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  مقاله پژوهشی

 پرندگان يآنفلوانزاد ینوپد يماریب درك پرستاران از مراقبت با
 

  5یه احسانیده رقی، س4ییر طباطبای، ام*3ل محمدنژادی، اسمع2یکاج ي، محمد اکبر1زاده عباس عباس
  

 25/09/1393رش یخ پذیتار 15/07/1393افت یخ دریتار
  

  دهیچک
را به خود معطـوف داشـته اسـت.     یقرار داده و توجه جوامع علم الشعاع تحترا  یبهداشت ياز باورها يارید، بسینوپد یعفون يها يماریب و هدف: نهیزم شیپ

دارند و  یسالمت يها مراقبتستم یدر س يدیکلماران دارد. پرستاران نقش یب ریوم مرگدر  یاز مراقبت بوده و نقش مهم یاساس یبخش یعفون يها يماریبکنترل 
 آنفلوانزاماران یات پرستاران از مراقبت از بیتجرب یدارشناسین پدییتب” باهدفن پژوهش یکمبود مطالعات ا لیبه دل. قرار دارندماران ین بیدر خط مقدم درمان ا

  بوده است.”
شـهر تهـران در    یآموزشمارستان یشاغل در ب ینیپرستار بال 16ات ین روش تجربیاست در ا یدارشناسیو روش آن پد یفیپژوهش حاضر ک مواد و روش کار:

 لیوتحل هیتجزمورد  ها داده يزیبر هدف انجام شد و با استفاده از روش کال یمبتن صورت به يریگ نمونهد. یگرد يآور جمعبا استفاده از مصاحبه  1391 -92سال 
  قرار گرفت.

مار؛ قرار یش مداوم بیدرك حضور و پا یاصل هیما درون 3ر مفهوم و یز 8با  آنفلوانزاماران مبتال به یصل از تجارب پرستاران از مراقبت از بحا يها افتهی :ها افتهی
  د.یات پرستاران استخراج گردید حیاطات استاندارد و تهدیط با احتیگرفتن در مح

 یکیولوژیدمید اپید در عملکرد خود با دیدر مناطق مختلف، پرستاران با ها يماریبوع یر در شییتغ يروندهاو  شدن یجهانده یبا توجه به پد :يریگ جهینتبحث و 
 رد.یصورت گ يد، بازنگرید و بازپدینوپد يها يماریببا در نظر گرفتن  يپرستار یدرس يها برنامهعمل کنند و الزم است در 

  پرندگان يآنفلوانزا يمارید، بینوپد يماریپرستار، ب :ها دواژهیکل
  

 973-981 ، ص1393 بهمن ،64 یدرپ یپ، ازدهمی ه، دوره دوازدهم، شمارهیاروم ییو ماما يمجله دانشکده پرستار
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  ، تهران، ایراندانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران گروه پرستاري، ستادا1
  دانشجوي دکتراي تخصصی پرستاري، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2
  (نویسنده مسئول) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهرانکمیته تحقیقات دانشجویی،  پرستاري، تخصصی دانشجوي دکتراي 3
  ، قوچان، ایراننقوچا حدوا سالمیآزاد ا هنشگادا ، واحد قوچان،ريپرستا وهگر ري،پرستا تخصصی يکترد ينشجودا 4
  ره)، دانشگاه علوم پزشکی تهرانخمینی (کارشناس پرستاري، مجتمع بیمارستانی امام  5

  مقدمه
عفونی نوپدید، بسیاري از باورهاي  يها يماریبامروزه معضل 

قرار داده و توجه جوامع علمی را به خود  الشعاع تحتبهداشتی را 
جالب توجه است که بسیاري از دانشمندان  معطوف داشته است و

یک پدیده  مسري، صرفاً يها يماریبکه نوپدیدي  اند دهیعقاین  بر
اتفاق افتـاده و نقـش عظیمـی در تـاریخ      بارهاجدید نیست بلکه 
نوپدیـد،   يهـا  يمـار یبواژه  ایفاء نمـوده اسـت.   تحوالت بهداشتی

است که یا بـه علـت عوامـل عفـونی جدیـد       ییها يماریبمترادف 
ایجـاد   يا شـده  شـناخته و یـا بـه علـت عوامـل عفـونی       ناشناخته

شـیوع در   ازنظـر یـا   افتـه ی گسترشجغرافیایی  ازنظرکه  شوند یم

   ).1( ل افزایش هستندحا
عفونی کـه بـراي    يها يماریبنوپدید را در مورد  يها يماریب

و یـا   شـوند  یمـ اولین بار در منطقه یا جمعیـت جدیـدي عـارض    
از  راًیـ اخولـی   انـد  داشـته وجـود   قـبالً کـه   اي عفونی يها يماریب

ویروالنس بیشتري برخـوردار گردیـده و یـا دسـتخوش مقاومـت      
 يهـا  يمـار یببـه   عمـالً ولـی   برنـد  یمـ نیز به کار  اند شدهداروئی 

دهه اخیر،  2 - 3طـی  ها آنعفـونی جـدیدي کـه عامـل سببـی 
بر اسـاس ایـن تعریـف در     .گردد یماطالق  اند شدهتشخیص داده 

بیماري عفونی نوپدید مواجـه هسـتیم    30حال حاضر با بیش از 
)3،2.( 
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 زاده، محمد اکبري کاجی، اسمعیل محمدنژاد، امیر طباطبایی، سیده رقیه احسانی عباس عباس
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ــاریب ــا يم ــترك نوپد يه ــمش ــد و بازپدی ــروه از  ی ــه آن گ د ب
وانات ین انسان و حیب یعیطور طب شود که به یگفته م ییها يماریب

 يمشترك بـرا  يماریک بی که یدرصورتباشد و  انتقال قابلدار  مهره
ع شـده باشـد،   یشـا  يدیـ ا در منطقه جدیو  شده شناختهن بار یاول
  ). 4(شود  یده مید نامیا بازپدیو  يدیمشترك نوپد يماریب

نوظهـور و   يمـار یکم مواجهه بـا ب یست و یاز مشخصات قرن ب
ا به عبـارت  یپرندگان  يآنفلوانزابتوان  جرئت بهد ید است. شایبازپد
 نیدتریـ جدبـاال را   یـی زا يمـار یببا قدرت  وریط يآنفلوانزاح یصح

 آنفلـوانزا ). 5( دانسـت  ید در عرصه کره خـاک ینوپد یعفون يماریب
روس یو لهیوس بهاست که  يمسر داًیشدحاد و  یتنفس يماریک بی

RNA ــ. اشــود یمــجــاد یدار ا ــن وی ــد یمــروس ی ــدگان و  توان پرن
ا یـ ک عفونـت و  یـ  پرنـدگان  يآنفلـوانزا پستانداران را مبـتال کنـد.   

جـاد  یا Aپ یـ ت آنفلـوانزا  يهـا  روسیـ واست کـه توسـط    یسندرم
و مهاجر است و احتمال  يپرندگان آبز يمارین بی. مخزن اشود یم

از  توانـد  یمـ  آنفلـوانزا در هر منطقـه وجـود دارد.    يمارین بیبروز ا
ا ترشحات پرنده یق فضوالت یا تماس از طریم یق تماس مستقیطر
 ).7،6( تماس با سطوح آلوده منتقل شود واسطه بها یو 

تـا   250000ن یدر سراسر جهان موجب مـرگ بـ   يمارین بیا
نفـر در   41400متوسـط   طـور  بهو  شود یمنفر در سال  500000

 فـوت  آنفلوانزادر اثر  2001تا  1979 يها سالن یکا بیسال در امر
رشد  ).8است (رخ داده  21در قرن  آنفلوانزا یو سه پاندم اند نموده

ت و تنوع ی، ماهها مارستانیببه  آنفلوانزاان به ینده مراجعه مبتالیفزا
 يآنفلـوانزا  یتجارب حاصـله از پانـدم   ،آنفلوانزااز  یناش يها یپاندم
از وقـوع   یناشـ  روزافـزون د یـ ن تهدیو همچن يالدیم 2009سال 
 کارکنـان  شـده  اثبـات ن نقش یو همچن پرندگان يآنفلوانزا یپاندم

 یمارسـتان یب يهـا  عفونـت و  آنفلـوانزا ان یـ در بـروز طغ  یمارستانیب
 آنفلـوانزا در  يریشگیمراقبت، کنترل و پت یاهم امروزه برمربوطه، 

گروه کادر  نیتر بزرگ عنوان بهپرستاران  ).9 -10است (شده  دیتأک
 يبیشتر نماز شتیابهد قبتامر شاغلین سایر با مقایسه در یدرمان

را در مراقبــت،  مهمی ربسیا نقش و کننــد یمــ يسپر رانبیما با را
  ). 11( دارند ها يماریب نیکنترل و درمان ا

 اطـارتب در اینکه گرفتن نظر در با و ذکرشده موارد به توجه با
 کیفی رویکرد بـا  يا مطالعـه  کشور داخل در ،موردمطالعه موضوع با

 وپرسـتاران   اربـتج فـکش منظور به پژوهشی انجام ،نگردید یافت
پرنـدگان   يآنفلوانزا يماریاز مراقبت با ب عمیق بینش هـب یدنـرس

 و فــ کش باهدف حاضر مطالعه ابراینـبن ؛رسد یم رـنظ به ضروري
 يآنفلـوانزا د یـ نوپد يمـار یب درك پرستاران از مراقبت بـا  "ن ییتب

  انجام شد. "پرندگان
  

  ها روشمواد و 

است که با  یدارشناسیاز نوع پد یفیک مطالعه کین مطالعه یا
و هـدف پـژوهش و    عنـوان  بـه انجام شـد. بـا توجـه     یفیروش توص

 یف تجارب زنـدگ یروش مناسب جهت توص یفیق کیتحق ازآنجاکه
ن روش بـه توسـعه علـم    یو کاربرد ا باشد یم ها آنبه  یو معنا بخش

ل پـژوهش حاضـر   یـ ن دلی). بـه همـ  12( کنـد  یمکمک  يپرستار
   انجام شده است. یفیک صورت به

وابسـته   یدرمـان  یآموزشن مطالعه مراکز یپژوهش در ا طیمح
 یمبتن يریگ نمونهتهران بوده است. روش  یبه دانشگاه علوم پزشک
دن بـه اشـباع   یپرسـتار جهـت رسـ    16آن  یبر هدف بود که در ط

 ها دادهدن به اشباع یار رسیاطالعات مورد مصاحبه قرار گرفتند. مع
 يهـا  مصـاحبه در  يرتکـرار یغشـتر و  یبه اطالعات ب یابیعدم دست

داشـتن حـداقل سـه سـال      کننـدگان  شرکتار ورود یبود. مع يبعد
ان یـ ل بـه ب یـ مـار و تما ین بیمراقبت از ا ي سابقه، ینیسابقه کار بال

خـود   و احسـاس ات یـ اتشان بود تا قادر بـه تبـادل آزاد تجرب  یتجرب
 يت شـد. بـرا  یهدا یتوسط پژوهشگر اصل ها مصاحبه یباشند. تمام

ن یـ اسـتفاده شـد، ا   يمـه سـاختار  یاز مصاحبه ن ها داده يرآو جمع
 يها پژوهشق بودن مناسب یو عم يریپذ انعطاف لیبه دلمصاحبه 

پژوهش عبارت بود از تجربـه پرسـتاران از    یاصل سؤالاست.  یفیک
ن یچه بوده است؟ طول مدت مصاحبه ب آنفلوانزاماران یمراقبت از ب

 يفـرد  طـور  بـه قه بوده که یدق 40متوسط  طور بهقه یدق 65تا  25
 ت شدند. یهدا

 یمتفاوت از کم یفیقات کین صحت و اعتبار در تحقییروند تع
ق صحت و استحکام مطالعه با استفاده از ین تحقیاست. در ا

  ). 13شد ( ینکلن بررسیگوبا و ل يشنهادیپ يارهایمع
 "موثق بودن "اریشده از چهار مع ین پژوهش سعیدر ا

ت انتقال ینان، قابلیت اطمیت اعتبار، قابلیقابل یعنی یفیقات کیتحق
   استفاده شود. قیت تصدیو قابل

 طتباار قیتحق يمحلها با محقق ت اعتباریقابل يبرا
 نینهمچو  کنندگان شرکت دعتماا بـجل به که شتدا مدت یطوالن

 ينگرزبا از .دکر کمک موردمطالعه طـیمحدرك  به
 دهستفاا کدهاو  ها داده صحت دییتأ يابر زين کنندگان مشارکت

 کننده شرکت به متن مصاحبه ،يارکدگذاز  بعد یعنی .شد
 حاصل ننايطما یرتفاسو  کدها صحتاز  تا شد یم هندداگرزبا

 نناآ هدگايد انگريب کنندگان شرکت ازنظر که یيکدها .دشو
را در  ادفرا که مورداستفاده يریگ نمونه دهبررا .شد یم حصالا دوـنب
در  متـسو  جنس ،بخش ر،کا سابقه ازنظر عییـسو فيط

 .دنمو همافررا  ها داده راـعتبا ترـشيب شـیافزا تموجبا گرفت یبرم
 ارقر یخارجن يناظر يبازنگر مورد ها مصاحبهاز  یـبرخ متن

 ناـمحقق بر وهعال شده استخراج تطبقاو  کدها عنیي گرفت
مشاوران مجرب  و یعلم ئتیه يعضااز ا نفر چند توسط

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               2 / 9

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1787-fa.html


 درك پرستاران از مراقبت با بیماري نوپدید آنفلوانزاي پرندگان
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 جينتا ناـیمدر  یيباال فقاتو .گرفت ارقر یموردبررس
 با ها افتهی ،یزن يریپذ انتقال دییتأ جهت .شتدا دجوو شده استخراج

 و شد اردهگذ نیامدر  شتنداند شرکت مطالعهدر  که نیراپرستا
 تعصب هرگونه ازند داد ارقر دییتأ ردوـمرا  ها افتهی تناسب ها آن

  شده است.  يخوددارمصاحبه  هنگام در يریگ وجهت
 7 روش بر اساس ها داده لیوتحل هیتجز روش پژوهش نیا در
هدف مطالعه حاضر  که نیاشد. با توجه به  انجام يزیکال يا مرحله

و  یروشن بهقادر بود  يزیف تجارب پرستاران بود روش کالیتوص
دن به جوهره تجارب یپژوهشگر را در رس مرحله به مرحلهوضوح 

ان یتا پا ها داده يند پژوهش از گردآوریان فرایجرت کند. در یهدا
ت اخالق در پژوهش یرعا منظور به ها افتهیو گزارش  لیوتحل هیتجز

ل یتکم کنندگان شرکتآگاهانه توسط تمام  ي نامه تیرضافرم 
و  ها مصاحبهکنندگان اجازه ضبط  ن فرم از شرکتید. در ایگرد

ان هر ید. در پایاستفاده از اطالعات بدون ذکر نام کسب گرد
با حفظ  ها مصاحبهبر استفاده از  مجدداًز ین يفرد ي مصاحبه

 ي همهد و یگرد دیتأک کنندگان شرکتمحرمانه بودن نام 

ن یدر ا از نظراتشاناستفاده  يگنندگان موافقت خود را برا شرکت
که  یاطالعات هرگونهمطالعه با محرمانه بودن نام اعالم کردند، 

نان داده ید. به افراد اطمیحذف گرد دیگرد یمد افرا ییسبب شناسا
 شده ضبط يخواهد شد و صداها يدار نگهشد که اطالعات محرمانه 

در زمان  يریگ کنارهق پاك خواهند شد، حق یان تحقیپا آرپس 
  ت شده است.یرعا یدلخواه مفاد تعهدات اخالق

  
  ها افتهی

نفـر مـرد    پنجزن و  11 موردمطالعهپرستار  16ن مطالعه از یا
ـ  سـال و   1/34ن یانگیـ بـا م  51 یالـ  26ن یبودند، سن پرستاران ب

 یمدرك کارشناس يسال بود. دو نفر دارا 4/9 ين سابقه کاریانگیم
 کنندگان شرکتان یداشتند. از م یالت کارشناسیه تحصیارشد و بق

ر یـ ز 9حاصـله در   هـا  افتهینفر سرپرستار بودند.  3نفر پرستار،  13
مـار؛ قـرار   یش مداوم بیدرك حضور و پا يم محورمفهو 3مفهوم و 

 يبند دستهات ید حیاطات استاندارد و تهدیط با احتیگرفتن در مح
  .)1شماره د (جدول یگرد

  آنفلوانزاماران یدار شده در تجربه پرستاران از مراقبت با بیپد یو فرع یاصل يها مضمون): 1جدول (
  یفرع يها مضمون  یاصل يها مضمون  فیرد

  ات پرستارانید حیتهد  1

 یاسترس شغل

 یالکسیپروف يدارو یاثربخشابهام در 

 یآموزش ناکاف

  اطات استانداردیاحت یزات ناکافیتجه

  ماریش مداوم بیدرك حضور و پا  2
 نگ مستمریتوریش و مانیپا

 ادیتوقعات ز

  در دسترس بودن پرستار

  اطات استانداردیط با احتیقرار گرفتن در مح  3
 یشتر به مراقبت تخصصیاز بیاحساس ن

  مجزا يط بستریمح

  ات پرستارانید حیالف: تهد
پرسـتاران در مواجهـه بـا     یو نگران یات دغدغه اصلید حیتهد
را  يمارین بیگفت آنچه ا توان یم گرید عبارت به باشد یم يآنفلوانزا

ن یـ بـه ا  دهـد  یمـ و ترسـناك جلـوه    زیـ انگ هـراس پرسـتاران   يبرا
 پـس از مواجهـه بـا    هـا  اپنکه  یاحساس گردد یمبر  ها آن ي دغدغه

  :ندگوییم کنندگان شرکت بطهرا همین ماران دارند. درین بیا
م چـه خبـره هـر روز    یدون ین بخش نمیما رو فرستادن تو ا "

ن یحاال ام یارند ما که کم تنش و استرس داشتید میمار جدیک بی
م که یدون ینم کنند یم ين بخش بستریرا در ا ییماران آنفلوانزایب
 يکم شود پرستار مان یزندگشند تا تنش  یماران مرخص مین بیا

ت را بدتر یاومده وضع يمارین بیاسترس و فشار بوده حاال ا سرتاپا
  .2پ "کرده.....

ن بخش تـا  یتو ا اند فرستساختن ما را  يرا بهر کار یهرکس"
التور هم گذاشتن یم چند تا دستگاه ونتیماران مراقبت کنین بیاز ا

م هدفشـان از  یدونیـ م. نمیستیاز ماها کار با اونها را بلد ن یکه بعض
 يمـار یچـه در مـورد ب   انـد  نـداده ه به پرسـنل امـورش   ین کار چیا

شـتر از  یکه سابقه کـار ب  ی. حاال اونها دستگاه، چه در مورد آنفلوانزا
او باشـم و   یدونه تا من منت ینم يزیچ يمارین بیاز امن هم داره 

ض ین اگـر مـر  ین شـما مسـئول  یگـ  یاو منتور من... از اون طرف م
م مقصر خودشون هستند که آمـوزش  ید چکار کنیبشه ما با يزیچ

زرها کـه بـه فکـر مـا     یم سـوپروا ید بگیبا یم به کیدون یندادند. نم
  .13پ  "ستند....ین

ش در نظر گرفتند یجداگانه برا یکنه که بخش یمار فکر میب "
تخـم   يم روید بگـ یـ گفتـه با  ینه فاضله باشه هر چینجا مدید ایبا

ن یـ ا يست براین يمار بستریک بیدونه بخش فقط  یچشام اما نم
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مـار و همراهـان   یزات در بخش اوردنـد کـه ب  یتجه يکسریماران یب
م یخط مستق يرو مسائلد همه یبا کنند یمفکر  نندیب یمرا  ها نیا

دا کنـه داد و هـوارش را   یـ تونه پ یت بشه. پزشک معالج را نمیهدا
بشـه مـن    يزیـ مـارم چ یگه اگر بیکشه حاال همراش میمن م يرو
 یاطالع يماریو همراهش از روند ب مارید چه کار کنم. بیدونم بایم

  .6پ  "نداره من مقصرم....
 سـت یبه فکر پرستار ن یماره، کسیهدفشان فقط خوابوندن ب "

ا یـ سـت  ین يخبـر  N 95مار در بخش، اما از ماسـک  ین همه بیبا ا
 یسـت کمـ  ین یکمه هندراب به اندازه کاف یلیحداقل اگر هست خ

اما هر چه باشه از قبـل بهتـر شـده     دهد یمکنه بعد ادامه  یمکث م
 یرا دوا نم يارزه،. گاه، ماسک و دستکش درد یاما به استرسش نم

 ینمـ  يزیـ زوله چیر ایزوله و غیازه در بخش بازه همراه از اکنه.... ت
  .11پ  "دهیهم ند یآموزشچ یدونه، ه
سـت در  یبلـد ن  يزیـ سرمان نزنند کـه پرسـتار چ   يدائم تو "
نارها شـرکت  یاز سـم  ید در برخـ یـ ما با کنند ینمشرکت  ها کالس

م یـ دار ياز بـه آمـوزش فـور   یندراد اما حاال که ن يده ایم که فایکن
 آمـوزش چهره بـه چهـره    یزر عفونیست. سوپروایبه فکر ما ن یکس

 دوننـد  یز را مـ یشگاه و پزشک ادعا دارند که همه چیاما ازما؛ داده
  .3پ  "رند و ....یمار میسر ب يزات باالیبدون ماسک و تجه

 يرید بگیبا يآنفلوانزامار نمونه خلط یاز ب اند گیمکه  یوقت "
هـم بـه    یست، برخیحالشون مساعد ن یره، چون برخیگ یم ام غصه

مـار نمونـه   یحس و حالش را ندارم از ب اند متصلالتور یدستگاه ونت
ده، بـا  یبه من دست م یطین شرایماران چنین بیا يرم فقط برایبگ

ه کـار را  یـ ن یـ امـا ا  دهـم  یمـ که بگند انجام  يخون و دل هر کار
  . 16پ  "و... شمیمتونم چون فردا خودم مبتال ینم

  ماریش مداوم بیدرك حضور و پا -ب
 دنبو سسترد در به ها آن ممبر زنیا بیانگر پرستاران تتجربیا

را  ها آنتا  دبو ربیما یمراقبت يهارکا موقع به منجاا يابر رپرستا
در مراقبت  رپرستا مستمر رتنظا و توجه د.یش نمایپا مرتب طور به

 درك ماا ،کرد یم یفاا را مهمی نقشپرندگان  يآنفلوانزاماران یاز ب
از جمله . دبو وتمتفا نکنندگا شرکت يابر رحضو و توجه ینا

 ها يماریبروند  ":اند نمودهبه ان اشاره  کنندگان شرکتکه  يموارد
از دارند دائم باال سرشون یمارها نیاز ب یبرخ تازه دستمان اومده

ماران چون یاز ب یشا ن رخ دهد. برخیبرا یم که مبادا مشکلیباش
 ياونه بستر یپزشک طب اورژانس و عفون اند داشتهسرفه و خلط 

ن من دلم یبده به خاطر هم ها يماریبن یچون پروگنوز ا اند کرده
شون بشه یزیمبادا چ کنم یمش یماران را پاین بیسوزه دائم ایم

  .1پ  "و...
از داره یـ مـار ن یباشه هر وقـت ب  ید تعدادشان کافیپرستار با "

و  ها مارستانیببتونه مراقبت کنه هر چند مشکل پرستاران در همه 

 ينداره بـرا  ییاد کارایهم ز یست آنکالیوجود دارد، ل یمراکز درمان
مار، خـانواده و  یازه پرستار دائم در دسترس باشه تا بیماران نین بیا

 یکـه حـال عمـوم    هـا  یبرخر مالقات کنندگان را آموزش دهد یسا
، اونها حق دارند اند شیممساعد ندارند از نبود پرستار دچار استرس 

  .10پ  "ره و..یگیک لحظه صورت میچون اتفاق در 
شن یدر است یگیتوریماران مانیاز ب یبرخ يبهتر بوده که برا "

 يریاندازه گ يد برایم دائم بایگ کنیتوریم و اونها را مانیداشته باش
د یـ با بعـداً اومـده،   شیم، حاال که پیرمار بیک فشارخون باال سر بی

گ بشـند  یـ توریدائـم مان  طـور  بهد یماران باین بیدرست بشه چون ا
  .9پ  "و...

  اطات استانداردیط با احتیقرار گرفتن در مح -ج
اطـات اسـتاندارد از زمـان    یاحت يچالش بـر سـر امکـان اجـرا    

 یواژه همگـان  وجود داشـته و همچنـان وجـود دارد.    ها آنشنهاد یپ
 ينگ و... برایاطات استاندارد مانند دستکش، عیبر بستن احت دیتأک

 يمـار یانتقـال ب  يت و راههـا یـ ماران دارد با توجه به ماهیب ي همه
زولـه داشـته   یشوند که اتاق ا يبستر ياز است در مراکزین آنفلوانزا
ر یـ شرکتتت کنندگان در ز ي تجربهبه  توان یممثال  طور به باشند.

اد فکـر  یـ د میـ نوظهـور و نوپد  يمـار یاسم هر ب یوقت "اشاره نمود:
د یـ مار بایشه ب یاد میر و ببند ها زیکه چه اتفاق افتاده بگ کنند یم

 يزات کمه اگر دستکش و گان تویبشه، تجه يزوله بستریدر اتاق ا
ماران ین بیماران مراقبت کنم، این بیتونم از ا یبخش نباشه من نم

ه داشـته باشـد، فشـار    یـ کـه تهو  شوند يبستر یاز دارند در بخشین
  .12پ  "زوله باشد و....یدر اتاق ا یمنف

م یزات نـدار یـ که مـا تجه  اند گیمران یو مد مارستانیدائم ب "
مـاران  ین روزهـا کـه ب  یـ مثـل ا  یطیشـرا  یم وقتـ یحاال متوجه شد

اد همـه و  یـ ن بخـش م یا يتو ها درمانگاهو  ها شهرستاناز  آنفلوانزا
از بـه مراقبـت دارنـد    یماران نین بیا اند گیمو  شوند یمج یهمه بس

 دهند یمر یبه ما گ یو داخل ین خارجیاد ناظریش بیپ یاگر مشکل
  .4پ  "مشاهده شود و... يد کمبودیزات نبایکه تجه

  
  يریگ جهینتبحث و 

درك پرستاران از مراقبت بـا   یبررس باهدفن مطالعه یبحث: ا
 یمطالعـه آمـوزش ناکـاف   ن یانجام شد. در ا آنفلوانزاد ینوپد يماریب
 يهـا  دورهنکـه در  یبوده است. با توجه به ا یفرع يک از مضموهای

بـه   کمتـر  يان پرسـتار یکولـوم دانشـجو  یپرستاران و کور يبازاموز
در صـورت   شـود  یمـ د پرداختـه  یـ نوپد يمـار یمباحث مربوط به ب

ژه یبـو  یکـادر درمـان   یتمـام  يآبشـار  صـورت  بهاز است ین یدمیاپ
 یدمیـ با توجه به کـاهش قابـل توجـه اپ    نند.یببپرستاران آموزش 

 يهـا  يمـار یبش یدایران و پیم در ایقد یو انگل یعفون يها يماریب
، یط ملـ یبر شـرا  دیتأکبهتر است با  رسد یمنوظهور به نظر  یعفون
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، در برنامـه  یعفـون  يهـا  يمـار یبمربوط به  یالملل نیو ب يمنطقه ا
 .رندیقرار گ يشتریب دیتأکد مورد ینوپد یعفون يها يماریب، یدرس

ن یت تـأم ی، پرستاران مسؤولياز آنجا که طبق فلسفه رشته پرستار
ن امر منوط بـه  یو ا بهداشت افراد جامعه را به عهده دارند يو ارتقا

ط یجامعه و شرا یبهداشت يازهایداشتن دانش الزم و هماهنگ با ن
ن رشته با یا یق تر برنامه درسیدق ياز به بازنگری، نباشد یم یمیاقل

 رسد یمن، به نظر ی. بنابراشود یمتوجه به موارد ذکر شده، احساس 
 یعفـون  يهـا  يمـار یبافتـه بـه   یاختصـاص   يد از حجم واحـدها یبا

 یعفون يها يماریبکاسته و به حجم ساعات واگذار شده به  یمیقد
 -یقلبـ  يهـا یمار یمزمن از جمله ب يها يماریبن ید و همچنینوپد
  ).14( گرددافزوده  یعروق

د یـ ن مطالعـه تهد یـ استخراج شده در ا يها هیما از درون یکی
شخص به شـخص و   صورت به يماریبن یاانتقال ات بوده است. یح

بـه سـرعت    يریـ روس است. همـه گ یترشحات آلوده به و ق یاز طر
م یـ اسـت. عال  يمـار یاز ب یمتـوال  يهـا  و شامل مـوج  دهد یم يرو
د کـه  یشد يها یتا پنومون بدون عالمت  يها فرمدر انسان از  ینیبال

ر بـوده و  یمتغ  گردد یممار و مرگ یوخامت حال ب يمنجر به بستر
ـ  باشـد  یمـ  یفصـل  يآنفلـوانزا مشابه  یکل طور به  يهـا  یژگـ یو یول

 ،آنفلوانزا روسیو يها یژگیو). 15( ک آن متفاوت است.یولوژیدمیاپ 
 و یپراکندگ شکل و کیولوژیدمیات اپیخصوص ،يماریب انتقال مدل

 یچگـونگ  مـورد  در کـه  یابهامـات  و يآنفلوانزا يریجهانگ گسترش
 بـا  کـه  دهـد  یم نشان دارد وجود دارو نوع و دینوپد واکسن کاربرد

 همچنـان  يماریب بالقوه خطر امروز، تا يماریب خوب کنترل وجود

اسـت   يضـرور  یکـادر درمـان   ياریادامه هوش نیبنابرا و است یباق
ق ابهــام در مــورد یــن تحقیــا يهــا هیــمار درون یــاز ز یکــی). 16(

ج یمطالعـات نتـا   يها افتهین مورد یداروها بوده است. در ا یاثربخش
از مطالعـات نشـان    یج برخـ ی. نتـا دهـد  یمـ را نشان  یصیضد و نق

فلو انجـام  یکه در مـورد تـام   يغات گسترده ایبر خالف تبل دهد یم
از  ياریا شـده بسـ  یـ سـابقه آن در دن  یگرفت و موجـب فـروش بـ   

از مـوارد رد   ياریدر بسـ  يریشگیآن را در پ ریتأثستها یولوژیدمیاپ
شدن مختصر در  يو احتمال بستر یکرده و در مورد کاهش پنومون

کا یم وزارت بهداشت آمری، تصمدانند یمر دفاع یمقابل عوارض آن غ
را  آنفلـوانزا از  يریشـگ یپ يفلو برایون دوز تامیلیم 30ز یتجو يبرا
کـه   دهند یمنشان  يگریج مطالعات دی). نتا15( اند برده سؤالر یز

د وجـود دارد  یروس نوپدین ویا ه یدر حال حاضر دو نوع واکسن عل
ق یـ صـورت تزر  رفعال شده که به یروس غی(و  1شات-فلو  که شامل

زنـده   روس یـ کـه و نازال ( ي) و اسپرشود یمز یدر بازو تجو یعضالن
 يهـا  مهارکننـده شـامل   ییدارو. درمان باشد یمف شده است) یضع

                                                
1 flu-shot 

 يافراد بستر يو برا باشد یم)  ریویر و زانامیویاوسلتام ( 2دازینینورآم 
 یالکسـ ی. پروفشـود  یمه یساعت اول توص 48حاً در یترج و پرخطر 

  ).18،17است (ه شده یخاص توص  يدر موارد ییدارو
 یکـ ی "اطات اسـتاندارد یاحت یزات ناکافیتجه "ن مطالعه یدر ا

در صـورت در   توانند یمبوده است. پرستاران  یفرع يها مضموناز 
کـردن مناسـب،    یاطات استاندارد بـا ضـدعفون  یار داشتن احتیاخت

اصـول   يریمناسب، بکـارگ  ي، جداسازیاطیاقدامات احت يریبکارگ
و اجتناب از  يریشگیت بهداشت دست، پیاطات استاندارد، رعایاحت

). 19نـد ( ینما يریمواجهه با ترشحات آلوده از انتقال عفونت جلوگ
استاندارد (مانند دست شستن، اسـتفاده   يها اطیاحتاگر چه اتخاذ 

در  یشرفت داشته است ولـ یر پیکسال اخی یاز دستکش و..) در ط
اطـات اسـتاندارد کمتـر    یت از احتیـ زان تبعیـ از مطالعـات م  یبرخ

 یح بهداشـت یک رفتـار صـح  یـ  جادیا ي). برا20(است گزارش شده 
 یوجود عـوامل  یزات پزشکیار داشتن منابع و تجهیعالوه بر در اخت

 يضـرور  يفـرد  يهـا  شیگـرا و  ها ارزش، ادراکات، ها زهیانگهمانند 
، یآموزشـ ک برنامـه  یـ ن یو تـدو  یکـه در طراحـ   ییاست و از انجا

ت مخاطبان ی، نوع نگرش و اطالع از وضعیق سطح آگاهیدق یبررس
ک یـ  عنـوان  به آنفلوانزااز  ).21د (یا ین گام به حساب میبرنامه اول

 نمـود ت آن تأمـل  یریمـد در د یـ باو  شود یم ادیسم یوتروریسالح ب
ک در یولوژیب يها سالحدر استفاده از  یستیوتروریدات بیتهد ).22(

 يادیـ ر مـورد توجـه ز  یاخ يها سالدر  یستیات تروریجنگ و عمل
نکـه در صـورت وقـوع حـوادث     یقرار گرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه ا     

ن پاسخ دهنـدگان  یاول عنوان بهکشور  ی، جامعه پزشکیستیوتروریب
 کـه  دهـد  یمـ مطالعات نشـان   باشند یمن حوادث یدر برابر مصدوم

 يهـا  برنامـه  اسـت و  نییار پـا یبسـ  نـه یزمن یپرستاران در ا یآگاه
 يها شیهمانارها و یسم صورت بهسم یوتروریدر رابطه با ب یآموزش

مطالعات انجام شده در خارج  ).24،23است (نموده شنهاد یپ یعلم
 يهـا  يمـار یبعـدم توجـه بـه     يایز گوینه نین زمیاز کشور در هم

 يهـا  ینـاتوان مـزمن و   يهـا یمار یبه ب ید و توجه ناکافینوپد یعفون
 يزیـ در برنامـه ر  ینوتـوان  يهـا  مراقبـت ن یو همچنـ  ها آناز  یناش

  ).14( باشد یم يرشته پرستار یدرس
 يرانه و مداخلـه ا یشـگ یپ يهـا  تیـ فعالبـا   توانند یمپرستاران 
، ين و بهداشـت فـرد  ینه عوامل خطرآفریان در زمیآموزش مددجو
وع یاز شـ  یکنترل عفونت، داشـتن آگـاه   يجرهایاستفاده از پروس

 يهـا  مـرگ نـه  یار بودن در زمیژه هشی، به وير عادیغ يها يماریب
 يمـن سـاز  یا يهـا  برنامـه ر منتظره افـراد جـوان، مشـارکت در    یغ

 يمن سازیت ایماران در مورد اهمیکودکان و بزرگساالن، آموزش ب
، اسـتفاده از  هـا  آناز یـ مـورد ن  يمن سـاز یبه ا یل دسترسیو تسه

                                                
2 Oseltamivir  Zanamivi  و  
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از  يریو جلـوگ  یـی دارو يهـا  میرژت از یجهت ارتقاء تبع ها کیتکن
ــان یینارســا ــیدارو يهــا مقاومــتو توســعه  یدرم ، مشــارکت در ی
 یآنت ي، کنترل مصرف مناسب داروهایطیمح يپاکساز يها برنامه

ط، گرفتن شرح حال یان در مواجهه با محی، مدافع مددجویکیوتیب
 یطـ یمح ی، در معرض قرار گرفتن با عوامل عفونیو سوابق مسافرت

ه مناسـب و  یـ افـراد و آمـوزش تغذ   ییم غـذا یـ مصرف رژ یابیو ارز
کـه احتمـال    ير دادن از پستان در مواردیآموزش مادران جهت ش

و  يم آمـوزش نظـر  یر خشک وجـود دارد و تعلـ  یا شیر یش یآلودگ
نقـش   هـا  آنبا توجـه بـه فرهنـگ و امکانـات      یبه افراد محل یعمل

 .)25( داشته باشند آنفلوانزا و کنترل يریشگیدر پ يموثر
مطالعـه اسـترس    نیاستخراج شده در ا يها هیما از درون یکی

دهنـده   ارائـه گروه  نیتر بزرگ عنوان بهپرستاران بوده است.  یشغل
برخـوردار   یمطلـوب  يکـار  یت زندگیفید از کیبا یخدمات بهداشت

 ارائـه ان یها را به شکل مطلوب بـه مـددجو   باشند تا بتوانند مراقبت
 لیدارد و دجوو مشاغل متمادر  شغلی سسترا چه گرا ).26( دهند

شاغالن بخش -نددار رکاو  سر ها انسان سالمتی با که هایی حرفهدر
ــ اپید يبیشتر نیاوافرو  همیتا عموضو ینا -ســـالمت  ،کنـــد یمـ

 با مشاغلاز  یکی انعنو به انرپرستا که ستا یناز ا حاکی هداشو
 يهدا). شو27( کنند یم تجربهرا  يباالتر شغلی سسترا باال یسکر

ژه یبو یدر هر گروه یشغل سسترا دهد یم ننشا که ستا ستدر د
از  مانیزسا مهم يپیامدهاو  دفر سالمتی يرو بر تواند یمپرستاران 

 رانپرستا ياحرفه سالتر ).28بگذارد ( یمنف ریتأث يبهره ور قبیل

ــر مهــماز  یکــی انعنو به  يتقاو ار حفظ ،شتیابهد تیم يعضاا نیت
 رانپرستا چه گر. استا اردستاندا حددر  هـــا مراقبـــت کیفی سطح

و  توجه رانبیما ندگیو ز قبتامر کیفیت به که انــد  دهیــ د زشموآ
 .شـند یاند یمـ  دخو يدفر يهازنیا به رتند به ماا ،نمایند یدگیرس

 یبـر پرسـتاران   یکه در اثر استرس شغل یو جسم یاختالالت روح
 ممکن است باعث ،کنند یمنوظهور خدمات ارائه  يها يماریبکه با 

 یزنـدگ  یابعاد ارائه خـدمات و حتـ   یو تمام شود یشغل یفرسودگ
  پرستاران را تحت شعاع قرار دهد.

 یعفـون  يهـا  يماریبلد یدر ف توانند یم: پرستاران يریگ جهینت
مختلـف   يهـا  نقشبا توجه به  ها یمشق توسعه خط ید از طرینوپد

ق انجـام  یو کنترل، هم از طر يریشگیپ ،ینظارت يها جنبهخود در 
د یاثرگذار باشند. پرستاران با يپرستارن عملکرد یپژوهش و همچن

 يهـا  برنامـه عمـل کننـد و    یکیولوژیدمید اپیدر عملکرد خود با د
ــرا یید مبنــایــبا يپرســتار یآموزشــ کســب دانــش در حــوزه  يب

د را فـراهم آورد.  یـ د و باز پدینوپد یر عفونیو غ یعفون يها يماریب
 یو جهـان  ي، منطقه ایمیط اقلیبا توجه به شرا رسد یملذا، به نظر 

مختلف، سهم  يها جنبهدر  يکولوم پرستاریکور ين بازنگرید حیبا
و  یعفـون  يهـا  يمـار یب يپرسـتار  یو عملـ  يو نحوه آموزش نظـر 

 یبهداشـت  -یاجتمـاع  يهـا  بحـران ن یمزمن و همچنـ  يها يماریب
مجـدد قـرار    یابیـ مـورد ارز  ید در هر دوره زمانیا باز پدید و ینوپد

  رد. یگ
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Original Article 

NURSES' PERCEPTIONS OF CARING OF EMERGING AVIAN 
INFLUENZA DISEASE 

 
AbbaszadehA1, Akbari Kaji M2, Mohammadnejad E3 *, Tabatabaei A4, Ehsani SR5 

 

Received: 7 Oct , 2014; Accepted: 16 Dec , 2014 
 

Background & Aim: The problem of emerging infectious disease has recently captured the public 
imagination and the attention of the scientific community. Nurses have basic role in health care 
system. “The present study was conducted aiming to examine the phenomenology of Emerging and 
Re-emerging  disease” 
Material & Method: A phenomenological qualitative approach was used in the year 2012-13 in a 
teaching hospital in Tehran. A sample of nurses was chosen based on the purposeful sampling method. 
Sample size was dependent on the data saturation with a total of 16 participants at the end. Data 
gathering was done using deep interviews, and the data was later analyzed through Celasi method. 
Results: Findings based on the nurses’ experiences of Caring of Emerging avian influenza disease 
were extracted in 9 sub concepts and 3 main themes  understanding and monitoring patient , exposure 
to life-threatening environmental precautions and nurses were extracted. 
Conclusion: According to these findings ,Regard to globalization and changing trends in diseases 
prevalence in local different, nurses should have perspective epidemiologic. It needs revision of 
nursing curriculum with considering of the emerging re-emerging diseases.  
Keywords: emerging disease, nursing, avian influenza disease, careing 
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