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همايص سراسري اخالق و فرهنگ در علوم سالمت

مقابله و مصالحه :راهکار پرسنل بخص اورژانس به تنص هاي اخالقی

نويسنذگان :؛ ويذا ضفیع پور ، 3لیال ضفیع پور ،2محمذ رضا حیذري

0

 .1استادیار ،داوطکذٌ پرستاری مامایی وسیبٍ ،داوطگاٌ علًم پسضکی مازوذران
.2رزیذوت طب ايرشاوس ،بیمارستان امام خمیىی ساری ،داوطگاٌ علًم پسضکی مازوذران
 .3استادیار ،داوطکذٌ پرستاری مامایی  ،داوطگاٌ ضاَذ
مقذمه  :پرسىل بخص ايرشاوس بذلیل فطارکاری باال ي مًقعیت پر تىص محیط کار َمًارٌ تىص َای اخالقی را تجربٍ می کىىذ .آوان در مًاجٍ
با ایه تىص َای اخالقی راَبردَای متعذدی را بکار می گیروذ .ایه مطالعٍ با َذف تبییه راَکارَای پرسىل در ريیاريیی با تىص َای اخالقی
اوجام ضذ.

روش :ایه مطالعٍ کیفی با ريیکرد تحلیل محتًا اوجام ضذ .دادٌ َا با استفادٌ از مصاحبٍ َای بذين ساختار ي عمیق با  13مصاحبٍ اوفررادی از

 8پرستار ي  5پسضک در بخص َای ايرشاوس در دي بیمارست ان آمًزضی گردآيری ضذوذ .ومًوٍ گیری بٍ صًرت َذفمىذ ي تجسیٍ ي تحلیرل دادٌ
َا بٍ ريش تحلیل محتًای مرسًم اوجام گردیذ.
يافته ها :طی فرایىذ تحلیل محتًا دي مضمًن حاصل ضذ .ایه مضامیه ضامل "ريش َای مقابلٍ رفتاری" (با زیر ضاخٍ َرای رفترار اوفعرالی،

برخًرد تىذ ي معترضاوٍ ،کىارآمذن اجباری)“ ،مقابلٍ ريان – تىی” (با زیر ضاخٍ َای ياکىص َای عاطفی ي َیجاوی مىفی ،مطرکالت جسرمی)
بًدوذ .ایه راَبردَا ،در ياقع پاسخ پرسىل در بريز ي در مقابلٍ با تىص َای اخالقی در بخص ايرشاوس بًد.
نتیجه گیري :یافتٍ َای ایه پصيَص وطان داد :پرسىل بخص ايرشاوس در مًاجٍُ با تىص َای اخالقی از راَبردَای متفايتی وظیر ريش َای
مختلف مقابلٍ یا مصالحٍ استفادٌ میکىىذ کٍ برخی از ایه ياکىص َا جىبٍ مثبت ي برخی مىفی است .مذیران بخص مراقبت ي درمان می تًاوىذ
استفادٌ از راَکارَای مثبت را برای کاَص تىص َای اخالقی بٍ پرستاران ،پسضکان ي سایر افراد درگیر بخص ايرشاوس تًصیٍ ومایىذ.

واژه هاي کلیذي :پرسىل بخص ايرشاوس ،تىص َای اخالقی ،تحلیل محتًا کیفی

