


مقاله پژوهشی

:با عنوان

هایمراقبتبهمراقبتیمدیراناعتمادواعتقاد

مقطعیمطالعهیک:خانهدرمرگدم

ژاپنکشوردر
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کلید واژه ها

•END-OF-LIFE:صرفاترنهمسنسالمندان"

میراخودعمرانتهاییمراحلکهبیماریافراد

.گذرانند

•HOME CARE:خانگیمراقبت

•CONFIDENCE:وفردیهایتواناییبهاعتقاد

نفسبهاعتماد

•OLDER PEOPLE:سالمندان

•CARE MANAGER:کنندگانمراقبت

•PROFESSIONAL BACKGROUND:پیش

ایحرفهزمینه
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زمینه

:خانهدرمسنافرادازمراقبت•

مناسبارائه

وبهداشتیهایمراقبتکلیه

سالمتی

وادیاقتصوشخصی)زندگیکیفیت

(اجتماعی
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زمینه

•CARE MANAGER(مراقبینمراقبتی؛مدیران)

آنمدیریتوخدماتیسازمانمسئول

مدتطوالنیمراقبتبیمهسیستم

ایطشراساسبرومراقبتسیستماتیککنترل

:هاویژگی•

20ایحرفهگروه

ملیمدرکدریافت

5کلینیکیتجربهسال
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زمینه

HHAS:

oآمریکا

oمراقبتبهنیازمندافرادمراقبت

CM:

oایحرفهمراقبت

oهمازمستقل

oمجوز

o44آموزشساعت
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زمینه
اعتماد:

کلیدیامر•

پیشرفت•

=نهایتدر

تناقض:

هاموقعیتوتجربهبررسیعدم

هدف:

اعتمادبررسیCMآنعواملوخانگیمراقبتبهها

ایحرفههایویژگیوتجارببرتأکید
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روش و ابزار
یک مطالعه مقطعی•

2011اکتبر سال •

پرسشنامه•

آژانس1200•

آژانس ثبت شده در پایگاه داده ملی30458•

تحت پوشش سیتم بیمه مراقبت طوالنی مدت•

مناطق زلزله زده•

کارت پستال برای بازپس گیری پرسشنامه ها•

کمیته اخالق سازمان پرستاری ژاپن: تأیید اخالق•

رضایت مشارکت کندگان
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پرسشنامه

:خانهدرمراقبتبهاعتقادواعتماد•

لیکرتمعیار

سؤال:

خانگیمراقبتدرخواستشمامشتریکنیدفرض

EOLوریزیبرنامهبرایکافیاعتمادشماآیادارد؛

دارید؟مرگشزمانتافردشرایطمدیریت

(تقریبیوکامل)اعتماد.1

(کماعتمادواعتمادبی)اعتمادعدم.2
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پرسشنامه

:آژانسویژگیهای•

آژانسمالکیت

یکدرمراقبتیامکاناتوتسهیالتوجود

سازمان

تعدادCMایحرفهووقتتمامهای

ماهدرمشتریانتعداد

خانهدرگذشتهماه6درکهمشتریانیتعداد

اندکردهفوت
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پرسشنامه

:CMویژگیهای •

 (سن و جنس)جمعیت شناختی

ویژگی های حرفه ای

پیشینه حرف های_

شدن CMسالهای تجربه حرفه قبل از _

مسئولیت های مازاد بر مدیریت مراقبتی_

CMمدت داشتن مدرک _

تعداد مشتریان_

تجربه قبلی در امور پزشکی و مراقبتی_
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تجزیه و تحلیل آماری

متغیریتکآنالیز

(سادهلجستیکرگرسیون)متغیری2آنالیز

{دیگرمتغیرهایواعتمادبینارتباطبررسی}

گروه4بهآنتقسیمومتغیر2نامتوازنتوزیع

باارتباطدردائمیمتغیرهایبرایمتغیریدوآنالیز

اعتماد

R VERSION 2.15.1
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نتایج

پرسشنامه1200از

نامشخصآدرسعلتبهبرگشتعدد21

پاسخبا476

سطوحدربارهاطالعاتیوجودعدم)خروجتا18

(هاCMاعتماد

پرسشنامه458نهایت
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ان ویژگی های شرکت کنندگان و اعتمادش
 EOLبه مراقبت خانگی

8.8با انحراف معیار 49.2میانگین سنی 

مؤنث% 80

دارای مدرک مددکاری% 49.8

مدرک پرستاری% 28.2

مسئولیت مازاد بر مراقبت¼ 

EOLعدم تجربه در زمینه مراقبت % 23

دارای اعتماد مناسب% 70<

اعتماد کامل% 40.6

اعتماد تقریبی% 33.8
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ارزیابی اعتماد

داشتن مدرک پرستاری

ارتباط مستقیم= و                                 

داشتن مسئولیت مازاد
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بحث

اعتمادبررسی

نبودباالپاسخگوییمیزان

GPS (GENERAL PRACTITIONARS):

قبلیمطالعه

اعتماد56.6%

CM70<ها%

سؤاالتبندیجمله:تفاوت

"پذیریمسئولیت"

"مستقیممراقبت"
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ادامه
هاCMاعتماد کم 

اعتماد باالتر= داشتن تجربه پرستاری

(مطابق با مطالعات قبلی)

مرتبط= داشتن مسئولیت مازاد بر مراقبت

.(جزئیات مسئولیت های بیشتر بررسی نشد)

ارتباط مستقیم= تجربه کاری

(تماس مستقیم با بیمار و خانواده؛ مطالعه دانمارک)

نمونه های عملی : آموزش
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محدودیت های مهم مطالعه
عمومیت. CMفقطکنندهمشارکت)محدود1

(.بودند

اعتماد. مهارت).بودبررسیموردآیتمتنها2

(کیبیولوژیوفیزیولوژیکیدانشارتباط،

عدم. مقطعیمطالعهعلتبهمداخلهانجام3

بودن

عدم. عدم)هاCMعملکردبررسی4

وتربیشاعتمادبینارتباطبهپاسخگویی

(بهترعملکرد
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نتایج کلی

:مثبتارتباط

پرستاریپیشینهداشتن•

مازادکاریمسئولیت•

بیشترکاریتجربه•

:پیشنهادات

اعتمادبهبودبهمربوطمواردبررسیCMها

آموزشینیازهایبررسیCMها

خانگیمراقبتبرآموزشتأثیربررسیEOL
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با تشکر از توجه شما
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