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چکيده
مقدمه
سياست های كلي سالمت كه از سوی مقام معظم رهبری ابالغ گرديده و تاكيدات جدی ايشاا باه اووويات
داد به نياز های اساسي مردم و سبك زندگي اسالمي سياستگذارا و مجرياا بخا ساالمت را باه ارا اه
خدمات و مراقبت های سالمت همه جانبه،جامع ،يكپارچه و مطلوب هادايت كارده اسات فااازاي كيفيات
خدمات و رضايتمندی مردم در بيانيه ارهنگستا علوم پزشكي جمهوری اسالمي ايرا در خصوص سياست
های كلي سالمت بر گراته از سياست های ابالغي كلي سالمت از سوی مقام معظم رهبری ،مسئوويت هاا و
برنامه های پي رو را جدی تر كرده استف
رضايت بيمار از ارا ه خدمات سالمت هميشه مورد توجه متووياا ساالمت باوده و اغلا يكاي از داليال ناا
رضايتي را راتار پرستار با مراجعين مي دانندف پرستاری به عنوا يك حراه با كاركردهای متعادد اجتمااعي
دارای جايگاه ويژهای در نظام سالمت استف فراتار پرستارا با بيمارا به دويل تاثير آ بر بهبودی بيمار در
راس امور پرستاری است فدر دانشكده های پرستاری اهميت ويژه ای به آموزش اين راتار ها اختصااص داده
شده استف خارج از مشاهدات عيني و اظهار نظر های كلاي ،بررساي دقياق و علماي ايان راتاار هاا مسالما
راهنمای خوبي برای تصميم گيری دست در اندركارا سالمت جامعه بر اساس مستندات خواهد بودف
هدف اين مطاوعه كاوش و توصيف ماهيت راتار پرستار با بيمار و همراها و تحليل عوامل موثر بار آ باوده
استف
روششناسي
اين پژوه يك مطاوعه كيفي و از نوع تحليل محتوا بوده است كه جهت پي برد به مفاهيم راتاار پرساتار
با مراجعين و تعامالت اجتماعي بين پرستار و مراجعين انجام شده است فداده های اين پژوه با گفتگاو باا
متخصصا پرستاری (پانل متخصصا ) ،مصاحبه متمركز با دانشجويا و اساتيد پرستاری ،مصاحبه اردی باا
مديرا پرستاری (سوپروايزرو سر پرستارا )و پرستارا باويني بعضي از بيمارستا های تهرا و دانشجويا
كه برای آموزش باويني (كار آموزی و يا كار آموزی در عرصه ) به بيمارستا آمده بودند و مروری بر متو و
پژوه های پرستاری در رابطه با موضوع و اهداف پژوه بدست آماد و تاا اشاباع داده هاا اداماه يااات
فاعتماد و اعتبار داده ها از طريق روش های مطرح در پژوه های كيفي تاييد شدف
يافتهها
يااته های پژوه نشا مي دهد كه راتار مراقبتي پرستار كه مبتني بر نياز های جسمي ،رواني ،اجتماعي و
معنوی است در چهار طبقه راتار محترمانه ،راتار اطمينا بخ  ،راتار پاسخگو و راتاار وظيفاه مادار قارار
گرات كه هر كدام بر اساس كدهای اوويه طبقه بندی شد فاز نظر وضعيت موجود راتار پرستار با ماراجعين ،

يااته ها حاكي از راتار نامناس پرستار با مراجعين است فعدم تماس چشمي ،وضاعيت ظااهر پرساتار ،باي
اعتنايي به سواالت مراجعين  ،عدم اختصاص وقت كااي به بيمار و مراجعين ،عدم آشاناكرد ماراجعين باا
بخ و محيط نا آشنا از مواردی بود كه بيشترين راتار نا مناس را باه خاود اختصااص ماي داد فباا دقات
موشكااانه در اين راستا عوامل بسياری موج راتار نامناسا گردياده اسات كاه در گازارش طارح باه آ
پرداخته شده استف همچنين يااته ها نشا دادند كه آموزش ارتباط موثر و راتار مناس با همراها چه در
دانشكده ها و چه در بيمارستا ها موثر نبوده كه يكي از داليل مطرح ،اقدا اوگو های پرستاری بوده استف
بحث و نتيجهگيري
راتار نامناس پرستار به داليلي قابل توجه كه بطور مبسوط به آنها پرداخته شده ،رخ مي دهد كه با توجه
به ارهنگ بيمار و پرستار بايد در اووويت برنامه های مسئووين قرار گيردف چنانچه علال ايجااد كنناده ايان
راتار ها برطرف نگردد ،كنترل و نظارت صحيح اعمال نگردد و روش های موثر انگيزشي به كار گراته نشود ،
خطر بي تفاوتي و عادی شد راتار نامناس پرستار با مراجعين وطمات جبارا ناپاذيری باه بدناه ساالمت
جامعه و سبك زندگي مردم خواهد زدف
مسئووين وزارت بهداشت درما و آموزش پزشكي  ،دانشگاه ها و دانشكده های علاوم پزشاكي مراكاز ارا اه
خدمات سالمت به مردم مسئووين وزارت ارشاد اسالمي به وياژه رساانه هاا باا جادی گاراتن علال راتاار
نامناس پرستار با مراجعين و برطرف كرد آنها به ارتقا سالمت جامعه و بهبودی سريع تر بيماار و كااه
هزينه های درما و مراقبت كمك خواهند كرد و گامهای موثری در توسعه اعتالی سالمت جامعه بر خواهند
داشتف مسلما انتشار نتايج تحقيق به صورت مقاوه در مجالت معتبر و يا باه صاورت گازارش بارای تساهيل
اقدامات موثر براساس مستندات به سياستگذارا و ذينفعا جامعه كمك خواهد كردف
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