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 چکیده  :

میباشد. با توجه به پیامد  در بخش های مراقبت ویژه، مراقبت از بیمار در حال احتضاری از وظایف مهم یرستاران یک  مقدمه :

های متعدد جسمی و روانی مراقبت از بیماران در حال احتضار بر پرستاران بخش های  ویژه ،این مطالعه به بررسی این پیامد ها 

 پرداخته است.

شاغل در  رپرستا 021تعدادتحلیلی می باشد.به شیوه سرشماری در مجموع  -توصیفی مطالعه یك پژوهش حاضر :روش کار

ها داده گردآوری ابزاردانشگاهی شهر قزوین در این مطالعه شرکت کرده اند.  های ( بیمارستانCCU ،ICU ) های مراقبت ویژهبخش

زیر مقیاس  رنج جسمانی ،  4بیمار در حال احتضار می باشد که از اقبت از مر ارزیابی  یپرسشنامه شامل پرسشنامه دموگرافیك و

 و تجزیه جهت ابتدا روایی و پایایی ابزار سنجیده شد سپس  .در مطالعه حاضرفشارو حمایت اجتماعی تشکیل شده است بالیدگی ،

 )ی اسپیرمن و آزمون  من ویتنی آزمون ضریب همبستگ از هاگروه بین مقایسه جهت و توصیفی آمار هایشاخص از هاداده تحلیل

Mann Whitney) شد استفاده. 

سال  01کمتراز  درصد از یرستاران 7016، سال  44-44میانگین سنی با درصد پرستاران زن 01یافته ها نشان داد که : یافته ها 

هر چهار پیامد نمره متوسط را به خود ، در بررسی پیامد های مراقبت از بیمار در حال احـتضار  سابقه کار در بخش ویژه را داشتند.

 6010نمره متوسط را از پیامد رنج جسمانی،   CCUدرصد پرستاران  6117و  ICUدرصد پرستاران بخش  7116اختصاص دادندکه  

درصد پرستاران  6014بالیدگی ،پیامد میزان نمره متوسط را از   CCUبخش درصد پرستاران  3614و  ICUدرصد پرستاران بخش 

درصد پرستاران  4610و   ICUدرصد پرستاران بخش  74درصد پرستاران نمره متوسط را ازپیامد میزان فشار و 7617و   ICUبخش

 .پیامد حمایت اجتماعی کسب کردندنمره متوسط را از    CCUبخش 

 نتیجه گیری : 

موثر در جهت بهبود کاهش استرس های با توجه به اهمیت پیامد های مراقبت از بیمار در حال احتضار نیاز به برنامه ریزی 

 شغلی وارتقا بهزیستی  روانشناختی در پرستاران بخش های ویژه جهت ارایه کیفیت مطلوب مراقبت توصیه می شود.

 

 ، پرستار بخش ویژه  بیمار در حال احتضار ،  مراقبت های پیامدکلید واژگان :  

 

 


