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مقاله پژوهشی اصیل
مقایسه درک پزشکان و پرستاران از مراقبت بیهوده در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای دانشگاه
علوم پزشکی شیراز
مرضیه رضایی ،1کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
شهرزاد غیاثوندیان ،2دکترای پرستاری
* معصومه ذاکریمقدم ،3دکترای پرستاری
خالصه
هدف .این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه درک پزشکان و پرستاران از مراقبت بیهوده انجام شد.
زمینه .مراقبت بیهوده ،مجموعه اقدامات بدون ایجاد شانس منطقی و معقول برای سود رسانی به بیمار است .تعیین درک از مفهوم بیهودگی ،در
کاهش موقعیتهای منتج به آن و تصمیمگیریهای پایان حیات ضروری است.
روش کار .پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقایسهای مقطعی است که در آن ،درک  111پرستار و  75پزشک شاغل در بخش های مراقبت
ویژه بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد مراقبت بیهوده مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت .ابزار بررسی ،پرسشنامه
پژوهشگر ساخته درک از مراقبت بیهوده بود که روایی و پایایی آن با نظر خبرگان ،روش آزمون -باز آزمون و آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد.
روش نمونه گیری ،در دسترس و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه بود .تحلیل داده ها با آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزار  SPSSنسخه 16
صورت گرفت.
یافتهها .میانگین کلی نمرات درک پرستاران و پزشکان 55/77 ،با انحراف معیار  17/57بود .میانگین نمره درک پرستاران از مراقبت بیهوده
نسبت به پزشکان بیشتر بود ( 54/16با انحراف معیار  11/1در مقابل  51/71با انحراف معیار  ،)17/7اما تفاوت معنیدار آماری از نظر میانگین
نمره درک بین دو گروه وجود نداشت .بیشترین توافق دو گروه ،در گویه ”ارتباطات ناکارآمد“ و ”شرکت ندادن کادر درمان در تصمیمگیری“ بود.
در مورد ”تنش زا بودن مراقبت بیهوده“  ،پرستاران تنش بیشتری را گزارش کردند و در این زمینه اختالف معنادار آماری بین دو گروه وجود
داشت.
نتیجهگیری .توافق در مورد مهمترین عوامل مؤثر بر درک از بیهودگی ،بیانگر هم سو بودن درک پزشکان و پرستاران در این زمینه است .باال
بودن نمره درک در هر دو گروه و تنش زا بودن مراقبت بیهوده برای پرستاران ،آموزش مکانیسم های سازگاری با چنین موقعیتهایی را ضروری
مینماید.
کلیدواژهها :مراقبت بیهوده ،پرستار ،پزشک ،بخش مراقبت ویژه

 1کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران /پرستار بخش مراقبتهای ویژه جراحی
قلب بیمارستان شهید فقیهی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 2دانشیار ،گروه پرستاری داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 3استادیار ،گروه پرستاری مراقبت های ویژه ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران (* نویسنده مسئول) پست الکترونیک:
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مقدمه
پرستارانی که در بخش مراقبت ویژه کار می کنند شاهد درد و رنج بیمارانی هستند که هفتهها و حتی ماهها تحت درمانهای سخت و
پرهزینه ای هستند که اغلب از نظر آنان و حتی پزشکان بیهوده است .در سال های اخیر با توجه به گسترش نقش حرفهای و حمایتی
پرستاران بخش های مراقبت ویژه ،مواجهه آنان با مسائل اخالقی پیرامون مراقبت بیشتر شده است .درک عمیق از مفهوم مراقبت ،در
کیفیت خدمات کادر درمان ،تاثیر قابل توجهی دارد (اسدی و شمس نجف آبادی .)1333 ،دیدگاه های متفاوت کادر درمان ،ارتباط
زیادی با مراقبت و درک حاصل از آن ،به ویژه در مراقبت های پایان زندگی دارد .پرستاران در انجام مراقبت از مدل کلینگر استفاده
میکنند و همه جوانب بیمار را در نظر میگیرند ،در حالی که پزشکان بیشتر بر خود بیماری متمرکز هستند.
پیشرفت فناوری منجر به افزایش بقا در بیماران شده است ،اما در واقع ،افزایش بقا بدون افزایش کیفیت زندگی فایده ای برای بیمار
ندارد .برای اولین بار ،آندرس ودبرگ در مورد بیهوده بودن درمان بحث کرد (ردوال )2112 ،و واژة ”مراقبت بیهوده“ در سال 1391
تعریف شد و از سال  1331وارد متون اخالق پزشکی گردید .مراقبت بیهوده ،مجموعه اقدامات بدون ایجاد شانس منطقی و معقول
برای سودرسانی به بیمار ،و همچنین ،ناتوانی کادر درمان برای دستیابی به اهداف اختصاصی از جمله اهداف فیزیولوژیک ،و بهبود
کیفیت زندگی است (آقابری و دهقان نیری .) 1331 ،درمان بیهوده ،در بیماران در مراحل پایانی زندگی اقدامات درمانی است که
عالج بخش نیستند و کیفیت زندگی و هوشیاری بیمار را تغییر نمیدهند و تنها موجب طوالنی شدن فرایند مرگ میشوند (شجاعی،
 .)1332از مصادیق مراقبت بیهوده در بخش مراقبت ویژه ،می توان به حمایت تنفسی مکانیکی ،دیالیز ،عملیات احیاء ،و دیگر
درمان های نگهدارنده در بیماری های پیشرفته مغزی ،و تجویز آنتی بیوتیکها و داروهای گرانقیمت برای بیمار مشرف به مرگ،
است .طبق مطالعات انجام شده ،عدم انطباق بین سطح مراقبت و پیش آگهی بیماری ،از رایج ترین دالیل مراقبت بیهوده است .این
مفهوم به طور عمده توسط کارکنان بخش مراقبت ویژه به عنوان تضاد بین مراقبت و پیشآگهی مشخص برای بیماران ،تعریف می-
شود .این تناقض بیشتر مربوط به مراقبتهای بیش از حد است (پایر و همکاران 2111 ،؛ نویل و همکاران.)2111 ،
مراقبت بیهوده ممکن است منجر به افزایش هزینه ها و اتالف وقت و انرژی شود (رستمی و همکاران )1332 ،و فرصت استفاده از
منابع را از سایر بیماران با امکان بهبودی بیشتر سلب کند .در مطالعه جکسون و همکاران ( ،)2111مراقبت بیهوده مراقبتی است که
طی آن منابع زیادی مصرف می شود و در مقابل ،میزان بقای محدودی را چه در بیمارستان و چه بعد از ترخیص برای بیمار به همراه
دارد .با توجه به محدودیت منابع و وجود بیماران واجد شرایط مراقبت پیشرفته ،مراقبت از بیماری که امید به بهبودی او کمتر است،
غیرمنطقی به نظر میرسد (سعیدی تهرانی و مدنی.)1331 ،
تصمیمگیری درباره شروع یا توقف درمان های تهاجمی در مراحل پایان زندگی بسیار پیچیده است و تا حد زیادی به ارتباطات میان
کادر درمان و بیمار و بستگان وی وابسته است (ردوال .) 2112 ،در پزشکی قضاوت و تصمیم درباره نتایج خدمات درمانی ارائه شده به
بیمار با چالشهای اخالقی جدی و پرتنشی همراه است .از سوی دیگر ،جنبههای علمی و اخالقی متعددی وجود دارد که گاه تصمیم-
گیری را دشوار می سازد .پزشکان و کادر درمان به دفعات با این موقعیتها مواجه می شوند و بعضا چون حل این چالشها،
پیچیدگیهای بسیاری دارد ،معموال چاره ای جز تسلیم در برابر آن نمی یابند و بدون اینکه آن را حل کنند یا اقدام مفیدی انجام دهند،
از کنار آن میگذرند (شجاعی .) 1332 ،دالیلی همچون اجبار از سوی پزشک یا اصرار خانواده بیمار یا ترس از مسائل قانونی ،پرستار را
ملزم به انجام مراقبت بیهوده می کند .این مسائل می تواند باعث فشار های غیر قابل تحمل برای پرستار و در نتیجه ،کاهش رضایت
حرفهای و فرسودگی و در نهایت کنارهگیری وی از حرفه شود.
مسئولیت اخالقی و نقش مشاوره ای پرستاران به جهت نزدیکی با بیمار و خانواده ،بحث عمدهای است که اهمیت دخیل بودن
پرستاران در روند تصمیم گیری بالینی در مراحل پایانی زندگی را بیشتر نشان میدهد .اما ،آمارها حاکی از آن است که این تصمیم-
گیریها به طور عمده توسط پزشکان انجام می شود و پزشکان ،پرستاران را به عنوان تیم حرفهای مستقل و قابل اعتماد نمی دانند
(مانی .)1331 ،به نظر می رسد دلیل اصلی این مسئله فقدان ارتباط موثر بین اعضای کادر درمان باشد ،در حالی که با توجه به تیمی
بودن امر درمان ،ارتباط موثر درون تیمی تاثیر زیادی در روند درمان و بهبودی بیمار دارد.
نتایج مطالعات ارتباط بین مراقبت بیهوده و تنش اخالقی را نشان دادهاند (برهانی و همکاران .)1331 ،تنش اخالقی در پرستاران به
دلیل فقدان قدرت تصمیم گیری در آنها ،بیشتر شایع است .تنش اخالقی ممکن است منجر به عواقب ذهنی و جسمی شود که تاثیرات
منفی بر مسئولیت حرفه ای پرستاران دارد .عدم هماهنگی مراقبت ارائه شده با پیشآگهی تعیین شده برای بیمار ،پرستار را رنج
میدهد .این تجربه های آزاردهنده مکرر ،فرسودگی شغلی را افزایش میدهد .پزشکان جوان نیز قدرت تصمیمگیری محدودی دارند و

4

نشريه پرستاري قلب و عروق ،دوره هفتم ،شماره  ،1بهار 1931

Cardiovascular Nursing Journal، 7(1)، Spring 2018
ممکن است بعضی از تصمیمات پزشکان ارشد را از نظر اخالقی غیرقابل قبول بدانند (ردوال2112 ،؛ ازدن و همکاران2113 ،؛ رستمی
و جعفری ،1331 ،پایرز و همکاران .)2111 ،به دلیل نقش حرفه ای متفاوت پزشکان و پرستاران ،درک آنها از چیستی و مصادیق
مراقبت بیهوده در بیماران در مراحل پایانی زندگی متفاوت است .همچنین ،مقایسه درک پرستاران و پزشکان ،به دلیل تیمی بودن امر
مراقبت و درمان بیمار اهمیت دارد .در سال های اخیر ،افزایش تعداد تخت های مراقبت ویژه ،به ویژه در شهرهای بزرگ ایران و
همچنین ،یکسان نبودن عقاید پزشکان و پرستاران ،بحث در مورد جنبههای مراقبت در بخشهای مراقبت ویژه را جدیتر کرده است.
پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه درک از مراقبت بیهوده در دو گروه اصلی کادر درمان ،یعنی پرستاران و پزشکان انجام شد.
مواد و روشها
این پژوهش پس از تایید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی تهران (به شماره /232/131د )32/و اخذ مجوز از دانشگاه علوم پزشکی
شیراز ،به صورت توصیفی مقایسه ای با روش نمونهگیری در دسترس و به صورت مقطعی انجام شد .جامعه پژوهش ،شامل پزشکان و
پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های نمازی ،شهید فقیهی ،شهید چمران و شهید رجایی شهر شیراز بودند که
سرپرستاران ،پرستاران و پزشکان عمومی ،دستیاران ،فلوشیپها و استادان بخش های مراقبت ویژه داخلی ،جراحی ،جراحی قلب و
پیوند اعضاء را در بر گرفت .معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن سابقه کار در بخش مراقبت ویژه حداقل به میزان دو سال برای
پرستاران و یک سال برای پزشکان ،و شاغل بودن به کار در بخش مراقبت ویژه در زمان انجام پژوهش بود .بر این اساس ،تعداد 111
پرستار و  15پزشک وارد مطالعه شدند.
ابزار پژوهش یک فرم اطالعات دموگرافیک و حرفهای شامل متغیرهای سن ،جنس ،میزان تحصیالت ،سابقه کار در بخشش مراقبشت
ویژه ،میانگین ساعات کار در هفته ،نوع بخش ،تجربه بالینی و گذراندن دوره آموزشی مراقبت ویژه ،میزان عالقه به شغل ،نوع شیفت
کاری ،کار در بیش از یک بیمارستان و تجربه داشتن یک خویشاوند در مراحل پایانی زندگی بود .قسمت دوم ،ابشزار بررسشی درک از
مراقبت بیهوده بود که از دو پرسشنامه درک از مراقبت بیهوده اسدی نوقابی و همکاران ( )1331و پرسشنامه درک از مراقبت نامناسب
) (PIC) (Perceived Inappropriate Careبرای تدوین آن استفاده شد .پرسشنامه  PICتوسط پیرس و همکاران ( )2111تدویشن
شد و پژوهشگر پس از ترجمه برخی از گویههای متناسب با پژوهش فعلی و فرهنگ ایرانی ،از آن ایده گرفت.
ابزار درک از مراقبت بیهوده شامل  29گویه است که بر اساس طیف چهار ارزشی لیکرت از  1تا 1نمرهدهی میشود .کمترین نمره در
هر گویه ،نمره ”یک“ برای پاسخ ”کامال مخالفم“ ،و بیشترین نمره هر گویه ،نمره  1برای پاسخ ”کامال موافقم“ است .همه گویهها
هم جهت هستند .حداقل نمره هر شرکت کننده 29 ،و حداکثر  112است و نمرات نشاندهنده سطح درک از مراقبت بیهوده است.
تایید روایی ابزار با نظرات ده نفر از اعضای هیئت علمی پزشکی و پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی تهران ،و تایید پایایی ابزار با
تعیین ثبات آزمون با روش آزمون-باز آزمون (ضریب همبستگی  1/51و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ( )1/91انجام گردید.
پژوهشگر برای نمونهگیری به عرصه پژوهش (بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهید فقیهی ،نمازی ،شهید چمران و
شهید رجایی) مراجعه کرد و پس از کسب اجازه از پس از کسب اجازه از مسئوالن بیمارستان و اخذ رضایت نامه آگاهانه از نمونهها و
قید کردن محرمانه بودن اطالعات شرکتکنندگان ،اقدام به توزیع پرسشنامه در ابتدای هر سه شیفت کاری نمود .پرسشنامهها طی دو
ماه تکمیل گردیدند .دادهها با استفاده از نسخه  12نرم افزار  SPSSو استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها
نیمی از شرکت کنندگان در پژوهش ،در محدوده سنی  31تا  33سال قرار داشتند .سابقه کار آنان در بخش مراقبت ویژه بین  3تا 9
سال متغیر بود .اکثر پرستاران ،زن ( 93/1درصد) و بیشترین درصد پزشکان ( 51/3درصد) مرد بودند .بیشترین درصد پرستاران دارای
مدرک کارشناسی و بیش از نیمی از پزشکان ،فلوشیپ ها و استادان پزشکی و همچنین ،پزشکان عمومی مقیم در بخش مراقبت ویژه
بودند .بیشترین نمونهگیری از بخش های مراقبت ویژه عمومی ( 21/1درصد) و کمترین ،مربوط به بخش پیوند اعضاء ( 3/2درصد)
بود .اکثر پزشکان عالقه زیاد و اکثر پرستاران عالقه متوسط به کار در بخش مراقبت ویژه داشتند .میانگین سابقه کار پرستاران در
بخش مراقبت ویژه 9/15 ،سال با انحراف معیار  1/23و میانگین سابقه کار پزشکان در بخش مراقبت ویژه 3/13 ،سال با انحراف
معیار  2/22بود .ویژگیهای دموگرافیک نمونهها در جدول شماره  1نشان داده شده است.
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جدول شماره  :1توزیع فراوانی برخی ویژگی های جمعیت شناختی پرستاران و پزشکان
گروه
متغیر

پرستار

پزشک

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

جنس
زن

)47/7( 107

)74/1(16

مرد

)10/7( 17

)51/7( 10

سن (سال)
 02تا 02

)70/5( 77

)4/7( 7

 02تا 02

)70/7( 74

)77/6( 70

بیشتر از 02

)14/7( 71

)75/7( 71

عالقه به کار در بخش مراقبت ویژه
کم

)4/7( 10

)1/4( 1

متوسط

)75/7( 67

)76/7( 17

زیاد

)77/7( 75

)51/7( 11

گذراندن دوره آموزشی مراقبت ویژه
خیر

)64/5( 55

)51/1( 7

بله (کمتر از  6ماه)

)77/7( 77

)16/1( 7

بله (بیشتر از  6ماه)

)7/1( 6

)17/7( 5

در این پژوهش میانگین کل نمرات درک از مراقبت بیهوده در هر دو گروه 23/55 ،با انحراف معیار  13/53به دست آمد .میانگین
نمره درک پرستاران از مراقبت بیهوده نسبت به پزشکان بیشتر بود ( 59/12با انحراف معیار  11/1در مقابل  51/31با انحراف معیار
 ،)12/3اما تفاوت معنی دار آماری از نظر میانگین نمره درک بین دو گروه وجود نداشت .بنابراین ،با توجه به این یافتهها میتوان گفت
هر دو گروه درک متوسطی از مراقبت بیهوده داشتند .بیشترین توافق دو گروه ،در گویه ”ارتباطات ناکارآمد“ و ”شرکت ندادن کادر
درمان در تصمیمگیری پایان دادن زندگی“ بود .در مورد ”تنش زا بودن مراقبت بیهوده“ ،پرستاران تنش بیشتری را گزارش کردند و در
این زمینه اختالف معنادار آماری بین دو گروه وجود داشت.
در مورد رابطه متغیرهای دموگرافیک و حرفه ای با درک از مراقبت بیهوده ،نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد که متغیرهای سن ،سابقه
کار بالینی ،سابقه کار در بخش مراقبت ویژه ،میانگین ساعت کار در هفته و طول مدت دوره آموزشی با نمره درک از مراقبت بیهوده
در هر دو ارتباط معنادار آماری نداشتند ،اگرچه بین طول مدت دوره آموزشی با نمره درک پزشکان ،همبستگی نسبتا باال ( ،)r=1/21به
دست آمد .در مورد ارتباط جنس با درک از مراقبت بیهوده ،نتایج آزمون تی ،نشان دهنده باالتر بودن نمره درک از مراقبت بیهوده در
زنان نسبت به مردان در هر دو گروه بود ،اما این اختالف از نظر آماری معنیدار نبود.
بحث
بر اساس یافته های این پژوهش ،پرستاران درک متوسطی از مراقبت بیهوده دارند .این یافته با یافته های حاصل از مطالعه رستمی و
جعفری ( )1332بر روی پرستاران بخش های مراقبت ویژه مازندران ،مطالعه محمدی و روشنزاده ( )1331در بخشهای مراقبت ویژه
خراسان جنوبی ،و برهانی و همکاران ( )1331در بخش های مراقبت ویژه کرمان همسو است .این در حالی است که پایرز و همکاران
( ،)2111و دنیل و همکاران ( ) 2115در اروپا به درک باالیی از بیهودگی در پرستاران بخش های ویژه دست یافتند .در پژوهش حاضر
درک پزشکان نیز در محدوده متوسط بود .در مطالعه شهریاری ( ) 1332که بر روی پزشکان شهر قم انجام شد ،میانگین نمره درک از
مراقبت بیهوده 13/1 ،بود (باالترین حد نمره  21بود) و این نتیجه با یافتههای حاصل از مطالعه پیرس ( )2111در اروپا مغایرت دارد.
پزشکان در پژوهش پیرس درک پایینی از مراقبت بیهوده داشتند .در پژوهش نویل ( )2111و همچنین ،مطالعه دنیل و همکاران (
 ) 2115استادان بخش مراقبت ویژه نسبت به دستیاران درک بهتری از مراقبت بیهوده .داشتند .به نظر می رسد تفاوت درک در
کشورهای مختلف به دلیل ارائه خدمت با دستورالعملهای درمانی و قوانین متفاوت و اختالفات فرهنگی و مذهبی باشد.
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در این مطالعه ،درک پرستاران بیشتر از پزشکان بود ،اما تفاوت آماری معنی داری در این زمینه مشاهده نشد .در پژوهش پایرز و
همکاران ( )2111نیز پرستاران موقعیت های بیهودگی را بیشتر از پزشکان درک می کردند و بیشترین درک مربوط به زیاد بودن بار
کاری در بخش مراقبت ویژه ،بیشتر از سوی پرستاران گزارش شده بود .دنیل و همکاران ( )2115نیز در مقایسه این نوع درک در بین
پرستاران و دانشجویان پزشکی در دو مقطع آموزشی ،به باالتر بودن درک از مراقبت بیهوده در پرستاران نسبت به دو گروه پزشکی
دست یافتند .می توان گفت تفاوت در درک پزشکان و پرستاران به دلیل نقش های حرفهای متفاوت و دیدگاههای مراقبتی و درمانی
است .پایرز و همکاران ( ) 2111در مطالعه خود بیشترین علت درک از بیهودگی را عدم تناسب بین مراقبت و پیشآگهی بیمار گزارش
کرده اند .در واقع ،تالش فراوان جهت بهبود بیمار و بازخورد منفی از سوی بیمار از عواملی است که درک پرستاران را باال میبرد.
درک پزشکان و پرستاران در زمینه های مختلف مرتبط با مراقبت بیهوده متفاوت است ،اما وجود توافق در مورد مهمترین عوامل مؤثر
بر درک از مراقبت بیهوده در این پژوهش ،نشاندهنده همسو بودن درک در دو گروه میباشد .در این پژوهش 29 ،درصد از پزشکان
و  15درصد از پرستاران ،مشکالت ارتباطی میان کادر درمان و  12درصد از شرکتکنندگان دو گروه ،چالشهای مربوط به سهیم
کردن اعضای کادر درمان ،به ویژه پرستاران را در تصمیمگیری ،مهمترین عامل فراهم شدن موقعیت های منتج به مراقبت بیهوده
دانستند .در رابطه با ضعف ارتباطی کادر درمان ،پرستاران در مطالعه زکریا در عربستان (به نقل از مانی )1331 ،اظهار کردند که جامعه
پزشکی ،پرستاران را به عنوان یک کادر حرفه ای و مستقل در نظر نگرفته است و ارتباط موثری در این زمینه با پرستاران برقرار
نمی نماید .همچنین 92 ،درصد پرستاران در پژوهش آنستی و همکاران ( )2111و یک سوم از شرکتکنندگان در پژوهش پایرز (
 )2111و تکسریا ( )2112در اروپا ،مشکالت ارتباطی میان کادر درمان را از علل انجام مراقبت بیهوده دانستهاند.
پیرس ( ) 2111یکی از عوامل موثر بر درک از مراقبت بیهوده را ارتباطات ضعیف پزشکان با تیم مراقبت ویژه و خانواده های بیماران
عنوان کرد .دنیل و همکاران ( ،) 2115ارتباطات ناکارآمد میان پرستاران و پزشکان را از دالیل اصلی انجام مراقبت های بیهوده می-
دانند .در این مطالعات سطح باالیی از همکاری منظم درون تیمی در کنار استقالل حرفهای و ثبات کاری به عنوان سه عامل
محدودکننده ایجاد موقعیت های مراقبت بیهوده گزارش شدهاند .با توجه به شناسایی این چالشها از سوی پزشکان و پرستاران در
جامعه پژوهش حاضر ،نیاز اساسی به برقراری ارتباطات منسجم و منظم درون تیمی ،به ویژه ارتباط پزشک و پرستار وجود دارد .تاثیر
منفی نامناسب بودن تصمیمگیری های مربوط به پایان زندگی ،در پرستاران بیشتر از پزشکان است (پایرز و همکاران .)2111 ،تفاوت
میان مرگ پیشبینیشده و مشاهده شده در بیماران بخش مراقبت ویژه نیز لزوم ارتباطات دورن تیمی را نشان میدهد (مانی.)2112 ،
در پژوهش حاضر ،پزشکان در مقایسه با پرستاران توافق بیشتری در زمینه ارتباطات ناکارآمد میان تیم درمان داشتند و این یافته
نشاندهنده اهتمام پزشکان به سهیم کردن پرستاران در تصمیمگیری (در نتیجه ارتباطات موثر) است.
در این پژوهش ،پرستاران در مقایسه با پزشکان ،تنش باالتری را از انجام مراقبت بیهوده احساس کردند و این تفاوت از نظر آماری
معنادار بود .پژوهشهای دیگر این یافته را تایید میکنند .عامری و همکاران ( )1332در نتایج پژوهش خود ،از انجام درمان بیهوده و
آزمایش های غیرضروری در مراحل پایانی زندگی بیماران به عنوان موقعیتهایی با تنش اخالقی زیاد یاد کردهاند .برهانی و همکاران
( ) 1331نیز در پژوهشی ،ارتباط مثبت معنادار بین این دو پدیده را گزارش کردند؛ پرستاران در این پژوهش بیان کردند که مراقبت
بیهوده آنان را دچار احساس ناتوانی ،ناامیدی ،خشم و گناه می کند و این مسئله تنش اخالقی در پرستاران را بیشتر می نماید .در
پژوهشهای پایرز و همکاران ( )2111در اروپا و ازدن و همکاران ( )2113در ترکیه نیز تنش حاصل از درک ،باال گزارش شد.
تفاوت دیدگاه دو گروه در گویه ” انجام اقدامات تشخیصی و درمانی برای بیمار بدحال ،تحمیل هزینه به خانواده است“ نشاندهنده
اهتمام بیشتر پرستاران نسبت به پزشکان به مشکالت بیمار و خانواده است .در مطالعه زکریا نیز ،مهمترین نگرانی پرستاران ،پیرامون
مشکالت خانواده بیماران ذکر شده است (به نقل از مانی .)1331 ،در این پژوهش ،تفاوت دیدگاه دو گروه شاید به این علت است که
پرستاران بیشتر از پزشکان از هزینههای درمانی بیماران و مشکالت خانواده بیماران (بیمه ،هزینه تخت بستری و آزمایشات تشخیصی
درمانی) آگاهی دارند .این در حالی است که منابع سالمت( ،به ویژه در ایران) محدود است و پزشک وظیفه دارد از ایجاد هزینه
غیرمنطقی برای بیمار و تحمیل هزینه به خانواده خودداری کند (رستمی و همکاران1332 ،؛ مانی ،1331 ،شهریاری.)1332 ،
تفاوت دیگر در دیدگاه دو گروه در مورد گویه ”تجویز آنتیبیوتیک وسیعالطیف در مراحل پایانی زندگی بیهوده است“ بود .در حمایت
از این یافته ،مدنی ( )1332در یک مطالعه مروری به بیهوده بودن تجویز آنتیبیوتیکها و داروهای گرانقیمت برای بیمار مشرف به
مرگ اشاره کرده و به بحث در مورد تنیدگی اخالقی حاصل از آن در پرستاران می پردازد .پرستاران بخش مراقبت ویژه از وضعیت
بیماران و تاثیر داروها بر روند بهبودی وی آگاهی دارند و گاهی اوقات ،داشتن تجربه مشابه از بیمار دیگر و عدم تاثیر داروها بر وی
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باعث می شود که اکثر پرستاران تجویز چنین داروهایی را در مراحل آخر زندگی بیهوده بدانند .عدم توافق بیشتر پزشکان با این گویه
شاید به این دلیل باشد که پزشکان به عنوان فردی مسئول در بهبود بیماران ،با انجام اقدامات تشخیصی درمانی متعدد ،نهایت تالش
خود را برای نجات بیمار میکنند ،بنابراین ،درمان را هر چند به نظر بی فایده برسد ،ضروری میدانند.
باالتر بودن درک از مراقبت بیهوده در زنان ،در هر دو گروه ،می تواند به دلیل برخورداری زنان از روحیه حساستر و دقیقتر باشد که
در نتیجه آن ،بیشتر از مردان موقعیتهای مراقبت بیهوده را تشخیص میدهند و درک می کنند .این یافته با نتایج موجود در پژوهش
شهریاری ( )1332همخوانی دارد .در این پژوهش ارتباط معنی دار آماری بین جنس پزشکان و دیدگاه آنان نسبت به قضاوت های
بیهودگی به دست آمد و میانگین نمره درک از مراقبت بیهوده در زنان باالتر بود .شهریاری ( )1332می نویسد زنان پزشک قضاوت
بهتری در مورد تعیین بیهودگی ،به خاطر توجه به عقاید بیمار در تصمیم گیری نهایی دارند .شاید بتوان علت باالتر بودن درک زنان
را توجه به عقاید بیماران و همراهان بیمار در تصمیمگیریهای بالینی نیز دانست.
وجود همبستگی نسبتا باال ( )r=1/21بین طول مدت دوره آموزشی مراقبتهای ویژه با نمره درک پزشکان ،نشاندهنده رابطه آموزش
بیشتر در زمینه مراقبتهای ویژه با این نوع درک میباشد .در حمایت از این یافته ،در پژوهش پیرس ( )2111رابطه آماری معنادار بین
تحقیق در زمینه مراقبت های ویژه و درک از مراقبت بیهوده به دست آمد .احتماال کسب درجات علمی باالتر و شرکت در دوره های
آموزشی مرتبط ،پزشکان را به درک باالتری از جنبه های مربوط به مراقبت از بیماران بدحال به ویژه مراقبت بیهوده می رساند .به
همین دلیل در این گروه درک در کسانی که آموزش دیدهاند به طور قابل مالحظه ای باالتر است .این یافته در پرستاران نیز مشاهده
شد ،اما در هیچ گروهی ،تفاوت آماری معنیداری معنادار نشد.
نتیجهگیری
بیهودگی مراقبت و موارد پیرامون آن از مسائل چالش برانگیز است و به علت فراوانی این موقعیتها و تاثیر غیرقابل اجتناب آن بر
سالمت جسمی و روانی کادر درمان و کیفیت خدمات ارائه شده ،باید مورد توجه سیاستگذاران سالمت باشد .حمایت فردی و گروهی
از تیم پرستاری می تواند به سازگار شدن پرستاران با موقعیت های تنش زای موجود در بخش مراقبت ویژه و در نتیجه ،کاهش تنش
اخالقی و فرسودگی شغلی کمک کند .برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه اخالق پرستاری و گنجاندن شناخت از این نوع مراقبت
و جنبه های اخالقی مرتبط با آن ،در خدمات پرستاری ضروری است .همچنین ،جلسات منظم درونتیمی در بخش های مراقبت ویژه
به نزدیک شدن دیدگاهها در ارتباط با قضاوت های مربوط به بیهودگی مراقبت میان کادر درمان کمک میکند .نزدیک کردن عقاید
تیم درمان در مورد تصمیم گیری پایان زندگی به بهبود نتایج و کاهش مراقبت بیهوده می انجامد .همچنین ،سهیم کردن پرستاران در
تصمیمگیری های بالینی ،رضایت حرفهای را افزایش می دهد .نتایج این پژوهش می تواند در اختیار مدیران پرستاری قرار گیرد تا با
درک اهمیت مراقبت بیهوده و تنش حاصل از آن در پرستاران ،تمهیدات الزم جهت سازگاری با چنین موقعیتهایی را فراهم کنند و
توانایی مدیریت موقعیت های منتج به بیهودگی را در آنان افزایش دهند .همچنین ،پزشکان با تمرکز بر اهداف واقعی درمان و تعیین
دقیق پیشآگهی در بیماران بدحال ،می توانند بهترین گزینه درمانی را با مشورت سایر اعضای کادر درمان برای بیمار برگزینند.
تقدیر و تشکر
این مقاله حاصل پژوهش پایاننامه ای مصوب کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که در
سال  1332در شهر شیراز انجام شد .از استادان ارجمند دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران که در کار پژوهشی
به تیم پژوهش یاری کردند قدردانی می شود .از استادان آمار دانشکده پرستاری و مامایی ،مدیران پرستاری ،پرستاران و پزشکان
بخشهای مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که در اجرای پژوهش نقش داشتند قدردانی میشود.
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Original Article
Comparison of physicians’ and nurses’ perceptions of futile care in intensive care units of Shiraz University of Medical Sciences hospitals
Marzieh Rezaei1, MSc
Shahrzad Ghiasvandian2, Ph.D
* Masoumeh Zakeri-Moghadam3, Ph.D
Abstract
Aim. This study aimed to compare physicians’ and nurses' perceptions of futile care.
Background. Futile medical care is the provision of medical care or treatment to a patient when there is no
reasonable hope or chance of a benefit. Determination of perceptions of futility is crucial to reduction of
situations leading to futility and end-of-life decision-makings.
Method. The present study is a descriptive-comparative cross-sectional study in which 114 nurses and 57
physicians working in intensive care units of selective teaching hospitals of Shiraz University of Medical
Sciences were recruited by convenience sampling method based on the inclusion criteria. The data collection instrument was a researcher-made questionnaire of futile care perception whose validity and reliability
was assessed by experts, test-retest and Cronbach's Alpha methods. The Data were analyzed using descriptive and analytical statistics in SPSS software version 16.
Findings. The mean score of physicians’ and nurses’ perceptions of futile care was 77.29±13.79. The mean
score of nurses’ perception was 78.46±14.4, turned out to be higher than that of physicians (74.91±12.3).
The highest level of consistency between the two groups was related to the item "ineffective communication" and “disregarding the members in the decision-making process by the ICU attending physician”. As
for "stressfulness of futile medical care", nurses experienced higher stress levels and there was a statistically significant difference between the two groups in this regard.
Conclusion. The agreement on the most important factors affecting the perception of futility indicates consistency between physicians’ and nurses’ perceptions of futile care. The high perception scores in both
groups, and the stressful nature of futile medical care require necessary training mechanisms needed to deal
with such situations.
Keywords: Futile care, Nurse, Physician, Intensive care unit
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