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Abstract
Introduction: Transmitting bad news is one of the difficult tasks of the care team. This situation is
as stressful and costly for the healthcare team as it is tedious and expensive for the clients. Therefore,
the present study was conducted to investigate the factors affecting the skill of presenting bad news
to the patient and companions.
Methods: This study was a narrative review. In the present study, Persian studies were searched
in Persian language databases such as Elm Net, Noormag, SID, Magiran, With The Keywords Bad
News, Diagnosis Disclosure, Truth-Telling, Patient, Treatment Staff from 1385 to 1399. To search
for studies in English, the keywords, breaking bad news, diagnosis disclosure, truth-telling, patient,
medical staff in the database, Research gate, Elsevier, Science DirectPubmed, Scopus between 20092020 were used. The Google Scholar database was also searched in Persian and English. Inclusion
criteria included complete Persian and English articles. Exclusion criteria included not having access
to the full article. Review articles were also excluded from the study. After searching the databases,
208 articles were included in the study. The researchers examined 27 articles by applying inclusion
and exclusion criteria and eliminating duplicates.
Results: The findings showed that individual factors, communication factors and supportive factors
are the factors affecting the bad news. Training in this area is insufficient. Therefore, according to the
findings of the study, the role-playing method and multimedia tools can be used, the spikes protocol
also plays an important role in improving communication skills.
Conclusions: According to the findings of the study, it is recommended that health policy makers and
hospital managers by providing appropriate instructions to the cultural and social conditions of the
country and also by holding bad news presentation skill classes, taking into account the mentioned
effective factors. Try to improve bad news presentation skills.
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چکیده
مقدمــه :انتقــال خبــر بــد ،از وظایــف دشــوار تیــم مراقبتــی اســت .ایــن موقعیــت بــه همــان انــدازه ای که بــرای مددجویــان طاقت فرســا
و گــران اســت بــرای تیــم مراقبــت از ســامت نیــز اســترس زا و تــرس آور اســت .از ایــن رو مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن عوامــل موثر
بــر مهــارت ارائــه خبــر بــد بــه بیمــار و همراهــان انجام شــد.
روش کار :ایــن مطالعــه بصــورت مــرور روایتــی انجــام گرفــت .در مطالعــه حاضــر ،مطالعــات فارســی در پایگاههــای اطالعاتــی
فارســی زبــان ،ماننــد  ،Elm Net، Noormag، SID, Magiranبــا کلیــد واژه هــای خبــر بــد ،افشــای تشــخیص ،حقیقــت گویــی،
بیمــار ،کادر درمــان از ســال 1385تــا 1399جســتجو شــد .بــرای جســتجوی مطالعــات بــه زبــان انگلیســی از کلیــد واژههــای Diagnosis
 Disclosure, Breaking Bad News, Truth-Telling, Patient, Medical Staffدر پایــگاه دادههــای Research gate, Elsevier,
 Science DirectPubmed , Scopusدر بیــن ســال  2020-2009اســتفاده شــد .همچنیــن جســتجو در پایــگاه اطالعــات Google
 Scholarبــه فارســی و انگلیســی انجــام شــد .معیارهــای ورود شــامل :مقــاالت کامــل فارســی و انگلیســی بــوده اســت .معیارهــای خــروج
شــامل عــدم دسترســی بــه مقالــه کامــل بــوده اســت .مقــاالت مــروری نیــز از مطالعــه خــارج شــدند .پــس از جســتجو در بانــک هــای
اطالعاتــی 208 ،مقالــه وارد مطالعــه شــد .محققیــن بــا اعمــال معیارهــای ورود و خــروج و حــذف مــوارد تکــراری ،تعــداد  27مقالــه را مــورد
بررســی قــرار دادنــد.
یافتــه هــا :یافتــه هــا نشــان داد عوامــل فــردی و ســازمانی ،ارتباطــی و حمایتــی از عوامــل موثــر بــر خبــر بــد هســتند و آمــوزش در
ایــن زمینــه ناکافــی اســت ،لــذا بــا توجــه بــه یافتــه هــای مطالعــه مــی تــوان از شــیوه ایفــای نقــش و ابــزار مولتــی مدیــا اســتفاده نمــود
و همچنیــن دســتورالعمل اســپایکز نقــش مهمــی در ارتقــا مهــارت ارتباطــی دارد.
نتیجــه گیــری :بــا توجــه بــه یافتــه هــای مطالعــه توصیــه مــی شــود سیاســتگذاران خدمــات ســامتی و مدیــران بیمارســتان هــا بــا
ارائــه دســتورالعمل مناســب بــا شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی کشــور و نیــز بــا برگــزاری کالس هــای مهــارت ارائــه خبــر بــد ،بــا در نظــر
گرفتــن عوامــل موثــر ذکــر شــده در ارتقــا مهــارت ارائــه خبــر بــد تــاش نماینــد.
کلیدواژه ها :خبر بد ،افشای تشخیص ،حقیقت گویی ،بیمار ،کادر درمان.
یافتــه و عکــس العملــی حاکــی از احســاس نارضایتــی نســبت بــه
اســتماع آنهــا و یــا مواجهــه بــا آنهــا نشــان میدهنــد ( .)2خبــر
بــد فقــط در حــوادث جــاری و شــرایط اتفــاق افتــادهی نامطبــوع
خالصــه نمــی شــود ،گاهــی عــدم وقــوع امــری یــا عــدم اســتماع
مطلبــی هــم ممکــن اســت ناخوشــایند تلقــی شــود ( .)3انتقــال
خبــر بــد ،از وظایــف دشــوار تیــم مراقبتــی اســت .ایــن موقعیــت
بــه همــان انــدازهای کــه بــرای مددجویــان طاقــت فرســا و گــران

مقدمه
خبــر بــد بــه عنــوان هرگونــه اطالعاتــی کــه بــر دیــدگاه بیمــاران
دربــاره آینــده تاثیــر منفــی بگــذارد ،تعریــف میشــود ( .)1کادر
پزشــکی ،همــراه و اطرافیــان بیمــار همیشــه در معــرض مواجهــه
بــا اخبــار بــد ،مــوارد ،رویدادهــا ،شــرایط و اوضــاع و احوالی هســتند
کــه عــرف زندگــی ،ارزش هــای مرســوم و غیــره  ،آنهــا را "خبــر
بــد " و " شــرایط ناخوشــایند " ارزیابــی کــرده ،آنهــا را نامطبــوع
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احتمالــی آن ،تشــخیص بیمــاری ،پیــش آگهــی و عــوارض آن و
نیــز کلیــه اطالعــات تاثیرگــذار در رونــد تصمیــم گیــری بیمــار در
اختیــار بیمــار بایــد قــرار گیــرد ( .)11ولــی بایــد توجــه داشــت کــه
بــه طــور مثــال دادن خبــر ابتــا ســرطان بــه یــک فــرد یا خانــواده
اش بــا ایــن اطالعــات میتوانــد عواقــب متفاوتــی داشــته باشــد،
لــذا گاهــی ممکــن اســت تیــم مراقبتــی و از جملــه پرســتاران
بــه خاطــر تــرس از شــرایطی کــه ممکــن اســت بــه دنبــال دادن
خبــر ناگــوار بــه وجــود آید(عصبانیــت ،پرخاشــگری ،عــدم پذیــرش
درمــان و غیــره) تصمیمــات مختلفــی بگیرنــد ،لــذا مواجهــه بــا این
شــرایط میتوانــد بــرای پرســتاران چالــش زا باشــد (.)12
شــواهد نشــان میدهــد کــه نگرشهــای مختلفــی نســبت بــه
افشــای اخبــار بــد براســاس فرهنگهــای مختلــف وجــود دارد
( .)13در حقیقــت نظــر یکســانی در زمینــه حقیقــت گویــی وجــود
نــدارد و دیــدگاه هــای مختلفــی در ایــن زمینــه وجــود دارد (.)14
بــه نظــر میرســد قواعــد شــفافی در ایــن زمینــه بــه اعضــای
تیــم هــای درمانــی درگیــر ایــن مســاله آمــوزش داده نمیشــود
و آنهــا ممکــن اســت بعــد از اتمــام تحصیــات و ورود بــه حــوزه
درمــان ،بــا مشــکالت جــدی در ایــن زمینــه روبــرو شــوند (.)15
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و تاثیــر پذیــری مســتقیم وضعیــت
و روحیــه بیمــار و همراهــان از شــنیدن خبــر بــد ،کادر درمــان
مســتلزم کســب مهــارت در ایــن زمینــه میباشــند ،از ایــن رو
مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن عوامــل موثــر بــر مهــارت ارائــه
خبــر بــد بــه بیمــار و همراهــان صــورت گرفتــه اســت.

اســت بــرای تیــم مراقبــت از ســامت نیــز اســترس زا و تــرس آور
اســت (.)4
یکــی از جنبــه هــای ارتبــاط پزشــک و بیمــار ،دادن اخبــار
ناخوشــایند ،چــه در زمــان تشــخیص ،عــود یــا درمــان بیمــاران
اســت .همــه پزشــکان و متخصصــان همــواره در شــرایطی قــرار
میگیرنــد کــه مســتلزم رســاندن خبــر بــد میشــود ( .)5پزشــکان
همچنیــن گفتــن خبــر بــد را کاری ناخوشــایند میداننــد زیــرا
آن هــا نمیخواهنــد امیــد خــود را از بیمــاران بگیرنــد .آنهــا ممکــن
اســت از واکنــش بیمــاران یــا خانــواده نســبت بــه اخبــار ،تــرس
داشــته باشــند .آن هــا همچنیــن دربــاره نحــوه برخــورد بــا یــک
واکنــش شــدید احســاس اطمینــان ندارنــد ( .)6بایــد توجــه داشــت
کــه پرســتاران نقــش ویــژه ای در دادن اخبــار بــد بــه بیمــار دارنــد
و پرســتار بــه بیمــار کمــک مــی کنــد تــا پیامدهــای بیمــاری خــود
را درک کنــد کــه ایــن ســبب در معــرض اخبــار بــد قــرار گرفتــن
پرســتار مــی شــود ،بــا توجــه بــه اهمییــت موضوع فــوق متاســفانه
اطالعــات کمــی در مــورد حمایــت و آمــوزش مــورد نیاز پرســتاران
وجــود دارد ( .)7لــذا بایــد توجــه ویــژه بــه آمــوزش و مهــارت هــای
بالینــی پرســتاران در ایــن زمینــه انجــام پذیــرد (.)8
بــا توجــه بــه ایــن بــاور عمومــی کــه خبــر بد(مثــا در مــورد
پیــش آگهــی بــد بیمــاری) منجــر بــه پریشــانی روانــی ،غمگینــی
و اضطــراب بیمــار میشــود ،از ایــن رو گاهــی خانــواده هــا بــه
منظــور محافظــت از بیمــار درخواســت پنهــان کــردن اطالعــات
پزشــکی و افشــای تشــخیص ســرطان را بــا پزشــک مطــرح
مینماینــد ( .)9گرچــه برخــی مطالعــات نشــان میدهــد کــه
دادن خبــر لزومــا باعــث اضطــراب ،نــا امیــدی ،تــرس ،افســردگی
و بــی خوابــی نمیشــود و حتــی میتوانــد باعــث بهبــود وضعیــت
بیمــار و رابطــه آن بــا ســایر تیــم درمــان گــردد (.)8
اعالمیــه حقــوق بیمــار مربــوط بــه انجمــن بیمارســتانی امریــکا
میگویــد" :بیمــار حــق دارد کــه اطالعــات کاملــی در مــورد
تشــخیص ،درمــان و پیــش آگهــی کــه بــه طــور معقــول بــرای
او قابــل فهــم اســت از پزشــک دریافــت کنــد ".رویــه هــای
قانونــی و دغدغــه هــای اخالقــی نیــز بــه ایــن مــورد ،تاکیــد
دارنــد .از منظــر اســام هــر فــرد حــق دارد کــه حقایــق شــخصی
خــود را بدانــد و در مــورد آینــده خــود مطابــق بــر ارزش هــای
الهــی آزادانــه و آگاهــی کامــل تصمیــم گیــری نمایــد ( .)10یکــی
از محورهــای پنــج گانــه منشــور حقــوق بیمــار در ایــران بیــان
مــی کنــد کــه اطالعــات بایــد بــه نحــو مطلــوب و بــه میــزان
کافــی در اختیــار بیمــار قــرار گیــرد بــه نحــوی کــه روش هــای
تشــخیصی و درمانــی و نقــاط ضعــف و قــوت هــر روش و عــوارض

روش کار
ایــن مطالعــه بصــورت مــرور روایتــی انجــام شــد .در مطالعــه
حاضــر ،مطالعــات فارســی در پایگاههــای اطالعاتــی فارســی
زبــان ماننــد  ،Elm Net, Noormags, SID, Magiranبــا
کلیــدواژه هــای خبــر بــد ،افشــای تشــخیص ،حقیقــت گویــی،
بیمــار ،کادر درمــان از ســال 1385تــا 1399جســتجو شــد .بــرای
جســتجوی مطالعــات انجــام شــده بــه زبــان انگلیســی ،از
کلیدواژههــای Breaking Bad News Diagnosis Disclosure,
 Truth-Telling, Patient, ، Medical Staffدر پایــگاه دادههــای,
Research gate, Elsevier, Science Direct, Pub Med

 Scopusدر بیــن ســال  2020-2009اســتفاده شــد .همچنیــن
جســتجو در موتــور جســتجوگر  Google Scholarو پایــگاه داده
 SIDبــه فارســی و انگلیســی انجــام شــد .معیارهــای ورود شــامل
مقــاالت کامــل فارســی و انگلیســی بــوده اســت .معیارهــای خروج
شــامل عــدم دسترســی بــه مقالــه کامــل بــوده اســت .مقــاالت
99
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معیارهــای ورود و خــروج و حــذف مــوارد تکــراری تعــداد  27مقالــه
را مــورد بررســی قــرار دادنــد (نمــودار.)1

مــروری نیــز از مطالعــه خــارج شــدند .پــس از جســتجو در بانکهای
اطالعاتــی  208مقالــه وارد مطالعــه شــد .محققیــن بــا اعمــال

نمودار  :1جستجو و انتخاب مقاالت

تعــداد 15مقالــه در خصــوص گفتــن خبــر بــد توســط پرســتاران
مــی باشــد (جــدول.)2

یافته ها
نتایــج مطالعــه نشــان مــی دهــد از تعــداد  24مطالعــه ،تعــداد
 21مطالعــه در کشــور ایــران انجــام شــده اســت (جــدول )1و

جدول :1تفکیک مطالعات ارائه خبر بد به بیمار و همراهان براساس کشور
تعداد

کشور

21

ایران

1

چین

1

المان

1

لبنان

1

انگلستان

جدول :2تفکیک مطالعات ارائه خبر بد به بیمار و همراهان بر اساس حرفه
تعداد

نوع حرفه

16

پرستار

10

پزشک

1

ماما

100

جواد هدایتی و همکاران

نقــش ،آمــوزش بــه صــورت ســخنرانی و تمریــن اصول اســتراتژی
اســپایکز براســاس ســناریوهای از پیــش طراحــی شــده بــه مــدت
ســه ســاعت صــورت گرفــت کــه نتایــج نشــان دهنــده اثــر ایفــای
نقــش بــا  p=0/011و اثــر مولتــی مدیــا بــا  p>0/001برخبــر بــد
مــی باشــد ( .)4دســتورالعمل اســپایکز ( )19،18ایــن دســتورالعمل
از الگوهــای کاربــردی در زمینــه ابــاغ اخبــار بــد در جهــان بــه
شــمار مــی رود کــه براســاس الگــوی ارتباطــی متقابــل بنــا شــده
اســت .مراحــل گفتــن خبــر بــد براســاس دســتورالعمل اســپایکز
شــامل )1 :برنامــه چینــی بــرای گفــت و گــو  )2ارزیابــی ادراک
بیمــار  )3دعــوت مخاطــب بــه گفــت و گــو  )4ارائــه اطالعــات
و دانســتنی هــا بــه بیمــار  )5بــا واکنــش همدالنــه پاســخگویی
بــه عواطــف بیمــار و  )6برنامــه ریــزی و خالصــه نمــودن ()18
مــی باشــد کــه در ارائــه خبــر بــد موثــر هســتند .یافتــه هــا نشــان
داد عوامــل فــردی و ســازمانی ،عوامــل ارتباطــی و حمایتــی از
عوامــل موثــر بــر خبــر بــد هســتند کــه در (جــدول )4آورده شــد.

پــس از بررســی مطالعــات (جــدول  )3یافتــه هــا نشــان داد
پرســتاران ارائــه خبــر بــد را وظیفــه خــود نمــی داننــد (.)2،8،16
ســطح آگاهــی پزشــکان در خصــوص ارائــه خبــر بــد متوســط و
نگــرش انهــا مثبــت بــود ( .)5در اکثــر مطالعــات ،دوره آموزشــی
بــرای مهــارت ارائــه خبــر بــد را ضــروری مــی دانســتند
( .)1،3،13،16،17برخــی عوامــل در ارائــه خبــر بــد موثــر هســتند
هماننــد :شــیوه ایفــای نقــش و اســتفاده از ابــزار مولتــی مدیــا بــه
طــوری کــه در مطالعــه باغــداری و همــکاران ( )1394کــه اثــر
آمــوزش بــر آگاهــی و نگــرش دانشــجویان مامایــی در انتقــال
خبــر بــد بــه بیمــار را بررســی کردنــد ،در گــروه آمــوزش بــا
مولتــی مدیــا ،بســته آموزشــی اصــول انتقــال خبــر بــد بــر مبنــای
اســتراتژی اســپایکز ،بــه صــورت ســخنرانی همــراه بــا پاورپوینــت
بــه مــدت  45دقیقــه و  5فیلــم آموزشــی  15دقیقــه ای ،بــه اضافــه
متــن و کلیــپ ارتباطــات بالینــی صحیــح و غلــط ،بــه همــراه فــرم
ثبــت ســاعت هــای مطالعــه مدنظــر بــوده اســت و در گــروه ایفــای

جدول  :3جدول بررسی مطالعات
نام نویسنده
مسئول

عنوان

کشور

Gelareh
Biazar
()1

دادن خبر بد
 :یک نگرانی
معتبر میان
پزشکان است.

ایران

لیال مهستی
جویباری
()2

تجربیات
پرستاران از
رساندن خبر بد
به بیماران و
همراهان

ایران

عبدالحسن
کاظمی
()3

بررسي جوانب
حقيقت گويي
از ديدگاه
مجموعه
كادر پزشكي
دانشگاه علوم
پزشكي تبريز

ایران

نسرین باغداری
()4

اثر آموزش
بر آگاهی
و نگرش
دانشجویان
مامایی در
انتقال خبر بد
به بیمار

ایران

نوع مطالعه

کمی

کیفی

توصیفی -
تحلیلی

کارآزمایی
بالینی

تعداد نمونه

ابزار جمع آوری
داده

 235نفر
( 97پزشک
متخصص و
138نفر رزیدنت)

پرسشنامه

 30پرستار شاغل
در  8بخش
درمانی

مصاحبه نیمه
ساختار یافته

 200نفر از
پرستاران شاغل
در بیمارستانهای
آموزشی وابسته
به دانشکده
پزشکی علوم
پزشکی تبریز

پرسشنامه خود
ساخته

 90دانشجوی
مامایی

101

پرسشنامه

سال
انتشار

2019

1392

1389

1395

یافته ها

 %13/6از شــرکت کننــدگان آمــوزش هــای
الزم جهــت رســاندن خبــر بــد را دیــده بودنــد.
 % 83احســاس میکردنــد احتیــاج بــه دوره
هــای آموزشــی جهــت رســاندن خبــر بــد
دارنــد %40.اعتقــاد داشــتند کــه مهــارت
کافــی جهــت رســاندن خبــر بــد را دارنــد.
مشــارکت کننــدگان ابــاغ اخبــار تشــخیصی
را جــزء مســئولیت خــود نمیداننــد و بــه
پزشــک واگــذار میکننــد ،یکــی از رایــج
تریــن اســتراتژی های پرســتار ان در رســاندن
خبــر بــد روحیــه دادن بــه بیمــار و همــراه وی
بــوده اســت.
تجزيــه و تحليــل نظــرات جمــع آوري شــده
نشــان ميدهــد کــه بــراي بيــان حقايــق
بيمــاري بــه بيمــار در بيشــتر زمينــه هايــي
كــه تصــور ضــرري بــراي بيمــار يــا مصالــح
عمومــي وي وجــود داشــت ،پزشــكان مــورد
ســوال ،بــراي بيمــار «حــق ندانســتن» را بــر
«حــق دانســتن» اولــي تشــخيص ميدادنــد
و اجمــاال بــر ايــن نكتــه اذعــان داشــتند كــه
خــاء آمــوزش رســمي در ايــن زمينــه در
نظــام آمــوزش پزشــكي ،احســاس ميشــود.
مواجهــه بــا مســايل تلــخ مربــوط بــه بيمــاري
و نحــوه بيــان ايــن حقايــق بــه بيمــار و
اطرافيانــش نقــش تعييــن كننــده اي در روابــط
پزشــك و بيمــار يــا اساســا پزشــك و جامعــه
ايفــا ميكنــد
اختــاف معنــی داری بیــن گروهــای ایفــای
نقــش و مولتــی مدیــا بــا گــروه کنتــرل نشــان
داد .میانگیــن نمــره نگــرش بعــد از مداخلــه
در گــروه مولتــی مدیــا باالتــر از گــروه ایفــای
نقــش بــوده(.در بحــث آمــوزش اســتفاده از
ابــزار مولتــی مدیــا بهتــر از ایفــای نقــش
ســبب بهبــود نگــرش میگــردد)
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میانگیــن نمــره آگاهــی و نگــرش در گــروه
هیــات علمــی بــه ترتیــب( 15/96در مقیــاس
 ) 25و (34/43در مقیــاس  )52و در گــروه
پزشــکان خانــواده16/72و35/22و در گــروه
اینتــرن هــا 15/26و33/43بــود .ســطح
آگاهــی هــر ســه گــروه متوســط و نگــرش
آنهــا نســبت بــه آمــوزش ایــن مهــارت هــا
مثبــت ارزیابــی شــد .بیــن آگاهــی و نگــرش
ســه گــروه اختــاف معنــی داری نبــوده اســت.
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه مهــارت انتقــال
خبــر بــد بــا افزایــش تجربــه طبابــت بیشــتر
نمیشــود .نیــاز بــه آمــوزش در همــه مقاطــع
وجــود دارد.
بطــور کلــی %7/8از بیمــاران متقاعــد شــده
بودنــد کــه ســرطان غیــر قابــل درمــان
اســت .تقریبــا %82ترجیــح دادنــد در مــورد
تشــخیص خــود مطلــع شوند%83،پزشــکان
موافــق افشــای اطالعــات بــه بیمــاران
کانســری بودنــد گرچــه فقــط %14از پزشــکان
گفتنــد کــه واقعیــت را بــرای بیمــاران خــود
افشــا کردنــد .فقــط %9بالفاصلــه پــس از
تاییــد تشــخیص ایــن کار را انجــام میدهنــد
.افشــای تشــخیص ســرطان قبــل از شــروع
درمــان توســط %59بیمــاران و بالفاصلــه
پــس از تاییــد تشــخیص توســط %72از
پزشــکان ترجیــح داده شــد .بطــور کلــی %86
پزشــکان و  %51پرســتاران و  %69از بیمــاران
و خانــواده هــای انــان اعتقــاد داشــتند کــه
مذهــب مــی توانــد بــه پذیــرش تشــخیص
ســرطان کمــک کننــد  %74.خانــواده و %56از
پرســتاران و  %88از پزشــکان نقــش خانــواده
را در پذیــرش تشــخیص گــزارش کردند.همــه
شــرکت کننــدگان در نظــر گرفتنــد کــه تــرس
بزرگتریــن احســاس ســختی ( )%83کــه بیمــار
ســرطانی تجربــه میکنــد و بــه دنبــال آن درد
( ،)%29ترحــم ()%8و مــرگ ( .)%1تفــاوت
معنــی داری بیــن پاســخ هــای داده شــده
توســط گروهــای شــرکت کننــده وجــود نــدارد
پرســتاران در بســیاری از زمــان هــا درگیــر
اخبــار بــد در روابــط بــا بیمــار مــی شــوند،
ایــن درحالــی اســت کــه آمــوزش یــا
پشــتیبانی جهــت رســاندن یــا مدیریــت اخبــار
بــد دریافــت نکردنــد.
 5طبقــه پــس از انالیــز دادههــا اســتخراج
شــد :ارتبــاط موثــر بــا بیمــار و خانــواده هــای
آنــان ،آمــاده کــردن زمینــه رســاندن خبــر
بــد ،کوچــک شــمردن جنبــه هــای منفــی
بیمــاری ،ســپردن وظیفــه بــه پزشــک و
کمــک بــه بیمــار و خانــواده جهــت تصمیــم
گیــری منطقــی در مــورد درمــان
وضعیــت عملکــرد جســمانی (،)p=0/001
عملکــرد هیجانــی ( )p=0/01و عملکــرد
اجتماعــی در بیمــاران غیــر مطلــع در مقایســه
بــا بیمــاران مطلــع بــه طــور معنــی داری بهتــر
و شــکایت انهــا از خســتگی و تاثیــرات مالــی
بیمــاری بــه طــور معنــی داری کمتــر بــوده
اســت.از لحــاظ وضعیــت عملکــرد نقــش ،
عملکــرد شــناختی  ،کیفیــت زندگــی کلــی و
نشــانگان جســمانی بیــن بیمــاران مطلــع و
غیــر مطلــع از تشــخیص ســرطان تفــاوت
معنــی داری مشــاهده نشــد.

جواد هدایتی و همکاران

مریم روانی پور
()10

سمیه محمدی
()12

اربابی
()13

راضیه اکبری
()14

شهال کاکویی
()15

سنجش
میزان آگاهی
پرستاران
پیرامون
نحوه انتقال
خبر ناگوار
به بیماران و
همراهان آنها

ایران

حساسیت
اخالقی و
مهارت ارائه
خبر ناگوار:
یک مطالعه
در پرستاران
بخشهای
مراقبت ویژه

ایران

چگونگی طرز
تفکر پزشکان
و پرستاران در
رساندن خبر بد
جدید

ایران

تحليل عوامل
موثر بر
حقيقتگويي
پزشکان
به بيماران
سرطاني ايران

تجربیات کادر
پزشکی و
دندانپزشکی
در خصوص
اطالع
تشخیص
سرطان های
بدخیمی سر و
گردن

 140پرستار

ایران

ایران

توصیفی -
تحلیلی

توصیفی -
تحلیلی

توصیفی

توصیفی -
پیمایشی

کیفی

(کلیه پرستاران
بیمارستان
شهدای خلیج
فارس بوشهر

 222پرستاران
شاغل در بخش
های ویژه

 100نفر(50
پزشک و 50
پرستار )شاغل
در بیمارستان
امام-نمونه گیری
تصادفی

 161تن از
متخصصان
مرتبط با سرطان

 25نفر اعضاء
هیات علمی
گروههای
بیماریهای دهان،
جراحی دهان،
فک و صورت و
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مبتنی بر
هدف و با
مصاحبه

1397

بیشــتر پرســتاران از آگاهــی خوبــی برخــوردار
بودنــد ،همچنیــن تفــاوت معنــاداری بیــن
گروهــای جنســیتی ،گروهــای ســنوات کاری
و بخــش محــل کار در میــزان آگاهــی دیــده
شــد .اگــر چــه در میــز ان آگاهــی برحســب
عالقــه بــه شــغل و ســمت تفــاوت معنــی
داری دیــده نشــد.
بیــن میانگیــن حساســیت اخالقــی و مهــارت
ارائــه خبــر ناگــوار در پرســتاران ارتبــاط مثبــت
و معنــیداری مشــاهده شــد)0/5 ، =P 0/04
( =rمیانگیــن کل مهــارت پرســتاران در ارائــه
خبــر ناگــوار بــه بیمــاران( )3/5 ± 0/8بــه
دســت آمــد .ایــن میانگیــن در بعد روانــی(0/8
 )3/6 ±و در بعــد محیطــی()3/41 ± 0/77
بــود .میانگیــن کل حساســیت اخالقــی
پرســتاران نیــز()3 ± 0/6بــود .بیشــترین
میانگیــن حساســیت اخالقــی در بعــد رفتــار
اخالقــی ()3/3 ±0/41و کمتریــن میانگیــن
آن مربــوط بــه احتــرام بــه بیمــار()2/5 ±0/65
بــود .ارتبــاط حساســیت اخالقــی بــا تعــداد
ســالهای خدمــت و ســن در پرســتاران
معنــیدار بــود .همچنیــن بیــن میانگیــن
مهــارت پرســتاران در ارائــه خبــر ناگــوار بــا
جنــس ،تعــداد ســالهای خدمــت و بخــش
محــل خدمــت ارتبــاط معنــیداری مشــاهده
شــد.
بیشــتر پزشــکان و پرســتاران بــا تجربــه
بیشــتر تمایــل داشــتند کــه تشــخیص را
بــه بیمــار بگوینــد ،تعــداد کمــی از پزشــکان
امــوزش چگونــه دادن خبــر بــد را دیــده
بودنــد ،تعــداد کمــی از پرســتاران و پزشــکان
موافــق بــه توضیــح دادن امیــد بــه زندگــی
بــه بیمــار بودنــد.
تفــاوت معنــاداری بیــن نگــرش پزشــکان
مــرد و زن در بیــان حقیقــت وجــود نداشــت
( )p=0/481امــا در زمینــهی تمایــل
بــه راســتگویی ،تفــاوت معنــاداری بیــن
متخصصــان و غیــر متخصصــان ســرطان
وجــود داشــت .همچنیــن نشــان داد کــه
تفــاوت بیــن رفتــار پزشــکان وجــود داشــت.
بیــن رفتــار پزشــکان بخــش خصوصــی
(میانگیــن  ,)87/8بــا پزشــکانی کــه در
بخــش خصوص-دولتــی مشــغول فعالیــت
بودنــد( )62/8تفــاوت مشــاهده شــد
( )p =0 /014
دو طبقــه اصلــی آگاهــی دادن بــه بیمــار
شــامل(( :عوامــل تقویــت کننــده حقیقــت
گویــی)) و ((عوامــل بازدارنــده حقیقــت
گویــی)) حاصــل شــد(( .اختیــار دادن بــه
بیمــار در تصمیــم گیــری در درمــان )) بــه
عنــوان مهمتریــن عامــل تقویــت کننــده و
((اصــرار بســتگان نزدیــک بیمــار بــه نگفتــن
حقیقــت بیمــار )) نیــز اصلــی تریــن عامــل
بازدارنــده در نظــر گــر فتــه شــد
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پرسشنامه
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مهارت ارائه
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ایران
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ایران

توصیفی
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توصیفی -
تحلیلی

توصیفی

توصیفی -
تحلیلی

 50پزشک و 150
بیمار

دو پرسشنامه
نگرش
استاندارد

 70پرسنل
شاغل نمونه گیری
عای
در بخش
به روش
زایمان و مراقبت
نوزادان سر شماری
های ویژه
بوده و داده
و پرسنل
دانشکده ها از طریق
و
پرستاری
مامایی با حداقل پرسشنامه خود
ساخته روا و
یکسال
سابقه کار پایا شده بوده
بالینی

 100دستیار

 350بیمار تازه
تشخیص

 385بیمار
سرطانی در
سه بیمارستان
آموزشی
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پرسشنامه
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پرسشنامه روا و
پایا شده

2011

1392

1391

2014

2012

 88درصــد از بیمــاران و  90درصــد از
پزشــکان موافــق حقیقــت گویــی بــه بیمــار
مبتــا بــه ســرطان در مرحلــه اولیــه بودنــد و
 78درصــد از بیمــاران و 72درصــد از پزشــکان
موافــق بودنــد کــه حقیقــت بــه بیمــار مبتــا
بــه ســرطان پیشــرفته نیــز گفتــه شــود .اکثــر
پزشــکان و بیمــاران موافــق صراحــت در بیــان
تشــخیص  ،عــدم تاثیــر شــرایط اقتصــادی
بیمــار در بیــان حقیقــت بالفاصلــه بعــد از
تشــخیص بودنــد و بهتریــن فــرد بــرای گفتــن
تشــخیص ســرطان را پزشــک مــی دانســتند
 .بهتریــن مــکان از نظــر بیمــاران مطــب و
از نظــر پزشــکان مــکان ســاکت و بــدون
مزاحمــت بــود.
 63/2درصــد واحــد هــای پژوهشــی در زمینــه
انتقــال خبــر بــد بــه والدیــن نگــرش مثبــت
داشــتند 77/6 .درصــد افــراد مــورد مطالعــه در
هنــگام انتقــال خبــر بــد بــا مشــکل مواجــه
شــده و 92/6درصــد افــراد برگــزاری کارگاه در
ایــن زمینــه را ضــروری دانســتند .بیــن محــل
خدمــت و تحصیــات بــا نگــرش پرســنل
ارتبــاط آمــاری معنــی داری وجــود داشــت،
بدیــن مفهــوم کــه افــراد شــاغل در دانشــکده
و افــراد دارای تحصیــات باالتــر در مقایســه
بــا ســایر پرســنل بیشــتر نگــرش مثبــت
داشــتند.
طــی بررســی هــای انجــام شــده روایــی
محتوایــی و صــوری و ســاختاری ابــزار تاییــد
شــده الفــای کرونبــاخ کل ابــزار کــه نشــانگر
انســجام درونــی ان اســت در حیطــه هــای
انــدازه گیــری شــده بیشــتر از  0/7بــود و
میــزان  =icc 0/903کــه نشــانگر انســجام
بیــن گــروه هــای در دو زمــان آزمــون میباشــد
 ،همگــی داللــت بــر پایایــی پرسشــنامه
اســت .بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه تطبیقــی
پرسشــنامه دســتورالعمل اســپایکز در ایــران
مــی توانــد ابــزاری پایــا و روا جهــت ســنجش
میــزان آگاهــی مهــارت ابــاغ خبر ناخوشــایند
بــه بیمــار توســط دســتیاران پزشــکی باشــد.
تنهــا  %46/2از بیمــاران ســرطانی از چگونگــی
دادن خبــر بــد بــه انهــا کامــا راضــی بودنــد
،کیفیــت کلــی رضایــت پــس از دریافــت اخبار
بــد بــه طــور قابــل توجهــی بــا وضعیــت
عاطفــی مرتبــط اســت ،ترجیحــات بیمــاران بــا
نحــوه ارائــه اخبــار ناخوشــایند بســیار متفــاوت
اســت .لیســت شــناخته شــده ترجیحــات
بیمــاران نشــان میدهــد کــه پرتــکل
 spikesبــه طــور کامــل از اولویــت هــای
بیمــاران ســرطانی برخــوردار نیســت.
%40بیمــاران آگاهــی از تشــخیص بیمــاری
خــود داشــتند ،اکثــر بیمارانــی( )%85کــه
آگاهــی داشــتند از بیمــاری خودشــان گفتنــد
کــه دوســت داشــتند قبــل از درمــان از
بیمــاری خــود اطــاع داشــته باشــند .تقریبــا
همــه ی بیمارانــی کــه تشــخیص بیمــاری
خــود را میداننــد ترجیــح مــی دهنــد
کــه از پیــش آگهــی بیمــاری و عــوارض
درمــان اطــاع داشــته باشــند .تنهــا متغییــر
دموگرافیــک مهــم جنــس بود،مردهــا مشــتاق
تــر بــه دانســتن تشــخیص بیمــاری بودنــد.
ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه اکثــر
بیمــاران ســرطانی دوســت دارنــد آگاهــی پیــدا
کننــد .از تشــخیص و حتــی بیشــتر آنهــا آگاه
نبودنــد کــه آنهــا ســرطان دارنــد
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مصاحبه

2006

موضــوع هــای مهــم بــه دســت آمــده در
ایــن بررســی شــامل مواجهــه بــا بیمــاری
بــا بــه کارگیــری رویکــرد مذهبی(تســلیم
بــه بیمــاری بــه عنــوان یــک تقدیــر الهــی،
اســتعداد مذهبــی) ،نگــرش نســبت بــه
بیماری(مثبــت اندیشــی :امیــد بــه زندگــی،
تلقیــن مثبــت ،درمــان پذیــر بــودن بیمــاری،
فراموشــی آگاه ،تفکــر منفــی :نــا امیــدی،
تــرس ،اختــال در تصویــر ذهنــی) ،پذیــرش
حقیقــت بیماری(پذیــرش فعــال :مبــارزه بــا
بیمــاری ،شــکیبایی ،پذیــرش غیــر فعــال)،
عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی موثــر بــر
رویارویی(واکنشهــای اجتمــاع نســبت بــه
بیمــاری ،وجــود گــروه همگــون) و حمایــت
نزدیــکان بــود.

2018

مــادران ترجیــح مــی دهنــد کــه خبــر بــد
توســط پزشــک داده شــود ( ،)%93/5بــا
احســاس و دلســوزانه باشــد( ،)%83/9در
یــک محیــط خصوصــی باشــد ()%90/3
تمامــی فراینــد تشــخیص توضیــح داده شــود
( ،)%98/4افــراد مشــابه درایــن موقعیــت دیــده
شــوند ( ،)%83/9حمایــت روانشــناس ()%85/5
و مذهبــی ( )%79دریافــت کننــد ،ارتبــاط
لمســی دوســتانه برقــرار گــردد ()%82/3
و بجــای لغــت ســرطان کلمــه بدخیمــی
اســتفاده گــردد.

1396

1394

2020

بیمــار و همراهــان بــا شــنیدن ســرطان
بدخیــم دچــار اســترس شــدیدی شــد نــد.
نتیجــه گیــری  :اعــام خبــر بــد ،تشــخیص
ســرطان حنجــره بــه بیمــار و خانــواده او
بــه یکبــاره توســط پزشــک ،و متعاقــب آن
ضــرورت بــر داشــتن حنجــره و قــادر بــه
صحبــت نبــودن بــر واکنشــهای جســمی و
روانــی بیمــار و خانــواده تاثیــر داشــت  .ارتبــاط
مدبرانــه و دوراندیشــانه در اعــام خبــر بــد از
مســئولیت هــای اصلــی کارکنــان حرفــه ای
مــی باشــد.
مهــم تریــن فعالیــت هــای مرتبــط بــا
انتقــال خبــر بــد کــه پرســتاران اغلــب در
آن مشــارکت داشــتند عبارتنــد از حمایــت
عاطفــی از بیمــار و خانــواده وی  ،توضیــح
صحبــت هــای پزشــک بــا بیــان ســاده تــر،
کمــک بــه بیمــار و خانــواده بــرای ســازش بــا
خبــر بــد  ،آمــاده کــردن بیمــار یــا خانــواده
بــرای شــنیدن خبــر بــد .همچنیــن مشــخص
شــد  34/1درصــد پرســتاران اغلــب خبــر بــد
را مســتقال بــه بیمــار یــا بســتگان وی منتقــل
میکننــد.
پزشــکان بــه صــورت روتیــن خبــر تشــخیص
ســرطان را بــه همراهــان مــی گوینــد و بــه
بیمــار نمیگوینــد و  3علــت اصلــی دارنــد:
)1تــرس از اینکــه بیشــتر بیمــاران ســرطانی
تــاب نمیاوردنــد
)2ترس از تعارضات حقوقی با خانواده
)3اختــاف ارزش بیــن احتــرام گذاشــتن
بــه حــق دانســتن بیمــار و عالقــه خانــواده
محافظــت از بیمارشــان

نشریه پژوهش پرستاری ،دوره  ،16شماره  ،4مهر و آبان 1400
جدول  :4عوامل موثر بر مهارت ارائه خبر بد
عوامل

پزشــک بــودن ،نــوع تخصــص ،نــوع بیمارســتان ،کالس هــای آموزشــی ،جنــس مــرد ،محــل خدمــت ،تحصیــات ،ســنوات ،بخــش
عوامل فردی و سازمانی
محــل خدمــت ،تمایــل بــه ارائــه خبــر بــد ،حساســیت اخالقــی
عوامل ارتباطی

ارتبــاط موثــر بــا بیمــار و خانــواده ،ارتبــاط مدبرانــه و دوراندیشــانه ،ارتبــاط لمســی دوســتانه ،ارتبــاط دلســوزانه ،صحبــت نمــودن بــا
زبــان ســاده ،اســتفاده از کلمــه بدخیمــی بجــای ســرطان ،امــاده نمــودن زمینــه بــرای رســاندن خبــر بــد

عوامل حمایتی

حمایــت عاطفــی ارائــه دهنــده ،روحیــه دادن ،کمــک بــه بیمــار و خانــواده بــا خبــر بــد در تصمیــم گیــری بــرای درمــان ،نقــش
خانــواده ،حمایــت روانشناســی ،حمایــت مذهبــی

درمــان از بیمــاری خــود اطــاع داشــته باشــند ( .)20در مطالعــه
فرهــات تقریبــا  %82بیمــاران ترجیــح دادنــد کــه از تشــخیص
خــود مطلــع شــوند و  % 83پزشــکان موافــق افشــای اطالعــات
بــه بیمــاران کانســری بودنــد گرچــه فقــط  %14از پزشــکان
گفتنــد کــه واقعیــت را بــرای بیمــاران خــود افشــا کردنــد (.)6
نتایــج مطالعــه طاولــی نشــان میدهــد کــه عملکــرد جســمانی،
هیجانــی ،اجتماعــی در بیمــاران غیــر مطلــع بهتــر از بیمــاران
مطلــع میباشــند ( )9کــه خــود نمایانگــر اختــاف میــان طــرز
نگــرش و تفکــر بــا رفتــار بــروز کــرده مــی باشــد ،کــه نیازمنــد
مطالعــات بیشــتر در ایــن زمینــه مــی باشــد .علیهــذا میتــوان از
فنــون روانشــناختی برقــراری ارتبــاط ،درک وضعیــت روانشــناختی
بیمــار و همدلــی اســتفاده کــرد ( )2تــا اختــال عملکــرد در بیمــار
را بــه حداقــل رســاند.
از یافتــه هــای دیگــر میتــوان بــه تفــاوت جنســیتی اشــاره کــرد.
در مطالعــه روانــی پــور و همکارانــش نشــان داده شــد بیــن میــزان
آگاهــی پرســتاران مــرد و زن تفــاوت معنــاداری وجــود داشــته ،بــه
گونــه ای کــه میــزان آگاهــی پرســتاران زن بیشــتر از پرســتاران
مــرد بــود .شــاید علــت ایــن اختــاف بــه بعــد عاطفــی انتقــال خبر
بــد مرتبــط باشــد و یــا بــا توجــه بــه اینکــه اکثریــت افــراد مــورد
پژوهــش مونــث بودنــد ( ،)%88/5عــدم تقــارن تعــداد پرســتاران
مذکــر و مونــث منجــر بــه ایجــاد ایــن تفــاوت معنادار شــده باشــد
( .)10ایــن در حالیســت ،در مطالعــه مناقــب کــه بــر روی اســاتید
بالینــی ،پزشــکان خانــواده و کارورزان پزشــکی انجــام پذیرفتــه بــا
جامعــه آمــاری  37مــرد و  47زن ،میــزان آگاهــی تفاوتــی را در
بیــن دو گــروه جنســیتی نشــان نــداد ( .)5لــذا پیشــنهاد میگــردد
جهــت مشــخص نمــودن ،اثرگــذاری تفــاوت جنســیتی بــر میــزان
آگاهــی مطالعــه ای دقیــق تــر بــا جامعــه آمــاری مشــابه در آینــده
انجــام پذیــرد.
از ســوی دیگــر در مطالعــه روانــی پــور تفــاوت معنــاداری در میــزان
آگاهــی بــر حســب ســنوات کاری وجــود دارد ،بــه ایــن صــورت که
بــا افزایــش ســنوات کاری میــزان آگاهــی نیــز افزایــش مییابــد

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی عوامــل موثــر بــر مهــارت ارائه
خبــر بــد انجــام شــد .یافتــه هــا نشــان داد عوامــل فــردی ،عوامــل
ارتباطــی و عوامــل حمایتــی از عوامــل موثــر بــر خبــر بــد هســتند
و شــیوه ایفــای نقــش از طریــق افزایــش تمرکــز حــواس و ارتبــاط
عاطفــی ،ســبب تجســم عینــی موضــوع مــی شــود و روشــی
مناســب جهــت اهــداف عاطفــی ،تغییــر نگــرش هــا ،ارزش هــا
و ادراکات افــراد و ارتقــا مهــارت هــا ،خصوصــا مهــارت ارتباطــی
مــی باشــد ( )4و دســتورالعمل اســپایکز کــه از طریــق کســب
مهــارت ارتباطــی ســبب پذیــرش بهتــر خبــر بــد توســط بیمــار
و خانــواده آن مــی گــردد .مراحــل گفتــن خبــر بــد بــر اســاس
ایــن مــدل یــا دســتورالعمل شــش گام دارد )1 :برنامــه چینــی
بــرای گفــت وگــو  )2ارزیابــی ادراک بیمــار  )3دعــوت مخاطــب
بــه گفــت وگــو  )4ارائــه اطالعــات و دانســتنی هــا بــه بیمــار )5
بــا واکنشــی همدالنــه پاســخگویی بــه عواطــف بیمــار  )6برنامــه
ریــزی و خالصــه نمــودن .ضمنــا از ایــن پرسشــنامه مــی تــوان
جهــت ســنجش مهــارت فــوق اســتفاده نمــود (.)18
عوامل فردی

یکــی از عوامــل فــردی کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت نظــر
پزشــکان و بیمــاران جهــت گفتــن خبــر بــد یــا شــنیدن آن اســت،
اختالفاتــی میــان نگــرش و طــرز تفکــر بــا انچــه در حــال انجــام
اســت ،موجــود میباشــد .در مطالعــه اربابــی و همــکاران در ســال
 2010کــه بــا عنــوان “چگونگــی طــرز تفکر پزشــکان و پرســتاران
در رســاندن خبــر بــد جدیــد” انجــام گردیــده مشــخص گردیــد کــه
بیشــتر پزشــکان و پرســتاران بــا تجربــه ،تمایــل بیشــتری دارنــد
کــه تشــخیص را بــه بیمــار بگوینــد ( .)13در مطالعــه زمانــی نشــان
میدهــد کــه حــدود  %88بیمــاران و  %90پزشــکان موافــق گفتــن
خبــر درســت بــه بیمــار در مراحــل اولیــه میباشــند .هــم پزشــک
و هــم بیمــاران موافــق رک گویــی در گفتــن تشــخیص می باشــند
( .)16در مطالعــه الشــکاری زاده اکثــر بیمارانــی ( )%85کــه آگاهی
از بیمــاری خودشــان داشــتند گفتنــد کــه دوســت دارنــد قبــل از
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مناســب بــا بیمــار و خانــواده او ( ،)23ســبب پذیــرش راحــت تــر
بیمــاری و کاهــش آثــار ســوء خبــر بــد گــردد.

( .)10ایــن نتیجــه هــم راســتای مطالعــه اربابــی و همکارانــش
میباشــد کــه مشــخص گردیــد پزشــکان بــا تجربــه تــر اغلــب
تمایــل بــه دادن خبــر بــد بــه طــور صحیــح دارنــد ( )13کــه
شــاید بــه دلیــل تجربــه کاری و در معــرض بیشــتر بــودن در ایــن
موقعیــت هــا باشــد.
مطالعــه اکبــری و همــکاران نشــان داد بیــن نگــرش پزشــکانی
کــه در بخــش دولتــی – خصوصــی فعالیــت میکننــد بــا نگــرش
پزشــکان بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی تفــاوت وجــود دارد،
حقیقــت گویــی ممکــن اســت مرتبــط بــه موسســه ی حمایتــی و
مراقبتــی باشــد (.)14
بــا توجــه بــه اهمیــت آمــوزش در ارایــه خبــر بــد بــه بیمــار و
همــراه ،تعــداد کمــی از پزشــکان آمــوزش الزمــه را دیــده بودنــد
( .)1،13ایــن درحالیســت کــه نگــرش آنهــا نســبت بــه آمــوزش
ایــن مهــارت مثبــت بــوده اســت ،همچنیــن مطالعــه مناقــب و
همکارانــش نشــان داد کــه مهــارت انتقــال خبــر بــد بــا افزایــش
تجربــه طبابــت بیشــتر نمیشــود کــه نیــاز بــه آمــوزش در همــه
مقاطــع وجــود دارد ( .)5لــذا تدویــن برنامــه آموزشــی و قــرار
گیــری در آمــوزش مــداوم ســبب بــاال رفتــن مهــارت میگــردد.
همچنیــن میتــوان طبــق مطالعــه نســرین باغــداری و همــکاران
از ابــزار ایفــای نقــش و ابــزار مولتــی مدیــا جهــت موثرتــر بــودن
آمــوزش در کادر درمــان اســتفاده گــردد (.)4

عوامل حمایتی

در بررســی مطالعــات انجــام شــده جهــت بررســی تاثیــر گــذاری
حمایــت عاطفــی بــر مهــارت ارائــه خبــر بــد مشــخص گردیــد
کــه پرســتاران گفتــن خبــر بــد را وظیفــه ی خــود نمیداننــد و
بــه پزشــک واگــذار میکننــد ( .)16،8،2ایــن در حالیســت کــه
پرســتاران نقــش ویــژه ایــی در گفتــن خبــر بــد بــه بیمــار دارنــد
( ،)8لــذا الزم اســت بحــث آمــوزش بصــورت ویــژه در پزشــکان
و پرســتاران مطــرح و پیگیــری گــردد و همچنیــن نقــش پرســتار
بعنــوان ارائــه دهنــده حمایــت عاطفــی و ارتباطــی غیــر قابــل انکار
بــوده اســت .مطالعــه فرهــات و همــکاران نشــان میدهــد کــه
بطــور کلــی  %86پزشــکان و  %51پرســتاران و  %69از بیمــاران
و خانــواده هــای آنــان اعتقــاد داشــتند کــه مذهــب میتوانــد
بــه پذیــرش تشــخیص ســرطان کمــک کنــد ( .)6در مطالعــه
مصطفویــان نشــان داده شــدکه مــادر فرزنــدان ســرطانی خواهــان
دیــدن افــراد مشــابه در ایــن وضعیــت ( ،)%83/9حمایت روانشــناس
( ،)%85/5حمایــت مذهبــی ( )%79مــی باشــند ( .)22در مطالعــه
ســیفرت نشــان داد کیفیــت کلــی رضایــت پــس از دریافــت اخبــار
بــد بــه طــور قابــل توجهــی بــا وضعیــت عاطفــی مرتبــط اســت
( .)19نتایــج مطالعــه کریمــی نشــان میدهــد یکــی از مهــم تریــن
فعالیــت هــای مرتبــط بــا انتقــال خبــر بــد کــه پرســتاران اغلــب در
آن مشــارکت دارنــد عبارتنــد از :حمایــت عاطفــی از بیمــار و خانواده
وی مــی باشــد ( )24( )%95±2/79کــه خــود دلیلــی بــر اهمیــت
حمایــت عاطفــی مــی باشــد .لــذا بــا توجــه بــه یافتــه هــای ذکــر
شــده ،پرســتار مــی توانــد بــا بکارگیــری عوامــل حمایتــی همچون:
دخیــل کــردن روانشــناس جهــت پذیــرش بهتــر بیمــار و خانــواده
او و نشــان دادن بیمارانــی کــه وضعیــت مشــابه را دارنــد ( )22و
همچنیــن در نظــر گرفتــن عوامــل مذهبــی ( )22،21،6و توضیــح
صحبــت هــای پزشــک بــا بیــان ســاده تــر بــه بیمــار و خانــواده
( )24و روحیــه دادن بــه بیمــار ( )2ســبب پذیــرش بهتــر خبــر بــد
و کاهــش آثــار بــد آن شــود،که ایــن موضــوع خواهــان تدویــن
آمــوزش و بررســی ویــژه در ایــن زمینــه میباشــد.
در راســتای ســنجش میــزان مهــارت ارائــه خبــر بــد بــه بیمــاران،
طبــق مطالعــه فــرخ یــار و همکارانــش مــی تــوان از پرسشــنامه
دســتورالعمل اســپایکز اســتفاده نمــود ( .)18ایــن در حالیســت
کــه مطالعــه ســیفرت نشــان مــی دهــد ایــن دســتورالعمل از
اولویــت ترجیحــات بیمــاران جهــت شــنیدن خبــر بــد برخــوردار
نیســت ( .)19لــذا ایــن امــر مســتلزم مطالعــه بیشــتر جهــت تهیــه

عوامل اجتماعی و فرهنگی

در مطالعــات انجــام شــده ،همگــی عقیــده بــر ایــن داشــتند کــه
دانســتن بیمــاری و پیــش آگهــی حــق بیمــار بــوده کــه ایــن
نمایانگــر مشــترک و حائــز اهمیــت بــودن ایــن موضــوع در تمامــی
فرهنــگ هــا بــوده ،لــذا یکــی از راه هــای پذیــرش راحــت تــر
بیمــاری اســتفاده و بکارگیــری مناســب عوامــل اجتماعــی و
فرهنگــی مــی باشــد .در ایــن راســتا مطالعــه طالقانــی کــه در
زنــان تــازه تشــخیص بــه بیمــاری ســرطان پســتان انجــام
پذیرفتــه نشــان داد عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی یکــی از ابعــاد
مهــم رویارویــی بــا بیمــاری و از عوامــل بــروز مشــکالت روانــی،
نگــرش مــردم نســبت بــه بیمــاری و احســاس دلســوزی آن هــا
نســبت بــه بیمــاران بــوده اســت .ایــن مطالعــه هــم راســتای یافتــه
هــای مطالعــه الم ( )2003بــوده کــه بیــان داشــته زنــان هنــگ
گنگــی برایشــان مهــم اســت بــه آنــان بــه چشــم انســان ســالم
نــگاه شــود و پذیــرش بیمــاری توســط دیگــران باعــث مــی شــود
تــا بیشــتر احســاس طبیعــی بــودن داشــته باشــند ( .)21لذا پرســتار
مــی توانــد بــا بکارگیــری لغــت مناســب همچــون بــکار بــردن
کلمــه بدخیمــی بجــای کلمــه ســرطان ( )22و همچنیــن ارتبــاط
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.ارتقــا مهــارت ارائــه خبــر بــد تــاش نماینــد

.دســتورالعملی بومــی شــده بــرای ارائــه خبــر بــد مــی باشــد

سپاسگزاری
بدیــن وســیله از مســئول ســایت و کارکنــان کتابخانــه دانشــگاه
علــوم پزشــکی مازنــدران و ســایر همکارانــی کــه مــا را در ایــن
. تشــکر بــه عمــل میآیــد،تحقیــق یــاری نمودنــد

نتیجه گیری
 عوامــل ارتباطــی،یافتــه هــا نشــان داد عوامــل فــردی و ســازمانی
و عوامــل حمایتــی از عوامــل موثــر بــر خبــر بــد هســتند و شــیوه
ایفــای نقــش و دســتورالعمل اســپایکز در ارائــه خبــر بــد موثــر
 لــذا توصیــه مــی شــود سیاســتگذاران خدمــات ســامتی و.هســتند
مدیــران بیمارســتان هــا بــا ارائــه دســتورالعمل مناســب بــا شــرایط
فرهنگــی و اجتماعــی کشــور و نیــز بــا برگــزاری کالس هــای
 بــا در نظــر گرفتــن عوامــل ذکــر شــده در،مهــارت ارائــه خبــر بــد
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