

 انجام شد. 2221نسبت به موانع و رفتارهای حمایتی ارائه مراقبت پایان زندگی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی در سال 
 

 هامواد و روش
های مراقبت ویژه مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید             نفر از پرستاران بخش     201توصیفی مقطعی،     در این مطالعه  

 داشتن حداقل مدرک کارشناسی پرستاریرجایی شرکت داشتند که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. معیار ورود به مطالعه شامل 
مرکز آموزشی تحقیقاتی   محیط پژوهش، واحدهای مراقبت ویژه       مراقبت ویژه بود.      و داشتن حداقل یک سال تجربه کار در بخش          

 واحد مراقبت ویژه بود.  0واحد مراقبت ویژه کرونری و  1شامل  درمانی قلب و عروق شهید رجایی
نامه از مسئولین   پژوهشگر پس از اخذ مجوز از کمیته اخالق مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی و معرفی                      

ذیربط به واحدهای مراقبت ویژه مراجعه نمود و پس از معرفی خود به مسئول بخش و کسب اجازه از ایشان، پرستاران واجد شرایط                          
کنندگان ارائه داد و به ایشان درباره        ورود به مطالعه را تعیین کرد، اطالعات کامل درباره اهداف پژوهش و اهمیت آن را به شرکت                   

 ها اطمینان داد. سپس، رضایت کتبی از هر شرکت کننده گرفته شد.بودن اطالعات شخصی و پاسخمحرمانه
موانع و رفتارهای حمایتی ارائه مراقبت پایان       آوری شد. جهت بررسی     کنندگان جمع در این پژوهش ابتدا اطالعات دموگرافیک شرکت      

های ویژه درباره مراقبت پایان زندگی استفاده شد.        از نسخه اصالح شده پرسشنامه استاندارد نظرسنجی ملی پرستاران مراقبت            زندگی
مانع   1با اضافه کردن      1111استراند و کرکوف ساخته شد. این پرسشنامه در سال           توسط بک   2223نسخه اصلی این ابزار در سال        

سوال در مورد موانع مراقبت حمایتی از بیماران در حال مرگ     12گویه شامل  12جدید به پرسشنامه اصلی اصالح شد. این ابزار شامل 
سوال در مورد درک نسبت به مراقبت حمایتی از بیماران در حال مرگ است و در آن، شدت موانع و رفتاهای حمایتی بر اساس                           12و  

 0؛ کمترین مانع، نمره صفر(، و تکرار موانع و رفتارهای حمایتی بر اساس مقیاس                 1ای لیکرت )بیشترین مانع، نمره      درجه  0مقیاس  
استراند و کرکوف در آمریکا     توسط بک   1111شد. این پرسشنامه در سال      ؛ هرگز، نمره صفر( سنجیده    1ای لیکرت )همیشه، نمره     درجه

( به دست آمد که     1832( و در حیطه رفتار حمایتی )       1832تدوین شد و میزان پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ در حیطه موانع )                
( 2222دهد. همچنین، قسمت مراقبت حمایتی این پرسشنامه در مطالعه بنازاده و همکاران )             پایایی مورد قبول پرسشنامه را نشان می      

 برای بررسی مراقبت حمایتی از کودکان در کرمان استفاده شد.
های ویژه درباره مراقبت    پرسشنامه استاندارد نظرسنجی ملی پرستاران مراقبت     ”جهت انجام این مطالعه در ابتدا بررسی روایی و پایایی           

انجام گرفت، بدین صورت که در ابتدا پرسشنامه توسط دو نفر آشنا به زبان انگلیسی و موضوع تحقیق به فارسی                          “ پایان زندگی 
برگردانده شد و برگردان انگلیسی توسط دو نفر دیگر دوباره به انگلیسی ترجمه شد و با مقایسه بین دو نسخه، اصالحات الزم انجام                         
گرفت. سپس، جهت انجام روایی صوری، پرسشنامه به شش نفر از اساتید داده شد و پس از اعمال نظرات و تایید ایشان، محقق وارد                         

اش هرچند که   به کارگیری اقداماتی برای ادامه حیات بیمار به درخواست خانواده          ”محیط پژوهش شد. براساس پیشنهاد اساتید، گویه        
به دلیل عدم امکان درخواست خانواده بیمار مبنی بر قطع مراقبت بیمار در فرهنگ ایران،               “ بیمار درخواست قطع مراقبت را کرده باشد      

نفر( استفاده گردید.     11درصد حجم جامعه آماری )      21حذف گردید. جهت تعیین پایایی اولیه پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ برای             
ها ( به دست آمد. داده   1821( و در حیطه رفتار حمایتی )1822در این پژوهش، میزان پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ در حیطه موانع )

 وارد گردید و با استفاده از آمار توصیفی بررسی شد. 11نسخه  SPSSدر نرم افزار 
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 هایافته
سال با    2282سال قرار داشتند و میانگین سنی آنان،          11تا    12کنندگان در مطالعه در محدوده سنی       نتایج مطالعه نشان داد که شرکت     

درصد( بودند. مشخصات     1082درصد(، و مجرد )      32833کنندگان، زن )  بود. همچنین بیشترین درصد شرکت       1822انحراف معیار   
 آورده شده است. 2دموگرافیک واحدهای مورد مطالعه در جدول شماره 

 
 های دموگرافیک واحدهای مطالعه: توزیع فراوانی مطلق و نسبی ویژگی2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
برای تعیین امتیاز موانع درک شده، موانعی که از نظر شدت و تکرار بیشترین امتیاز را گرفته بودند محاسبه شد. برای این کار، میانه                          

بود. مواردی که بیشترین نمره را دریافت نمودند           21-11شدت موانع در میانه تکرار آن ضرب شد. امتیاز به دست آمده در محدوده                 
هایی که به طور مداوم از پرستار درخواست توضیح شرایط بیمار را دارند، به جای اینکه عضوی از                      دوستان و خانواده  ”شامل گویه   

پرستاری که مجبور است با اعضای عصبانی خانواده بیمار رو به رو              ”، گویه   11با میانگین   “ خانواده بیمار جهت این امر تعیین شود       
با “ گیردشود یا در نظر قرار نمیشود، ارزش داده نمیوقتی نظر پرستار در مورد مراقبت از بیمار پرسیده نمی”، و گویه 11با میانه “ شود

بود و    21با امتیاز   “ وجود ساعات مالقات آزاد   ”بود. مواردی که کمترین نمره را در درک موانع دریافت نمودند شامل گویه            11میانگین 
“ تحت فشار گذاشتن خانواده برای اتمام سوگواری بعد از فوت بیمارشان در بخش جهت بستری نمودن بیمار جدید                  ”پس از آن موانع     

 امتیاز  بود. 21با “ ادامه درمان بیماران در حال احتضار به علت منافع اقتصادی این کار برای بیمارستان”امتیاز،  و  21با 
برای تعیین امتیاز رفتار حمایتی درک شده، رفتار حمایتی که از نظر شدت و تکرار بیشترین امتیاز را گرفته بودند محاسبه شد. برای                          

بود. مواردی که بیشترین      3-11این کار، میانه شدت رفتار حمایتی در میانه تکرار آن ضرب شد که امتیاز به دست آمده در محدوده                      
با “ آوری تمامی مدارک توسط منشی بخش جهت امضای خانواده قبل از ترک بخش              رفتارهای جمع ”نمره را دریافت نمودند شامل      

وجود پزشکانی  ”امتیاز، و    11با  “ استفاده پرستار از تجربیات قبلی خود برای مراقبت خاص یا مرگ یکی از اعضای خانواده              ”امتیاز،    11
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امتیاز بود. مواردی که کمترین نمره را در درک رفتار حمایتی             11با  “ اندکه در مراقبت از بیمار نسبت به نحوه مراقبت به توافق رسیده           
قدردانی خانواده بیمار از پرستار برای       ”،  3با امتیاز   “ وجود مکانی خصوصی برای سوگواری خانواده در بخش        ”دریافت نمودند شامل    

 بود.امتیاز  3با “ امکان استراحت پرستار بعد از مرگ بیمار و انجام وظایف او توسط همکارانامتیاز،  3با “ مراقبت از متوفی
 

 بحث

چگونگی درک پرستار از سازمان و محیطی که در آن مشغول به کار است در توانمندساختن وی جهت ارائه مراقبت با کیفیت اهمیت                        
ها، بی اهمیت   سزایی دارد. در این مطالعه مشخص شد موانع مراقبت از بیماران در حال مرگ از دیدگاه پرستاران، مربوط به خانواده                    به

آوری مدارک توسط منشی، استفاده پرستار از        تلقی کردن نظرات پرستاران در امر مراقبت و در زمینه نگرش به رفتار حمایتی، جمع                
 تجربیات قبلی خود و توافق پزشکان در مراقبت از بیمار است.

هایی که به طور مداوم از پرستار درخواست توضیح          دوستان و خانواده  ”براساس نتایج مطالعه، مهمترین مانع در مراقبت پایان زندگی           
بود که این یافته با نتایج مطالعه کرامپ )          “ شرایط بیمار را دارند، به جای اینکه عضوی از خانواده بیمار جهت این امر تعیین شود                  

( همسو است و بر لزوم تعیین عضوی از خانواده بیمار در حال مرگ برای توضیح و اطالع دادن وضعیت بیمار                        1122( و آتیا )   1121
کند. پرستاران مراقبت ویژه اطالعات و دانش بسیار زیادتری نسبت به خانواده جهت درک وضعیت مراقبت پایان زندگی                      تاکید می 

دارند و اگرچه دادن اطالعات در مورد شرایط بیمار قسمتی از مراقبت از بیمار است، در مواقع بحرانی ممکن است تحلیل وضعیت                          
دهند برانگیز باشد. با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه پرستاران ترجیح می         بیمار و دادن اطالعات به خانواده مشکل و چالش

 عضوی از خانواده برای تماس و دادن اطالعات تعیین شود.
بود که با نتایج به     “ پرستاری که مجبور است با اعضای عصبانی خانواده بیمار رو به رو شود              ”دومین مانع درک شده از نظر اهمیت         

باشد. مواجهه با خانواده بیمار     انجام شده است، مطابقت دارد و همسو می  1121و  1112استراند که در سال دست آمده از مطالعات بک
کنندگان در این مطالعه از موانع مهم به شمار رفته است که ممکن است سبب افزایش                  که ناراحت و عصبانی هستند از نظر شرکت        

خستگی، فرسودگی شغلی و اختالل در امر مراقبت بیمار بدحال شود و پرستاران بخش مراقبت ویژه بسیار با این مانع روبرو هستند. از           
آگهی بیمار خود را نپذیرفته است و پرستاران باید         (، یکی از موانع مراقبت پایان عمر، خانواده بیماری است که پیش           1121نظر کرامپ )  

های بیش از   رود و پرستاران با خانواده    با اعضای خانواده عصبانی روبرو شوند. خانواده بخشی مهم در مراقبت پایان زندگی به شمار می     
ها درخواست  آگهی بیمارشان روبرو هستند که ممکن است مضطرب و عصبانی باشند. برخی خانواده               بین نسبت به پیش   حد خوش 

کنند آگهی بیمارشان را دارند و برخی اطالعات خاصی را طلب نمی            های درمان و پیش   داشتن اطالعات کامل درباره بیماری، روش      
ترین پاسخ فیزیولوژیک و احساسی در سوگ، اندوه و عصبانیت است و پرستاران باید بدانند خانواده این                     (. شایع 1112استراند،  )بک

 (. 1112قراری، ترس، و عدم تمرکز زیاد قرار دارند )والراپ، شدن، بیبیماران در معرض اضطراب، افسردگی، عصبی
شود یا در نظر قرار     شود، ارزش داده نمی   وقتی نظر پرستار در مورد مراقبت از بیمار پرسیده نمی          ”مانع درک شده سوم از نظر اهمیت        

دهند پرستاران  ها نشان می  ( مطابقت دارد. پژوهش   1121استراند ) ( بک 1112( هانسن )  1122بود. این نتیجه با مطالعه آتیا )      “ گیردنمی
ریزی مراقبتی داشته باشند؛ این در حالی است که نقش            گیری پایان عمر و برنامه     توانند نقش مهمی در تصمیم     ماهر و باتجربه می   

دهند به وضعی که    ها پاسخ می  محدودی در این زمینه دارند. در اغلب موارد پرستاران از تغییر وضعیت بیمار از حالتی که به درمان                    
(. پرستاران بزرگترین گروه کاری در       1110شوند )روبیکوکس و کالرک،     فایده است، مطلع می   های درمانی به احتمال زیاد بی      تالش

سزایی در کیفیت مراقبت از بیمار دارد. از این رو          دهد تصمیمات و عملکرد آنها تاثیر به      واحد مراقبت ویژه هستند و این یافته نشان می        
گیری مراقبت از بیمار شرکت داده شوند. عدم توجه به نظرات پرستاران در مراقبت از بیماران مانعی برای                       باید فعاالنه در تصمیم   

 مراقبت مطلوب خواهد شد.
( مطابقت دارد. مطالعه    1121بود که این یافته با مطالعه کرامپ )        “ وجود ساعات مالقات آزاد   ”ترین مانع   در این مطالعه کم اهمیت     

تواند به حمایت عاطفی و کاهش اضطراب آنها        ( نشان داد که پرستاران معتقدند حضور خانواده در کنار بیماران می            1112غیاثوندیان ) 
شود و  ای سرشار از اعتماد بین پرستار و خانواده بیمار می            کمک نماید. حضور خانواده بر بالین بیمار همچنین موجب ایجاد رابطه             

(. در ایران   1122رساند که پرستاران در حال تالش برای آسایش و مراقبت از بیمارشان هستند )آتیا،                 خانواده را به این اطمینان می      
امکان مالقات آزاد و بدون محدودیت در واحدهای مراقبت ویژه وجود ندارد؛ از این رو، در موانع مراقبت پایان زندگی کمترین امتیاز را          

 به خود اختصاص داد.
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آوری تمامی مدارک توسط منشی بخش جهت امضای خانواده قبل از ترک               جمع”در زمینه رفتار حمایتی، مهمترین رفتار حمایتی          
آور برای پرستار مراقب بیمار است، ضروری است پرستار توسط همکاران خود              ای استرس بود. از آنجا که مرگ بیمار تجربه       “ بخش

تواند دیسترس اخالقی و    حمایت شود، بدین صورت که فردی در کارهای مربوط به تکمیل پرونده به پرستار کمک نماید. این کار می                   
خواهند فردی  کنند می های مراقبت ویژه کار می     (. پرستارانی که در بخش     1122فرسودگی شغلی پرستاران را کاهش دهد )آتیا،           

آوری مدارک مربوط به بیمار را انجام دهد، به جای اینکه مجبور باشند تمام کارهای تکمیل مدارک را کارهای مربوط به پرونده و جمع
خود انجام دهند. در این صورت قادر هستند به نیازهای خانواده سوگوار بیمار بپردازند. همکاری بین افراد تیم درمان سبب کاهش                         

 گردد.شود و سبب بهبود کیفیت مراقبت از بیمار میدهنده میاسترس و ایجاد آرامش در فرد مراقبت
استفاده پرستار از تجربیات قبلی خود برای مراقبت خاص یا مرگ یکی از اعضای                 ”دومین رفتار حمایتی درک شده از نظر اهمیت          

( نیز مشخص شد پرستارانی که مرگ افراد فامیل         2222( مطابقت دارد. در مطالعه بنازاده )      1122بود که با نتایج مطالعه آتیا )      “ خانواده
اند. اند، نسبت به افرادی که چنین تجربه ای نداشتند، اهمیت رفتارهای حمایتی را بیشتر گزارش کردهیا دوستان نزدیک را تجربه کرده

ها تاثیر مثبت دارد. تجربه مراقبت و یا مرگ یکی از اعضای خانواده بر ارائه مراقبت پایان زندگی به بیماران در حال مرگ و خانواده آن
دیدگاه مثبت پرستاران نسبت به مراقبت پایان زندگی موجب عالقه پرستاران جهت کسب دانش و افزایش مهارت و در نتیجه درک و               

(. این مطالعات با مطالعه کنونی همسو       2222فهم بیشتری نسبت به رفتارهای حمایتی ارائه مراقبت پایان زندگی خواهد شد )بنازاده،               
نماید که افرادی که تجربه مراقبت از یکی از دوستان یا اعضای خانواده را داشته اند اهمیت رفتار حمایتی را                     بود و این امر را تایید می      

 کنند.بیشتر درک می
بود. “ اندوجود پزشکانی که در مراقبت از بیمار نسبت به نحوه مراقبت به توافق رسیده              ”رفتار حمایتی درک شده سوم از نظر اهمیت         

گیری در زمینه مراقبت پایان زندگی بر       ( مطابقت دارد. تصمیم   1112استراند ) ( و مطالعه بک   1121این رفتار حمایتی با مطالعه کرامپ )      
گیرد. بیماران و خانواده آنها نیز همکاری بین گروهی را موجب افزایش               گروهی صورت می  پایه مباحث و تفاهمات و همکاری بین       

دانند. همکاری و تفاهم ضعیف بین افراد گروه مراقبت پایان زندگی موجب افزایش فرسودگی شغلی،                کیفیت مراقبت پایان زندگی می    
های مراقبت ویژه شایع است و استرس       اضطراب و افسردگی خواهد شد. اختالف پزشکان درمورد ادامه مراقبت پایان زندگی در بخش             

بخشد )کورتیس و   شغلی را در پی دارد. تفاهم پزشکان بر سر این موضوع، کیفیت مراقبت پایان زندگی و محیط کاری را بهبود می                       
ای بر پایه احترام متقابل تطابق خانواده را برای کنار آمدن با موقعیت دشوار تسهیل                 (. عالوه بر این، همکاری حرفه     1121وینسنت،  

 (.1122بخشد )آتیا، گیری بالینی و سالمت روانی اعضای خانواده را بهبود می( و رضایت خانواده، تصمیم1112کند )التور، می
بود. یکی از دالیلی که این رفتار حمایتی نمره پایینی “ وجود مکانی خصوصی برای سوگواری خانواده در بخش”کمترین رفتار حمایتی 

به دست آورده است ممکن است این باشد که این امر در مراقبت از بیماران بدحال در ایران در نظر گرفته نشده است و عدم وجود                             
که در نظر گرفتن این موضوع سبب ارائه بهتر         شود، در حالی  مکانی خصوصی برای سوگواری خانواده در بخش امری عادی تلقی می           

استراند مراقبت پایان زندگی برای خانواده بیمار پس از فوت او خواهد شد. این یافته در مقایسه با نتایج مطالعات انجام شده توسط بک              
( نمره بسیار پایین تری به دست آورد. برخالف گذشته که بازه زمانی منتهی به                 2222و مطالعه بنازاده )     1121و    1113های  در سال 

نمود، در دوران کنونی به واسطۀ پیشرفت علم        اش را در کنار خانواده سپری می      مرگ، کوتاه مدت بود و بیمار واپسین روزهای زندگی        
شود )عباسی،  دهد و این لحظات انتهایی زندگی در تنهایی طی می            تری و در بیمارستان رخ می      پزشکی، مرگ در پروسه طوالنی     

های متمادی در ذهن آنها بر جا        (، در حالی که حمایت از خانواده سوگوار در هنگام مرگ بیمار، خاطرات با ارزشی برای سال                   1121
 (. 2222دهد )بنازاده، گذارد و پیامدهای طوالنی مدت داغدیدگی را کاهش میمی
 

 گیری نتیجه
اهمیت تلقی کردن نظرات    هایی که با مراقبت پایان زندگی و مسائل آن آشنا نیستند و بی             از نظر پرستاران، عوامل مربوط به خانواده      

ر پرستاران در امر مراقبت، از موانع مراقبت بود و استفاده از نیروی کار دارای تجربه و انگیزه، استفاده پرستار از تجربیات قبلی خود د                         
های مربوط به مراقبت و درمان، حمایت پرستاران        مراقبت پایان زندگی، مشارکت دادن و اهمیت دادن به نظر پرستار در تصمیم گیری           

های پایان  ها در مورد مسائل مرگ و مردن و مراقبت        های پیش رو در مراقبت از این بیماران و آموزش به خانواده           از یکدیگر در چالش   
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شود مطالعه در مراکز درمانی مختلف انجام       گردید. پیشنهاد می  ها از بیماران در حال مرگ می      زندگی سبب بهبود کیفیت این مراقبت     
شود تا مبنایی برای مقایسه نتایج قرار گیرد و بتوان نقاط ضعف را رفع کرد. این مطالعه به درک پرستاران نسبت به مراقبت پایان                            

شود تجارب و نظر پزشکان نیز مورد مطالعه قرار گیرد. محدویت این مطالعه کم بودن حجم نمونه برای                   زندگی پرداخت. پیشنهاد می   
تعمیم دادن به کل جامعه پرستاری بود و همچنین، زمان محدود و بار کاری زیاد پرسنل پرستاری ممکن است بر دقت آنها در پاسخ                          

 دهی پرسشنامه تاثیر گذاشته باشد.

 

 تقدیر و تشکر 
نامه کارشناسی ارشد مصوب در مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی استخراج شده است. به                   این مقاله از پایان    

های مراقبت ویژه این    این وسیله، از مسئوالن مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی و همچنین، پرسنل بخش                  
 شود.مرکز به خاطر همکاری صمیمانه قدردانی می
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Abstract 
Aim. This study aimed to evaluate the perceptions of nurses working in intensive care units about obstacles 
and supportive behaviors of end of life care. 
Background. End of life care is an important part of nursing duties in intensive care units. Exploring sup-
portive behaviors of end of life care from the perspective of nurses may lead to better understanding of sup-
portive behaviors and obstacles of end of life care. 
Method. This study was a descriptive cross-sectional study in which 160 staff nurses, working in intensive 
care units in Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center, were recruited by random sampling in 
2016. Data were collected using demographic form and the questionnaire “National Survey of Critical-Care 
Nurses Regarding End-of-Life Care” (NSCCNR-EOL) and analyzed in SPSS version 22 software using 
descriptive statistics. 
Findings. The most important obstacle in end-of-life care was "family and friends who continually call the 
nurse wanting an update on the patient's". In the field of supportive care, "After the patient's death, having 
support staff compile all the necessary paper work for you" received the highest score.  
Conclusion. Based on the findings, in critical care nurses views, appropriate training on end-of-life care 
and palliative care for staff, educating families about issues of death and dying, and the holistic care of pa-
tients and their families improve end-of-life care of dying patients. 
 
Keywords: End-of-life Care, Nursing, perception, Intensive care 
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