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 جهرم درمانی بهداشتی وخدمات پزشکی علوم دانشگاه دانشجويي تحقیقات كمیته -۲

    چکیده:

 های متفاوتیانتقال اخبار ناگوار یک بخش اجتناب ناپذیر حرفه طبابت است. پزشک و بیمار دو طرف این طیف هستند. دیدگاه

ها و جوامع مختلف وجود دارد. این مطالعه به منظور بررسی دیدگاه گویی و انتقال خبر بد به بیمار در فرهنگدر مورد حقیقت

دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مورد چگونگی انتقال خبر بد انجام شده است. این مطالعه های بیماران بستری در بیمارستان

بیمار  ۱۱1در دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد. حجم نمونه برابر با  ۱931توصیفی بود که در سال  -از نوع مقطعی 

های داخلی، جراحی، زنان و اتفاقات خشی پژوهش بیماران بگیری به روش آسان بود. جامعهمحاسبه گردید و روش نمونه

های پیمانیه و مطهری جهرم بود ورود بستری بودن در بیمارستان ی جهرم بودند. معیاربستری در بیمارستان مطهری و پیمانیه

روا و  ساختهذهنی بود. پرسشنامه محقق -و معیارهای خروج شامل بیماران شدیدًا بدحال و بیماران مبتال به اختالالت روانی

ی نسخه SPSSافزار آوری با استفاده از نرمپایا توسط کارشناس همکار طرح در اختیار بیماران قرار گرفت اطالعات پس از جمع

بیمار در این مطالعه شرکت داشتند. بر  ۱۱1در سطح آمار توصیفی و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.تعداد  ۱1

 78دست آمد. ل شامل روش انتقال خبر بد، افراد درگیر در انتقال خبر بد و عامل مکان و زمان بهاساس تحلیل عاملی سه عام

درصد از بیماران برای انتقال خبر بد بر لزوم  ۲/19که همراه بیمار در جریان خبر بد قرار گیرد موافق بودند و درصد از بیماران با این

درصد از بیماران بر لزوم وجود مشاور  5/1۲درصد و  ۲/88ید داشتند. به ترتیب انجام این کار در یک اتاق خصوصی و خلوت تأک

ها خواستند تا در مورد علت بیماری اطالعات کامل به آندرصد از بیماران می 1/3۱روانپزشکی و مشاور مذهبی تأکید داشتند. 

ست نسبت به ابتال به بیماری سرطان مطلع درصد از افراد تحت مطالعه، بیماران سرطانی بهتر ا 7/87داده شود. طبق نظر 

. گیر داردهای بیماران برای چگونگی انتقال با سایر جوامع تفاوت چشمباشند. این مطالعه نشان داد که در برخی موارد خواسته

ر ای دبرجستهتواند نقش حمایتی های فرهنگی و اجتماعی توجه کرد. در کشور ما، خانواده میدر انتقال خبر بد باید به تفاوت

 هنگام انتقال خبر بد به بیمار بازی کند.
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