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مقاله پژوهشی

تجارب خانواده از مراقبت بیمار مبتال به تروما :یک مطالعه کیفی
مینو متقی ،1فرانک اسدی شریف

*2

تاریخ دریافت94/12/27 :

تاریخ پذیرش95/5/17 :

چکیده:
زمينه و هدف :در بين تمامی نهادها ،سازمانها و موسسات اجتماعی خانواده مهمترین ،ارزشمندترین و اثر
بخشترین ،نقشها را داراست که باعث می شود وظيفه سنگينی را در نگهداری از بيماران ،پس از ترخيص از
بيمارستان را داشته باشند؛ بنابراین  .مطالعه حاضر بهمنظور تبيين تجارب خانواده از مراقبت از بيماران ترومایی
پس از ترخيص از بخش مراقبت ویژه بيمارستان دکتر فاطمی شهر اردبيل انجام شد.
روش بررسی :در این پژوهش از رویکرد کيفی به شيوه پدیدارشناسی استفاده شده است .نمونهگيری به روش
مبتنی بر هدف و از ميان خانواده بيماران ترومایی ترخيص شده از بخش ویژه بيمارستان دکتر فاطمی شهر اردبيل
انتخاب شدند .جهت جمعآوری اطالعات از روش مصاحبه بدون ساختار و عميق تا رسيدن به اشباع اطالعات
استفاده گردید که در آخر تعداد شرکتکنندگان به  13نفر رسيد و تحليل اطالعات با روش  7مرحلهای کالیزی
انجام شد.
یافتهها :تحليل تجارب شرکتکنندگان منجر به شناسایی  241کد اوليه و ایجاد درون مایه شوک اوليه با زیر
مفهومهای عدم باور وضعيت موجود  ،مقصر دانستن خود واطرافيان؛ مواجهه با بيمار و مراقبت با زیر مفهومهای
احساس ناتوانی در نگهداری از بيمار و تصور سخت و غيرممکن بودن مراقبت از بيمار بهعنوان زیرطبقات مواجهه
غيرمنتظره قرار گرفت.
نتيجهگيری :با توجه به یافتههای بهدست آمده ،خانوادهها با توجه به وضعيت بيمار و شرایط نگهداری آنان در
منزل در روزهای ابتدای ترخيص دوران پراسترسی را سپری میکنند .یک گام ضروری جهت سازگاری بهتر و
حمایت صحيح از این خانوادهها ،کمک تيم درمان و سازمانهای دولتی است.
واژههای کليدی :تجارب زندگی ،بيماران ترومایی ،مراقبت از بيمار.

مقدمه:
خانواده ابتداییترین و مهمترین نهاد جامعه

میتواند در دیگر اعضای آن اضطراب و مشکالت

بشری محسوب میشود و نقش مهمی در فرایندهای

روحی و روانی ایجاد نماید ،بهخصوص اگر این بیمار در

اجتماعی و بهداشت روانی فرد و جامعه ایفا میکند.

بخشهای پرتنشی مانند بخش مراقبت ویژه یا اورژانس

مراقبت خانواده محور بهعنوان یک فلسفه مراقبتی است

بستری باشد ،این اضطراب و تشویش مضاعف

که اهمیت واحد خانواده را بهعنوان نقطه تمرکز اصلی

میشود ( .)2بروز هرگونه بیماری در اعضا ،میتواند

در تمام مراقبتهای بهداشتی به رسمیت میشناسد (.)1

خانواده را وارد بحران کند .بحران خانواده ،از هم

عوامل متعددی همواره بهطور ناگهانی میتواند سالمت

گسیختگی مداوم ،بینظمی یا ناتوانی در سیستم

خانواده را تحت تأثیر قراردهد .تحقیقات نشان دادهاند

اجتماعی خانواده است .خانوادههای دارای بحران ممکن

که بستریشدن یکی از اعضای خانواده در بیمارستان

است اختالالت جدی در سازماندهی داشته باشند و برای
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مینو متقی و همکاران

تجارب خانواده از مراقبت بیمار مبتال به تروما

عملکرد دارند ( .)3مواجهه با این وضعیت میتواند سبب

ناشی از تروما بیشتر از سایر بیماریها کار میشود.

افزایش غم و اندوه ،کاهش امیدواری و توانمندی

شناخت تروما ،بررسی و درک نوع وقوع یک حادثه

خانوادهها شود؛ بنابراین توجه به نیازهای خانواده جهت

در پیشگیری ،کنترل ،کاهش صدمات و عوارض مهم

نگهداری از بیماران بسیار حائز اهمیت است ( .)4باید

خواهد بود .تروما بهعنوان یک معضل مهم بهداشتی

توجه داشت که ابتال به بیماریهای تهدید کننده حیات

روانی در اکثر جوامع درحالتوسعه ،مطرح بوده و در

و متعاقب آن بستری شدن در یک واحد مراقبت ویژه در

افراد زیر  30سال تروما نسبت به بیماریهای دیگر،

بیمارستان غالبا بهصورت غیرمنتظره ،بدون هیچگونه

موجب مرگومیر بیشتری میشود (.)9

اخطار و هشداری رخ میدهد و زمانی برای مهیا و

 Ploegو همکاران در تحقیقی کیفی در زمینه

آمادهشدن بیماران و خانوادههایشان در اختیار آنان قرار

برداشت مراقبین و خانواده آنان از نقش پرستار در

نمیدهد .این رویداد در بسیاری از موارد برای خانوادهها

مراقبتهای طوالنی مدت انجام دادهاند .در این تحقیق ،

فاجعهآمیز بوده ،منجر به بروز آشفتگی و به همریختگی

خانوادههای شرکتکننده شامل  15زن و  6مرد باالی

عاطفی ،اضطراب ،شک و تردید و ترسی از دست دادن

 40سال بودند .اطالعات ازطریق مصاحبه و گروه

یک فرد مورد عالقه میگردد ( .)5خانوادهها در طی

متمرکز جمعآوری شده بود .گروهها در  2جلسه 30

مراقبت از بیماران ،ممکن است با اختالالتی نظیر

دقیقهای درباره نقش پرستار در خانه و تجارب خود و

حمایت ناکافی ،استرسورهای متعدد ،سطوح باالی

رضایت از پرستار منزل صحبت کردند .با تجزیهوتحلیل

اضطراب ،حواشی ناسالم در خانواده ،الگوهای ارتباطی

دادهها  2تم اصلی؛ ارائه مراقبتهای خانواده محور و

نامناسب ،ناتوانی در بیان احساسات ،مهارتهای ناکافی

افزایش کیفیت مراقبت برداشت شده است .محققین به

حل مساله ،نقشهای نامشخص ،الگوهای تکراری تعامل

ضرورت انجام اقدامات بینالمللی جهت استفاده و بهبود

نظیر گالیه از دیگران یا نسبت دادن مسئولیت خود به

کیفیت مراقبتهای پرستاری در منزل تاکیدکردندکه

دیگران مواجه میشوند(.)6ازنظر پزشکی تروما عبارت

باید در تمام سطوح مختلف سیستم مراقبتهای بهداشتی

است از هر نوع زخم یا آسیب نافذ یا غیرنافذ که در اثر

مورد توجه قرارگیرد(.)10

عوامل خارجی بهطورعمدی یا غیرعمدی در بدن انسان

 Walshو همکاران در تحقیق خود ،مهمترین

ایجاد شود .بیماران ترومایی افرادی هستند که دچار

نیازهای خانواده بیماران بخش ویژه بهترتیب اهمیت را

مشکالت تهدید کننده حیات مانند اختالالت شدید

دریافت اطالعات ،اطمینان ،مجاورت ،حمایت و راحتی

تنفسی و قلبی ،ایست قلبی و تنفسی ،مسمومیتهای

میدانند و مهمترین نیاز آنها را نیاز اطالعاتی بهمنظور

شدید ،زخمهای باز قفسهی سینه و خونریزیهای شدید

کسب اطالعات در مورد وضعیت بیمار و نوع

داخلی و خارجی و  ....میشوند (.)7

درمانهای مورد استفاده برای بیماران خود مطرح

باتوجه به اینکه حوادث ترومایی همواره در

میکنند ( Sayers .)11و همکاران توجه به آموزشهای

کمین بشر بوده است ،بهطوریکه تعداد زیادی از افراد

پایه روانی اجتماعی و مهارتهای رفتاری و چگونگی

در طول زندگی خود حداقل یکبار با رویداهای مهلک

برخورد با بیمار و خانواده برای پرستاران و سایر پرسنل

مواجه میشوند .برخی از محققان مدعی هستند که

درمانی را الزم میدانند (.)12

حوادث ترومایی در بیش از  %50افراد(در فراخنای

عدم آشنایی خانوادهها از نحوه مراقبت احتمال

زندگی) بهوقوع میپیوندد قرارگرفتن درمعرض حوادث

پذیرش مجدد بیماران را در بخش ویژه افزایش میدهد.

ترومایی و شدیدا تنشزا ،میتواند اثرات شدید و

پذیرشهای مجدد بیمارستانی بهعلت تأثیر بر هزینهها،
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بازگرداندن ثبات ،نیازمند تغییرات اساسی در الگوهای

حادی را بهدنبال داشته باشد ( .)8امروزه برروی قربانیان
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بیماران و خانوادهی آنها را یکی از موارد نگرانکننده

بهمن ماه سال  1393تا تیر ماه سال  1394انجام شد.

برای بیماران ،ارائهکنندگان مراقبت و بیمارستانها

روش نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده

محسوب میشوند .باتوجه به ضرورت کاهش هزینههای

است .در این روش محقق با آگاهی نسبت به انتخاب

ناشی از بستری مجدد ( زود هنگام و طی  30روز پس

نمونهها اقدام مینماید .افراد بهدلیل آگاهی از موضوع

از ترخیص) توجه پژوهشگران و متولیان بخش سالمت

تحقیق انتخاب میشوند و محقق افراد را براساس

به سوی یافتن راههایی جهت کاهش پذیرشهای مجدد

معیارهای مشخصشده انتخاب مینماید ()15؛ بنابراین

بیمارستانی و قابل پیشگیری معطوف کرده است (.)13

در پژوهش حاضر نیز از نمونه گیری مبتنی بر هدف

معموال خانواده بیماران ترومایی پس از ترخیص

استفاده شده تا از افرادی که دارای ت جارب غنی در

بیمار آنها از بخش ویژه با مشکالتی در مورد نحوه

این زمینه هستند ،استفاده شود .معیار ورود اولیه

مراقبت از این بیماران روبرو میشود ،مشکالتی که

شامل تمایل به همکاری در مطالعه ،زندگی با بیمار،

اغلب برای مراقبین قابلحل نبوده و باعث بستری مجدد

تشخیص ترومایی بودن توسط متخصصین ،عدم

بیماران در بیمارستان می شود .باتوجه به مقدمات فوق

وجود هر گونه معلولیت یا ناتوا نی بیمار آن ها قبل از

مطالعهای با هدف کلی تبیین تجارب خانواده بیماران

بروز تروما ،ترخیص شده از بخش ویژه و بیمارستان

ترومایی پس از ترخیص از بخش مراقبت ویژه

و گذشت ( زود هن گام و طی  30روز پس از

بیمارستان دکتر فاطمی شهر اردبیل درراستای مواجهه با

ترخیص) توجه پژوهشگران و متولیان بخش سالمت

نگهداری از بیماران در منزل ضروری به نظر رسید.

به سوی یافتن راه هایی جهت کاهش پذیرش های

هدف کاربردی این پژوهش دستیابی به اطالعات عمیقی

مجدد بیمارستانی و قابل پیشگیری معطوف کرده

از تجارب اعضای خانواده بیماران ترومایی در مواجهه با

است (.) 13در مرحله اول اعضای خانواده سعی

نگهداری و مراقبت از این بیماران پس از ترخیص از

می کنند تا مشکالت را به عنوان بخشی از زندگی

بیمارستان و کشف مفاهیم اساسی درزمینه مشکالت این

روزانه بپذیرند و بتوانند در مواجهه با آن ها تکانه ها

خانوادهها در این زمینه و ارائه پیشنهاداتی برای روند

و هیجان های خود را کنترل کنند ،در همین راستا

مراقبت آنها و ارتقا سطح سالمت خانوادهها است.

افراد باید مشکل را درک کنند و از آن تعریف
عملیاتی ارائه دهند  .جهت رسیدن به این مرحله

روش بررسی:

اعضای خانواده نیازمند چندین هفته زمان پس از

این مطالعه با رو ش کیفی و با رویکرد

مواجهه با بحران هستند ( )16؛ بنابراین پس از

پدیدار شناسی انجام شده است .تحقیق پدیدارشناسی

مشورت با ا ساتید مربوطه و هم نظری با ایشان

از روش توصیفی استقرایی مشتق شده و از فلسفه

تصمیم گرفته شد که به منظور کاهش شوک

پدیده شناسی سرچشمه می گیرد که تأکید آن بر

نگهداری مراقبین خانوادگی پس از ترخیص از

شناخت ذات و ماهیت پدیده ها می باشد و تنها بر

بیمارستان و همکاری ب هتر جهت رسیدن به نتایج

فهمیدن قسمت معین یا پاره ای از رفتار فرد بسنده

واقعی تر  ،مدت زمان یک ماه پس از ترخیص در نظر

نمی کند ،بلکه محوریت آن فهمیدن کل پاسخ های

گرفته شود .معیار خروج از مطالعه عدم تمایل به

موجود انسانی است ( .) 14مشارکت کن ندگان در این

همکاری نمونه ها در هر مرحله ای از مطالعه بود.

پژوهش ،اعضای خانواده بیماران ترومایی هستند که

نمونهگیری بدون استفاده از هیچ آزمون یا مضربی،

از بخش مراقبت های ویژه بیمارستان دکتر فاطمی

از بین افرادی که بهطورمستقیم با مسئله پژوهش
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کیفیت مراقبتهای بیمارستانی و تحمیل بار اضافی به

اردبیل ترخیص شده اند  .این پژوهش در طی  6ماه از

مینو متقی و همکاران

تجارب خانواده از مراقبت بیمار مبتال به تروما

در ارتباط بودند ،تا رسیدن به اشباع اطالعاتی ادامه پیدا

تا  45دقیقه صورت گرفته که در این مدت زمان به اشباع

کرد ( .)17در این پژوهش پس از انجام مصاحبه با

اطالعاتی دست یافته شد.
پژوهشگر پس از انجام مصاحبه و استخراج

 9خانواده ( 13نفر) اشباع اطالعاتی حاصل گردید و هیچ

اطالعات و کدگذاری ،جهت اعتمادپذیر کردن دادهها،

دادهی جدیدی استخراج نگردید.
روش مصاحبه بدون ساختار استفاده شد .در این روش

برداشت او از مطالب بررسی کرده و به این ترتیب

پژوهشگر ازطریق ارتباط کالمی با نمونهها به جمعآوری

ارزیابی نمونهها از مطالب نسخهبرداری شده ،مورد تائید

دادهها میپردازد ،پرسشهای خود را مطرح و پاسخ آنها

قرارگرفت و همچنین مطالب مهم احتمالی مورد بحث و

را دریافت و ثبت میکند ،در واقع محقق با یک سری

شفافسازی قرار گرفت و از این طریق توافق و تأیید

سواالت ترتیبیافته و با عبارات مشخص شروع نمیکنند،

نمونهها حاصل شد.

بلکه با پرسیدن سواالت کلی شروع میکند و سواالت

در این مطالعه بهمنظور دستیابی به هدف پژوهش

بعدی را بر مبنای پاسخهای مصاحبه شونده بهتدریج

مصاحبه با  9خانوادهی بیماران ترومایی ،درمجموع  13نفر

میپرسد ()16؛ بنابراین پژوهشگر مصاحبه را با سوال اصلی

که شامل  4همسر 2 ،مادر 1 ،خواهر 2 ،پدر 1 ،عروس1 ،

«تجربه شما در اولین برخورد با مراقبت از بیمار چیست؟»

مادربزرگ و  1عمو و  1زن عمو بهدلیل فوت والدین و

آغاز نمود و سواالت بعدی براساس پاسخ مشارکت

سرپرست قانونی یک بیمار ،صورت گرفت .الزم به ذکر

کنندگان شکل گرفت .مصاحبهها رو در رو ،عمیق و بدون

است ،مصاحبه با تمامی اعضای خانواده که با بیمار در

ساختار صورت گرفته است؛ همچنین در حین مصاحبه از

ارتباط بوده و با آنان زندگی میکردند ،انجام گردید.

سواالتی مانند «میتوانید بیشتر توضیح دهید» و یا «منظور

محدوده سنی شرکتکنندگان بین  24تا  61سال میباشد.

شما این است» در جهت هدایت مصاحبه استفاده شد.

مشخصات فردی شرکت کنندکان در جدول شماره یک

مصاحبهها با حداقل هدایت شرکتکنندگان در مدت 30

ذکر شده است.

جدول شماره  :1مشخصات فردی شرکتکنندگان در مطالعه
شرکتکننده

جنس

سن

تحصيالت

شماره 1

زن

33

بیسواد

متأهل

شماره 2

زن

24

پنجمابتدایی

متأهل

 8ماه

شماره 3

زن

31

دیپلم

متأهل

 3ماه

شماره 4

زن

32

بیسواد

متأهل

 2سال

شماره 5

زن

30

بیسواد

مجرد

 8ماه

شماره 6

زن

50

بیسواد

متأهل

 8ماه

شماره 7

زن

32

ليسانس

متأهل

 4ماه

شماره 8

زن

61

بیسواد

متأهل

 4ماه

شماره 9

مرد

56

دیپلم

متأهل

 6ماه

شماره 10

زن

45

دیپلم

متأهل

 6ماه

شماره 11

مرد

54

پنجمابتدایی

متأهل

 5ماه

شماره 12

زن

60

بیسواد

متأهل

 8ماه

شماره 13

زن

30

ليسانس

متأهل

 8ماه
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در این تحقیق به منظور جمعآوری اطالعات از
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مشارکتکنندگان در تحقیق فرم رضایت آگاهانه را

نمونهگیری بدین شرح صورت گرفته است که

امضا کردند.

پژوهشگر با مراجعه به بخش مراقبتهای ویژه جراحی،
با استفاده از دفتر ترخیص بیماران و راهنمایی مسئول

جهت

 7مرحلهای کالیزی( )Colaizziاستفاده شده است.

ترومای چشم ،مولتی تروما ،ترومایسر و )...و با در نظر

در مرحله اول کالیزی ،مصاحبههای ضبط شده

گرفتن مدت زمان بستری بودن در بخش ویژه و همچنین

چندین بار گوش داده شد و کلمه به کلمه بر روی کاغذ

ساکن بودن بیماران در شهر اردبیل و طبق معیارهای

پیاده گردید و حاصل کار چندین بار با صدای ضبط

ورود به مطالعه ،استخراج نمود .پس از اخذ شماره تلفن،

شده مقایسه و با دقت مورد بررسی قرار گرفت.

با خانواده این بیماران تماس گرفته شد و ضمن معرفی

در مرحله دوم کالیزی ،بهمنظور استخراج

خویش به اعضای خانواده و بیان کامل اهداف پژوهشی

اطالعات معنیدار ،به هریک از گفتهها بازگشته و

خود به آنان در صورت تمایل به همکاری ،محیطی

جمالت مهم و مرتبط با پدیده مورد مطالعه با روش زیر

راحت و امن را برای انجام مصاحبه انتخاب نمودند.

خطدار کردن مشخص شدند .این مرحله را بهعنوان

مصاحبهها طبق توافق خانوادها در  7مورد در منازل

استخراج «بیانات مهم» میشناسند.

آنان ،یک مورد محل کار پدر بیمار و یک مورد در

در مرحله سوم کالیزی ،معنای زیربنای هریک

اتاق استراحت پرستاران بخش ویژه بیمارستان دکتر

از بیانات مهم مرتبط با پدیده مورد مطالعه ،که تحت

فاطمی انجام شد.

عنوان «معانی فرمولهشده» شناخته میشوند ،استخراج

محقق پس از حضور در مکان مورد نظر ضمن

گردیدند .در مرحله چهارم کالیزی ،پژوهشگر پس از

برقراری ارتباطی روشن ،واضح و اطمینان دادن نسب به

بازخوانی مکرر کدها و تکرار مرحله سوم ،مفاهیم

رعایت مالحظات اخالقی اقدام به انجام مصاحبه

فرمولهشده را درون دستهها وخوشههای موضوعی قرار

رودررو ،عمیق و بدون ساختار با سواالت باز نمود .در

داده و تا رسیدن به دستههای تم یا همان موضوعات

پایان هر مصاحبه ،پژوهشگر ضمن تشکر از شرکت

اصلی ،کار را ادامه داده است .در مرحله پنجم کالیزی،

کنندگان ،احتمال دیدار مجدد یا تماس تلفنی با آنان را

نتایج با هم تلفیق میشود تا توصیف جامعی از پدیده

به منظور تکمیل یا شفاف سازی مصاحبههای صورت

تحت مطالعه حاصل گردد .در این مرحله ارتباطات تمها

گرفته ،اعالم نموده و رضایت آنان را در این زمینه جلب

و نحوه تشکیل آنها توضیح داده میشود.

کرد.

در مرحلهی ششم تدوین توصیف جامعی از
جهت انجام پژوهش عالوه بر کسب اجازه از

پدیدهی تحت مطالعه تا حد امکان با بیانی واضح و

مسئولین دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل ،از کمیته

بدون ابهام صورت گرفت و در مرحلة هفتم یافتهها

اخالق دانشگاه تأییدیه دریافت و با کد اخالق به شماره

برای تأیید اعتبار به شرکت کنندگان در مطالعه ارجاع

 139404057ثبت گردید .عالوه بر موارد فوق

داده شد و آنها نظرات خود را در مورد هماهنگی

توضیحات کافی درباره اهمیت و اهداف تحقیق،

یافتهها با تجربیات خود به پژوهشگر ابراز کردند و به

محرمانه بودن مشخصات و اطالعات اجازه استفاده از

این ترتیب اعتبار نهایی به دست آمد.

ضبط صدا به هنگام مصاحبه ،عدم هرگونه اجبار یا

در فرایند تحلیل از نظرات  2نفر از افراد

تهدید جهت شرکت در پژوهش و اختیار انصراف در

متخصص در زمینه آنالیز دادهها استفاده شد.

هر مرحله از تحقیق به هر یک شرکتکنندگان داده شد.

پژوهشگر پس از انجام مصاحبه و استخراج اطالعات و
94
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بخش ،افرادی را که دارای انواع تروما(ترومای شکم،

تجزیهوتحلیل

دادهها

از

روش

مینو متقی و همکاران

تجارب خانواده از مراقبت بیمار مبتال به تروما

کدگذاری ،جهت اعتمادپذیر کردن دادهها ،مجددا به

مشارکت کننده دیگری گفت« :اصال مگه

نمونهها مراجعه نموده و موافقت آنها را با برداشت او از

ممکن هستش که بیماری با این وضعیت از بخش ویژه

مطالب بررسی کرده و به این ترتیب ارزیابی نمونهها از

مرخص شود .او که هنوز سر پا نشده چطوری میخوان

مطالب نسخهبرداریشده ،مورد تائید قرار گرفت و

او را ترخیص کنند «....شرکت کننده شماره .13

سازی قرار گرفت و از این طریق توافق و تأیید نمونهها

من خیلی میترسیدم اصال نمی تونستم تنها باهاش بمونم

حاصل شد .بهمنظور حصول اطمینان از موثق بودن

بابام میاومد پیشمون میموند .میترسیدم حالش خراب شه

دادهها ،محقق تالش خود را برای جمعآوری اطالعات

یا تشنج کنه من دست تنها بمونم و اینکه زیاد

مبتنی بر تجربه ،متمرکز ساخت که این خود به

نمیدونستم که باید چیکار کنم .ساکشن کردن رو بلد

عینیبودن دادهها کمک نموده و روشی برای تأیید

نبودم .اوایل حالم به هم میخورد ولی بعدها یاد گرفتم .»...
یکی دیگر از مشارکت کندگان در زمینه ترس

موثقبودن اطالعات خواهد بود (.)18

از ناتوانی در انجام مراقبت گفت« :من قبول نمیکردم،

یافتهها:

میترسیدم ،نمیخواستم که برادرم با این وضعیتی که

یافتههای بهدست آمده در ارتباط با مواجهه

هنوز تو کماست مرخص بشه ...ما تنها بودیم بازم میگم

غیرمنتظره در مراقبین خانوادگی بیماران ترومایی در دو

که بیمارستان وقتی ترخیص کرد کامال خوب نشده بود،

درونمایه پدیدار گشت که شامل شوک اولیه و تصور

میترسیدم بیارم خونه »...شرکت کننده شماره .5

سخت و غیرممکنبودن مراقبت از بیمار بود.

مقصر دانستن خود و اطرافیان :برخی از مراقبین

درون مایه شوک اولیه شامل زیر طبقههای عدم

خانوادگی در مورد بیمار شدن عزیزشان و بروز این

باور وضعیت موجود و مقصر دانستن خود و اطرافیان

بحران خود و یا اطرافیانشان را مقصر میدانند .برای

میباشد که هرکدام از این مفاهیم به صورت جداگانه

نمونه تعدادی از مشارکتکنندگان در این زمینه گفتن:

مورد بررسی قرار میگیرد .عدم باور وضعیت موجود:

« 7سال از ازدواجمان میگذرد و ما در این مدت بچهدار

مراقبین خانوادگی پس از مطلع شدن از این موضوع که

نشدهایم .خیلی تالش کردیم اما فایدهای نداشت همیشه

پس از این ،امر مراقبت و نگهداری از بیمارانی که برخی

به خدا میگفتم آخه چرا به ما یه بچه نمیدی که

از آنان با سطح هوشیاری پایین و دارای لوله

شوهرم تصادف کرد .فکر میکنم که حرفهای من

تراکئوستومی و یا گاسترستومی و  ...هستند دچار این

باعث شد که این اتفاق افتاد »...شرکتکننده شماره .1

احساس میشوند که این موضوع غیر ممکن است .آنها

«بچهی من خیلی سالم بود .هیچ وقت کاری

معتقد بودند که این بیماران باید تا موقع بهبودی کامل

نکرد که دیگران رو آزار بده اما باالخره دوستای بد و

در بیمارستان بمانند تا بهبود یابند و نگهداری از آنها در

ناباب باعث شدن که اون شب باهاشون بره گردش و

منزل ممکن نخواهد بود .بعضی از آنها بهدلیل عدم

بعدش هم تصادف کنه و اینجوری بشه .امان از دست

قبول این موضوع از ترخیص کردن بیمار خود امتناع

اونا  »...شرکتکننده شماره .5

میورزند .برای نمونه یکی از مشارکت کنندگان در این

درونمایه مواجهه با بیمار و مراقبت پس از

زمینه گفت« :باید بیمار من کامال بهبود پیدا کند و بتواند

ترخیص از بیمارستان خانوادهها خود را درمقابل کوهی از

کامال با من به خوبی صحبت کند و یا اینکه کارهای

مشکالتی میبینند که اطالعاتی زیادی در مورد آن ندارند

شخصی خود را انجام دهد و بعد از آن من او را با خود

و مراقبت از بیمار و تمام جنبههای مراقبت را بسیار سخت و

به خانه ببرم  »....شرکت کننده شماره .9

دشوار توصیف کردند .درون مایه مواجهه با بیمار و مراقبت
95
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همچنین مطالب مهم احتمالی ،مورد بحث و شفاف

مشارکتکننده شماره  4گفت ...« :روزهای اول
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شامل زیر طبقههای احساس ناتوانی در نگهداری از بیمار و

بره و حرف بزنه .کمی بهتر شده بود وضعیتمون ولی

تصور سخت و غیرممکنبودن مراقبت از بیمار است که

با این وضع مینا دوباره شروع کردن دوا و درمان واقعا

هرکدام از این مفاهیم بهصورت جداگانه مورد بررسی

برامون سخته  »...شرکت کننده شماره .10
تصور سخت و غیر ممکن بودن مراقبت از

قرار میگیرد.
امر مراقبت و غم عمیق در این مورد ،بروز مشکالت متعدد

او در منزل و رسیدگی به تمام خواست های وی برای

مراقبتی و عذاب کشیدن در نگهداری از بیمار از مهمترین

خانواده ها دور از انتظار می باشد .آن ها معموال از

مواردی هستند که معموال مراقبین خانوادگی در روزهای

وضعیت بیمار و یا مشکالت مراقبتی در رنج به سر

اول پس از ترخیص با آنها مواجه میشوند برای نمونه

می برند؛ همچنین نوعی احساس ترس در نگهداری از

مشارکتکنندگان در این زمینه گفتند« :خیلی عذاب

بیمار در منزل در خانواده ها وجود دارد .در چنین

کشیدیم و هنوز هم نتونستیم باور کنیم و سخت با این قضیه

لحظاتی خانواده ها خواستار صبر و تحمل در مقابل

کنار اومدیم .خدارو شکر علی برامون مونده .ولی کال باید

وضعیت بیمار را دارند.
« . ..به نظر من در نگهداری از یه همچین

صبر و تحمل داشت تا بتونیم این مسئله رو قدم به قدم حل

بیمارهایی تو خونه باید مثل بیمارستان یه چند نفری

کنیم  »...شرکتکننده شماره .11
« ...پسر اولم از وقتی به دنیا اومده مشکل در

باشند که شیفتی مثل پرستارا پیش بیمار بمونن .تنهایی

راه رفتن و صحبت کردن داشت 5 .ساله که داریم

نمی شه از پس این مریض بر اومد  »...شرکت کننده

مداواش می کنیم و تازگی ها می تونه دیگه کمی راه

شماره .12

جدول شماره  :2نحوه تشکيل درونمایه اصلی و زیر درونمایه
کد

طبقه
شوک

درونمایه
عدم باور وضعيت موجود

زیر درونمایه
عدم باور وضعيت بيماری همسر ،انکار بيماری ،تردید در قبول بيمار ،اعتراض به ترخيص زودهنگام ،اضطراب و
ناراحتی شدید ،ترس از وضعيت درمانی و نگهداری ،اضطراب شدید در روزهای اول پس از ترخيص بيمار ،ترس

اوليه
مواجهه غيرمنتظره

از ترخيص بيمار ،ترس از قبول بيمار در منزل ،اضطراب ناشی از تفکر در مورد وضعيت بيمار
مقصر دانستن اطرافيان و خود

تقصير را به دیگری انداختن ،احساس گناه نسبت به افکار خود ،عدم اعتماد به اطرافيان

مواجهه

احساس ناتوانی در نگهداری از

غم عميق مراقب به خاطر مشکالت مراقبتی ،حساس رنج و عذاب در نگهداری از بيمار ،صبر و تحمل در مقابل

با بيمار و

بيمار

خواستهای بيمار

تصور سخت و غيرممکن بودن

رنج بردن از وضعيت بيمار ،سخت بودن امر مراقبت ،سختی کشيدن در نگهداری بيمار

مراقبت

مراقبت از بيمار

بحث:
یافته ها نشان داد پدیده مراقبت فرایندی

فعالیت های مختلف زندگی مراقب و نحوه مراقبت از

چالش برانگیز بوده و بر تمامی ابعاد زندگی مراقبین

بیمار می شود .نگهداری از بیماران ترومایی که به

سایه می اندازد .مراقبین در طول فرایند مراقبت

دالیل مختلفی در بخشهای ویژه بستری بودهاند

عواملی را تجربه می کنند که ماهیت آن موجب

باعث می شود که مراقبین دچار نوعی بحران و به هم

تسهیل یا سختی در برقراری تعادل بین نقش ها و

خردن الگوهای عملکردی آنان شود .در ابتدا مراقبین
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درک کنند و با آن کنار آیند ،تحقیقات ضرغام نیز در همین

است به سوی انواع اختالالت ازجمله دمانس ،آلزایمر و

راستا بیان میکند که در واقع در طول این فرایند ،فرد با توجه

دیگر بیماریها بروند که میتواند به از هم گسیختگی

و تمرکز زیاد ،سعی میکند با دقت مشخص سازد که چه

کانون خانواده ،از دست دادن فرصت کاری ،ظرفیت

اتفاقی افتاده است و این اتفاق در مقایسه با تجارب قبلی او

کار و انزوای احتمالی بیمار منجر شود که این مشکالت

چه جایگاهی را پیدا میکند .فرآیند ثانویه ،شامل واقعیتی

خانواده را با چالشهای مهم مراقبت ویژه مواجه

تعبیر میشود که درنتیجهی نشخوار فکری و یافتن تبیینهایی

میسازد (.)22

بر اینکه "چه اتفاقی افتاده؟" و "چرا این اتفاق بهوجود آمده
است؟" بنا شده است .محصول این فرایند ،معنادهی به حادثه

نتیجهگیری:

قلمداد میشود (.)19

با توجه به نتایج مطالعه ،اکثر خانوادهها از

باتوجه به صحبت شرکتکنندگان ،بستری شدن در

پذیرش بیمار خودداری میکنند و تصور مینمایند

بخش ویژه ،بسیار دردناک است .برخی از آنان خود ویا

ترخیص زودهنگام از بیمارستان انجام شده است .این

اطرافیان را عامل ایجاد بحران میدانند ،نویدیان و همکاران

مراقبین در روزهای ابتدای پس از ترخیص از بیمارستان

معتقدند بستریشدن در بیمارستان در فرهنگهای مختلف به

دوران پراسترسی را پشت سر میگذارند و به علت

ویژه در فرهنگ خانواده محور ایرانی معموال تداعی کننده

مواجهه با مراقبت از بیمار دچار شوک میگردند؛ ؛ لذا

صدمه ،آسیب و افزایش خطر مرگ و از دست دادن و بروز

پیشنهاد میشود جهت سازگاری بهتر خانوادهها با

مسایل غیرقابل پیشبینی در سالمت عضو خانواده و تغییر در

شرایط بیمار ،توسط پرستاران و مسئولین به خوبی

عملکرد و ترکیب خانواده است و این خود باعث بروز

توجیه شده و مورد حمایت الزم و کافی ،قرار گیرند.

واکنشهای روانشناختی در اعضای سالم خانواده است (.)20

باتوجه به یافتههای پژوهش حاضر جهت ارائه

یافتههای مطالعه نشان داد که به دلیل بروز ناگهانی

مراقبت و حمایت بهتر مراقبین خانگی در بیماران ترمایی

تروما ،مراقبین خانوادگی دچار نوعی عدم پذیرش ،احساس

 -1آگاه نمودن و فراهم کردن دورههای آموزشی

ناتوانی در مراقبت از بیمار ،عدم قبول ترخیص در این زمان و

مناسب برای تیم درمانی مراکز ترومایی ازجمله پزشکان

ترس از مواجهه با بیمار در منزل میشوند .تحقیقات

و پرستاران از تجارب خانواده بیماران ترومایی جهت

Figueroaنیز با یافتههای پژوهشگر همراستا بود ،عالوه بر

درک بهتر مسائل آنها؛  -2ارتقاء سیستمهای حمایت

موارد فوق تحصیالت پایین ،پذیرش بدون برنامه بیمار در

اقتصادی و اجتماعی بهمنظور کاهش تنشهای وارد شده

بخش مراقبتهای ویژه و اطالعات ناقص در رابطه با

به خانوادهها و بهبود سازگاری موفقیتآمیز آنها ،ایجاد

وضعیت بیمار را به عنوان سایر عوامل خطر تأثیرگذار در

مراکزی جهت نگهداری بیماران ترومایی و یا کمک در

بروز واکنش های روانی در اعضای خانواده بیماران بستری

جهت نگهداری آنان در منزل ،پیشنهاد میشود.

در بخشهای ویژه گزارش نمود (.)21
طبق بیان شرکتکنندگان مراقبت از بیمار در منزل با

کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

چنین شرایطی غیر ممکن میباشد ،آنان از ایجاد مشکالت

اگرچه تروما باعث ورود خانواده به یک بحران،

جسمی ایجاد شده در بیماران ،احساس غم عمیق میکنند.

تغییر نقشها ،ایجاد مشکالت بسیاری از جمله مشکالت

 Mannو همکاران نیز به این موضوع اشاره میکند که

اقتصادی ،عاطفی ،اجتماعی میشود ،اما موجب حضور

بیماران دچار ضربه مغزی از نظر پیشرفت عالیم شدیدا

خانواده در تمام لحظات در کنار بیمار خود و حمایت

درمعرض خطرند .ارزیابی و درمان صحیح باید در آنها
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پژوهشگر تالش نمود با جلب اطمینان مراقبین تا

 این مسئله.صبورانه از او تا رسیدن به مرحله بهبودی میشود

.خدود زیادی بر این محدودیت غلبه نماید

اهمیت نقش خانواده را در بهبود بیمار و تسهیل مسیر

مقاله حاضر برگرفته از روی پایان نامه

.درمانی مطرح میکند که هرگز نباید نادیده گرفته شود

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری می باشد و

بنابر این از نتایج پژوهش حاضر میتوان جهت افزایش

محدودیت زمانی امکان درگیری مداوم و طوالنی

 برنامهریزان و، پزشکان،دانش وآگاهی پرستاران

.مدت با مشارکت کنندگان را کاهش داده است

 در راستای بهینهسازی و ارتقا،سیاستگذاران بخش سالمت

بهره گیری از تجارب اقوامی به جزء والدین به عنوان

 آموزشی و درمانی به منظور دستیابی به،برنامههای مدیریتی

 که سبب غنای تجربیات به دست،سرپرست بیمار

حداکثر کارایی و توانمندسازی مجدد خانوادهها و بیماران

.آمده در زمینه مراقبت از بیماران ترومایی شد

 عدم تمایل برخی از مراقبین به صحبت در.آنان بهره جست
مورد تمام جنبههای مراقبتی از بیمار خود جهت پیشگیری
 سبب میشود احتماال تمام،از ناراحت کردن بیمار خود

:تشکر و قدردانی

،تجربیات این مراقبین در اختیار تیم تحقیق قرار نگرفته باشد

بدینوسیله از کلیه عزیزانی که در انجام این

 گرچه،این مسئله میتواند از تعمیمپذیری نتایج بکاهد
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Background and aims: Among all institutions, organizations and social institutes, family has
most important, valuable and effective role which leads to its important duty in patient care after
discharge. The present study aims to explain the families caring experiences of traumatic patients
after discharge from special care unit of Dr. Fatemi hospital regarding confronting with patient
care at home in Ardebil.
Methods: In the study, a qualitative approach by phenomenology method was used. Sampling
method was purpose-based and selected from special cares section of Dr. Fatemi hospital. For
data collection, unstructured deep interview, until data saturation, was used which finally number
of participants reached to 13 persons and data analysis was done by Colaizzi seven-stage method.
Results: Analysis of experiences of participants led to detection of 241 initial codes and making
themes of initial shock with sub-conception of "not believing the present situation", " Self‐ and
Other‐Blame ", "confronting with patient" and "care" with sub-conceptions of "feeling inability
in patient care" and conception of "being hard and impossible the patient care" as sub-stratum of
"unexpected encounter".
Conclusion: According to gathered findings, families in first days after discharge have a highstress time regarding patient condition and their care conditions at home and for better
compatibility need to help of the treatment team and governmental organizations and correct
protection of the families is a necessary step.
Keywords: Life experiences, Traumatic patients, Patient care.
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