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  مقاله پژوهشي 
  

جهت كار در مراكز مشاوره و درمان  يپرستار انيدانشجو يآموزش يازهاين
  ادياعت يتخصص

  
  *يماني كوين، يميرح يفردوس، يياله رضابيحب

  
 

  چكيده
و كنترل سوء مصرف مواد و درمان  يريشگيكامل در امر آموزش پ يهامهارتو  يعمل ،يعلم يهاتيواجد صالح ديپرستاران بامقدمه: 

  . دانجام ش اديجهت كار در مراكز ترك اعت يپرستار انيدانشجو يآموزش يازهاين نييتعهدف با مطالعه  نيا. باشند ادياعت يماريب
 يازهاين نييمورد مطالعه جهت تع تيجمع. در شهر اصفهان انجام گرفت 1394-1395 يليدر سال تحص يفيمطالعه توص نيا : هاشرو

. ندبود ادياعت يمراكز مشاوره و درمان تخصص ادياعت يخدمات تخصص رندگانيپرستاران وگ، پزشكان، يدانشكده پرستار دياسات، يآموزش
 ييايو پا ييوار تأييدپس از در سه مرحله با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته  يبا استفاده از فن دلف يازسنجين يبرا ازيمورد ن يهاداده

   ها با استفاده از آمار توصيفي تحليل شد.داده .ديگرد يجمع آور
نفر) نفر  20 تي(كل جمع 20نفر) و  80 تي(كل جمع 79، نفر) 140 تي(كل جمع 129 بيبه ترت يدوم و سوم دلف، در مراحل اولنتايج: 

، ازين 69تعداد  يكار در مراكز مشاوره و درمان تخصص ياستخراج شده جهت پرستاران برا يآموزش ازين 150از . پاسخ دادند هابه پرسشنامه
  . بود يحركت يروان طهيمربوط به ح، ازين 42و تعداد  يعاطف طهيمربوط به حازين 39 عدادت، يشناخت طهيمربوط به ح

و  يشناخت هطيمربوط به ح ادياعت يكار در مراكز مشاوره و درمان تخصص يبرا يپرستار انيدانشجو يآموزش يازهاياكثر نگيري: نتيجه
برگزار  يارپرست انيدانشجو يبرا يآموزش يازهاين نياي نهيمدون در زم يآموزش يهادوره شودمي شنهاديپ. بود يحركت يروان طهيسپس ح

  . شود هيته ازهاين نيابا توجه به  يگردد و بسته آموزش
  

  داياعت يمراكز مشاوره و درمان تخصص، يپرستار يدانشجو، سوء مصرف مواد، ادياعت، يآموزش ازين، يازسنجينهاي كليدي: واژه
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جوامع  يمشكل اساس كيبه عنوان  يماريب نيا. )2كند(مي
را به  ينيسنگ يو اقتصاد ياجتماع يهانهيهز، يبشر

 يريالزم است با بهره گ نيبنابرا. )1كند(مي ليجامعه تحم
 ،پژوهشگران، انيدانشجو، هادانشگاه دياسات ياز دانش علم
در جهت متوقف  يبلند يهاقدم يو فرهنگ يمراكز علم

 يماريب نيكاهش روند رو به رشد ا اينمودن و 
  . )3برداشت(

 ريو سا يوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك در
. تاس دهيمقوله گرد نيبه ا يتوجهات يستينهادها مثل بهز

تحت عنوان مراكز مشاوره و  يعنوان نمونه مراكز به
 يماريجهت درمان ب، سوء مصرف مواد يدرمان تخصص

 نيدر ا يمختلف علم يهاميبنا نهاده شده است و ت ادياعت
 ياز اعضا يكيپرستاران . هستند رمراكز مشغول به كا

، يبهداشت، يخدمات آموزش يهارائه دهند ميت ياصل
 نيبا توجه به ا. هستند مراكز نيدر ااي و مشاوره يدرمان

 ارتقايپرستاران در حفظ و  ريناپذو انكار يدينقش كل
آنها واجد  ديبا، سطح سالمت و بهداشت جامعه

كامل در امر  يهامهارتو  يو عمل يعلم يهاتيصالح
و كنترل سوء مصرف مواد و درمان  يريشگيآموزش پ

 دياب يپرستار انيدانشجو نيبنابرا. باشند ادياعت يماريب
 نهيدر زم ازيمورد ن يهاشآموز، مراكز نيقبل از ورود به ا

 به يهايدر بررس. كرده باشند افتيرا در ادياعت يماريب
جامعه  شتدر عرصه بهدا يعمل آمده از دروس كارآموز

 نيدر ا يسرفصل مشخص چيه يپرستار انيدانشجو
 چيصورت گرفته ه ي) و در جستجو4وجود ندارد( نهيزم

 به عنوان ادياعت يماريدر خصوص ب يمدون يبسته آموزش
 ني(هر چند چن منبع مورد استفاده پرستاران وجود ندارد

 يجامعه شناس، يمثل روانشناس ييهارشته يبرااي برنامه
شده است) و آموزش  بينيپيش ياجتماع اتو ارتباط
ه ب زين اديو درمان اعت يريشگيپ نهيدر زم زين يمشخص

موارد ضرورت  نيا. )6و5شود(نمي پرستاران داده
 را يپرستار انيدانشجو يبرا ييهاشآموز يبرقرار

برقرار  يآموزش يهادوره نيااين كه از  شياما پ ،رساندمي
جهت  يپرستار انيدانشجو يآموزش يازهاين ديگردد با

سوء مصرف  يكار در مراكز مشاوره و درمان تخصص
شناخت نيازها و جهت دادن به . گردد ييمواد شناسا

مداخله در فرايند خدمت ، تقاضاهاي متغير متقاضي خدمت
كردن آن با تقاضاهاي جامعه جهت افزايش  سوهمو 

 يازهاياگر ن. )7وري خدمات از نكات اساسي است(بهره
 يهابرنامه يتوان با اجرامي شود ييشناسا يموزشآ

برداشت و مناسب در جهت رفع آنها قدم اي مداخله
 يدر جستجو. ديسالمت مردم را بهبود بخش تيوضع

سوء مصرف مواد در خارج از كشور  نهيانجام گرفته در زم
پرستاران را  يآموزش يازهايكه ن ديگرد افتيمطالعه  كي

در  يمطالعات مختلف رانيا رد. )8كرده بود( يبررس
پرستاران انجام شده است به  يآموزش يازهاين يهانهيزم

 دزيا يماريآنها در خصوص ب يازهايعنوان نمونه ن
 يابياما محقق موفق به دست .)9شده است( يبررس
 انيدانشجو يآموزش يازهاين يكه به بررساي مطالعه
لذا  .شدن ،پرداخته باشد ادياعت يماريب نهيدر زم يپرستار

 انيدانشجو يآموزش يازهاين نييتع با هدف مطالعه اين
 يجهت كار در مراكز مشاوره و درمان تخصص يپرستار

  . انجام شد ادياعت
  

  هاروش
در  1394-1395 يليدر سال تحص يفيمطالعه توص نيا

مورد مطالعه جهت  تيجمع. شهر اصفهان انجام گرفت
 يدانشكده پرستار دياسات شامل يآموزش يازهاين نييتع

 يانجمن علمپزشكان ، اصفهان يدانشگاه علوم پزشك
 يفن نيمسؤولپزشكان ، شهر اصفهان اديدرمانگران اعت

، شهر اصفهان ادياعت يمشاوره و درمان تخصص مراكز
شهر  يستيسازمان بهز يريشگيكارشناسان معاونت پ

در شهر  ادياعت يخدمات تخصص رندگانيگ، اصفهان
 يپرستاران مراكز مشاوره و درمان تخصص، اصفهان

 يترم هفت كارشناس انيدانشجو، شهر اصفهان ادياعت
اصفهان و روانشناسان  يدانشگاه علوم پزشك يپرستار

شهر  ادياعت يشاغل در مراكز مشاوره و درمان تخصص
 رندگانياز گ هاداده يجمع آور جهت. بودند اصفهان

به صورت نمونه ، در اصفهان ادياعت يخدمات تخصص
گروهها و افراد از روش  ريسا يبرا يدر دسترس ول يريگ

  . استفاده شد يسرشمار
افراد به شركت در  ليتما، مطالعه ورود به يارهايمع
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 ليتكم يبرا يو روان يروح يپژوهش و داشتن آمادگ
جهت  سيتجربه تدر كساليداشتن حداقل ، هاپرسشنامه

 ،تجربه كار جهت پزشكان كساليو داشتن حداقل  دياسات
 يارهايمع. روانشناسان بودكارشناسان و پرستاران و 

شركت در ي افراد به ادامه ليعدم تما، خروج از مطالعه
  . مطالعه بود

 يبا استفاده از فن دلف يازسنجين يبرا ازيمورد ن يهاداده
منظور از سه پرسشنامه استفاده  نيبد. ديگرد يجمع آور

بازپاسخ و  سؤال كي يحاو پرسشنامه كيدر ابتدا . ديگرد
به منابع  يبه صورت حضور، كيت دموگرافسؤاال يتعداد

 ليتحو مربوطه نيمسؤولپس از كسب اجازه از  يازسنجين
 فيمربوط به وظا، پرسش بازپاسخ .)فرن 140 (داده شد

 محقق. بود ادياعت يماريدر خصوص ب يكارشناس پرستار
مورد مطالعه  تيبه جمع يپرسشنامه را به صورت حضور

نمود مي كه نمونه مورد نظر اعالم يداد و در صورت ليتحو
محقق  ،خواهد كرد ليتكم همان موقعكه پرسشنامه را 

رفت گمي ليشده را تحو ليماند و پرسشنامه تكممي منتظر
صورت مدت زمان تعيين شده براي بازگرداندن  نيا ريدر غ

 ليتحو يبرا، زمان نيمحقق پس از ا. روز بود 7 پرسشنامه
 يآورجهت جمع. نمودمي مراجعه هاگرفتن پرسشنامه

 فيوظا. گرفتالزم انجام  يهايريگيها پپرسشنامه
 دگاهياز د، ادياعت يماريدر خصوص ب يكارشناس پرستار

از پرسشنامه مرحله اول استخراج و ، مورد مطالعه تيجمع
 يدرمان فيوظا، ايو مشاوره يآموزش فيدر قالب وظا

 و ديگرد يبنددسته يتيريو مد يادار فيو وظا يمراقبت
 گريد پرسشنامه كيانجام شده به صورت  يبنددسته

مطالعات و توسعه  تيرينامه از طرف مد كيبا  مراهه
 تيجمع اريدر اخت يبه صورت حضور يآموزش پزشك
نفر) قرار گرفت  80پس از ريزش مرحله اول(مورد مطالعه 

 يبندتيرا اولو فيكه وظا ديها درخواست گردو از آن
، ايو مشاوره يآموزش فهيوظ13 پرسشنامه شامل .ندينما
 يتيريو مد يادار فهيوظ 13، يو مراقبت يدرمان فهيوظ 25
شد كه  يصورت طراح نيمرحله دوم به ا پرسشنامه. بود

دو ستون قرار داشت كه از افراد  فهيدر مقابل هر وظ
 تياهم زانيرا از دو جنبه م يبندتيشد كه اولومي خواسته

 تيمنظور از اهم. انجام دهند رانيو در دسترس بودن در ا

ت بهداش، بهداشت فرديميزان تأثير هر وظيفه بر ارتقاي 
تأكيد بر مفاهيم جديد و مهم در خصوص ، جامعه و خانواده

جهت پرستاران و ميزان اهميت جهت  ادياعت يماريب
 يكار در مراكز مشاوره و درمان تخصص يپرستاران برا

 ،به منظور تعيين اهميت وظيفه استخراج شده. است ادياعت
شد كه مي نفعان انتخاب يتوسط ذ ريعددي از مقياس ز

 براي. وظيفه از ديدگاه آنها چقدر اهميت دارد ننشان دهد اي
و اهميت كم عدد ، 2 اهميت متوسط عدد، 3اهميت زياد عدد

منظور از در دسترس بودن اين بود كه . شدمي انتخاب 1
وظيفه توسط ساير پرسنل بهداشتي درماني ارائه مي اين 

اگر توسط ساير پرسنل ارائه مي . گردد يا قابل ارائه هست
اگر اين وظيفه توسط ساير پرسنل ، 3شد به آن نمره 

 و 2شد ولي قابل ارائه بود نمره نمي بهداشتي درماني ارائه
اختصاص  1شد به آن عدد نمي اگر توسط هيچ كس ارائه

روز  10مهلت بازگرداندن پرسشنامه مرحله دوم . دداده ش
بعد از مدت مذكور پژوهشگر جهت . در نظر گرفته شد

كه  يمراجعه نمود و موارد هاشنامهگرفتن پرس ليتحو
زم ال يريگيو پ ديمشخص گرد ،هنوز بازگردانده نشده بود

نظرات افراد از . بازگرداندن آنها انجام شد يبرا
ها قرار گرفت استخراج و آن ارياختكه در  ييهاپرسشنامه

) يفي(وظا ييهاتميآ. شد IBM SPSS-21وارد نرم افزار 
و در  تياهم اسيدر دو مق نجمع نمراتشا نيانگيكه م

بعد از . انتخاب شدند ،بود 30/2دسترس بودن باالتر از 
 فيوظا يينسخه نها، شده يبندتياولو فيوظا يآورجمع
 يگروه پرستار دياسات نفر از 5 اريشده در اخت يبندتياولو

 نياز متخصص رنف 5اصفهان و  يدانشگاه علوم پزشك
 يينها تأييدقرار داده شد و  اديمراكز مشاوره و درمان اعت

و  يآموزش فهيوظ 9 در نهايت .انجام گرفت فيوظا
و  يادار فهيوظ 11و  يمراقبت يدرمان 20، ايمشاوره

، فيوظا يينها تأييدپس از . شد يينها تأييد يتيريمد
مربوط  يآموزش يازهايشد و ن يطراح گريداي پرسشنامه

دانشكده  دينفر از اسات 10 دگاهيبا استفاده از د فهيظبه هر و
مراكز  نينفر از متخصص 10و  ييو ماما يپرستار

انتخاب  مندهدفكه به صورت  اديمشاوره و درمان اعت
استخراج شده در  يازهايو ن فيوظا. استخراج شد ،شدند

نفر از متخصصان  7( متمركز يسه جلسه بحث گروه
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متخصصان مراكز ترك ، يردانشكده پرستا ديشامل اسات
 يينها تأييد) مورد يو متخصصان آموزش پزشك ادياعت

، يشناخت طهيدر ح يآموزش ازين 69 در نهايت .قرار گرفت
در  يآموزش ازين 42و  يعاطف طهيدر ح يآموزش ازين 39
 يصور ييروا. قرار گرفت تأييدمورد  يحركت يروان طهيح

 رسشنامهقرار دادن پ اريبا در اخت هاپرسشنامه ييو محتوا
پنج ، ينفر كه شامل سه متخصص پرستار 10به 

 اديو دو نفر متخصص ترك اعت يمتخصص آموزش پزشك
ها با استفاده از آمار توصيفي تحليل داده. شد تأييدبود 
  شد.

  
  نتايج

داده شد  لينفر تحو 140پرسشنامه به ، يمرحله اول دلفدر 
 .نمودند ليتكم درصد) از آنها پرسشنامه را 92نفر( 129كه 

درصد)  62نفر( 76درصد) از آنها آقا و  38نفر( 53تعداد 

نفر  129در مرحله دوم پرسشنامه به . نداز آنها خانم بود
ر از نف49كه داده شد  ،كردند ليكه پرسشنامه اول را تكم

د امتناع كردن ليگرفتن پرسشنامه جهت تكم ليآنها از تحو
گرفتن  ليپرسشنامه در محل تحو ليدر زمان تحو اي

 لياز تحو زيآنها ن يپرسشنامه حضور نداشتند و منش
 يدر مرحله دوم دلف نيبنابرا. كرد يپرسشنامه خوددار

كه در مرحله اول  ينفر 129نفر از  80پرسشنامه به 
درصد) از  98(نفر 79داده شد كه  ليتحو ،داشتند يهمكار

 32نفر( 25نمودند كه تعداد  ليآنها پرسشنامه را تكم
درصد) از آنها خانم  68( نفر 54درصد) از آنها آقا و تعداد 

داده  لينفر تحو 20در مرحله سوم پرسشنامه به . ندبود
 35( نفر 7كه  نمودند لينفر پرسشنامه را تكم 20شد و هر 

. درصد) از آنها خانم بودند 65( نفر 13د) از آنها آقا و درص
ارائه  كيدر جدول  يياستخراج شده نها يآموزش يازهاين

  . شده است
  

  نيازهاي آموزشي دانشجويان پرستاري جهت كار در مراكز ترك اعتياد: 1جدول 
  يشناختحيطه 

  آشنايي با:
  پيشگيري تعاريف انواع

  ي ارتباط صحيح با فرزندانهاروش
  اهميت و اولويت پيشگيري بر درمان در بيماري اعتياد

  اعتيادي اصول و نكات مهم آموزش به خانواده در مواجه با پديده
  اصول و مفاهيم رازداري و امانت داري در حرفه پزشكي
  اصول و نكات مهم برقراري ارتباط صحيح با فرد بيمار 
  به آناناي مشاوره-حقوق بيماران درمقابل ارائه دهندگان خدمات آموزشي
  مفهوم مجرم بودن يا بيمار بودن در مواجه با معتادان

  ي درمان داروييهاانواع گزينه
  ي درمان غيرداروييهاانواع گزينه

  اصول آموزش فردي و گروهي
  اعتياد و نام ژنريك آنها داروهاي آگونيست و آنتاگونيست مورد استفاده در درمان

  مكانيسم اثر داروهاي مورد استفاده در درمان اعتياد
  تنظيم دوز داروهاي مورد استفاده در درمان اعتيادي نحوه

  تداخالت دارويي و عوارض جانبي داروهاي مورد استفاده در درمان اعتياد
  موارد منع مصرف داروهاي مورد استفاده در درمان اعتياد

  مصرف دوز داروي منزل بيماراني نحوه
  شرايط فيزيكي نگهداري دارو در منزل 
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  ي اعتياد در بيمارانهاو اورژانس هاعاليم و نشانه
  خطرات بالقوه كشنده مواد موجود در بازار سياه

  عاليم افزايش يا كاهش دوز درماني
  مراحل تنظيم دوز درماني توسط پزشك درمانگر

  دارو در بيماري اعتياد ي تجويز منطقيهاراه
  ي اجتماعي و تقويت حس امنيت در بيماري اعتيادهامهارت، كنترل خشم، ي مراقبت از خودهامهارتاصول 
  ي بهداشت فردي و محيط كارهامراقبت

  اصول اوليه بهداشت و پاكيزگي وسايل و لوازم مورد استفاده روزانه در مركز
  درماني-آنها در مركز جهت ارائه خدمات مراقبتيي پرونده شناخت بيماران به چهره و تطابق با

  اصطالحات و اختصارات و فرهنگ لغات پزشكي در دستورات پزشك
  اصول و فنون پرستاري در بيماري اعتياد

  فرايند پرستاري در راستاي اجراي دستورات پزشك در پرونده بيماران
  ) (Tele Careمراقبت از بيمار از طريق مراقبت از راه دور

  محرك و روانگردان، انواع مواد مخدر
  فيزيولوژي طبيعي بدن و پاتولوژي ناشي از سوء مصرف مواد

  آشنايي با ابعاد جسمي و روحي بيمار معتاد
  ي براساس فرايند پرستاري بيماران معتادريزبرنامهاصول 
  انجام وتفسير جواب تست عدم اعتياد، نمونه گيريي نحوه
  ي خاص ناشي از اعتيادهابيماريي غربالگري و تشخيصي هاتست انواع

  مراقبت از بيمار تحت درمان داروهاي جايگزيني اصول و نحوه
  پرستاري 8فرم 

  پرستاري 8نحوه ثبت داروي تحويلي در فرم 
  دفتر كار روزانه

  ي پرستاري در دفتر كار روزانه هاثبت مراقبتي نحوه
  شناسايي و درج تاريخ مراجعات بعدي در پشت آنصدور كارت ي نحوه

  پرونده بيمار
  هر بيماري ثبت جواب آزمايشات پاراكلينيك در پرونده
  درماني متناسب با نوع مسموميت-و اقدامات مراقبتيهااصول تشخيصي و عاليم انواع مسموميت

  ي داروييهامسموميتزمان و راه تجويز داروها و آنتي دوت دارويي در درمان ، مقدار
  و تعيين تكليف به موقع جهت ارجاع و يا پذيرش بيمارگيري تصميماصول مديريت اثربخش و 

  داروها و لوازم پزشكي استاندارد موجود در ترالي احياء
  ترل داروها و لوازم پزشكي استاندارد موجود در ترالي احياءنحوه كن

  درمانگر در احيا احتمالي بيمار وظايف پرستار در همكاري تنگاتنگ با تيم
  مراحل احياي بيمار

  سريع و به موقع از داروها و ساير تجهيزات و لوازم پزشكي ترالي و اتاق احياءي استفادهي نحوه
  ي قابل ارائه در منزل هامراقبت

  مركزي فعاليت روزانهي شرح وظايف فردي در محل كار براساس برنامه
  پرسنلي در مراكز مشاوره و درمان تخصصي اعتيادقوانين و مقررات 

  خدمات پرستاري در مركز سازيو دفاتر ثبت دارويي و مستند هافرم
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  ي ميالدي و شمسي جهت رعايت تاريخ انقضاء داروهاهاتقويم
  شرايط فيزيكي نگهداري داروها وساير لوازم پزشكي در مركز

  مخدر داروهاي ثبت دفتر در دارو به مربوط دفاتر و دريافتي فاكتورهاي مرتب و منظم نحوه ثبت
  نحوه گزارش غيبت بيماران به پزشك درمانگر

  نحوه گزارش پيشنهادات و انتقادات به پزشك درمانگر
  نحوه گزارش پيگيري ادامه درمان بيماران به پزشك درمانگر

  اصول همكاري بين حرفه اي
  نظام سالمت جامعه در كمك به فرد و خانواده بيماري هاشرح وظايف و خدمات مكمل ساير بخش

  مركزي دارويي و ساير لوازم مورد نياز ماهيانهي دفتر پذيرش و آمار بيماران و سهميه
  فصلي و ساليانه، ي گزارش دهي ماهيانههافرم

  به مراجع ذي ربط فصلي و ساليانه، ي گزارش دهي ماهيانههاتكميل فرم نحوه
  ينگرشحيطه 

  سطح سالمت فرد و جامعه ارتقايبه طب پيشگيري و  منديعالقه
  به كرامت انساني و احترام به فرد بيمار  منديعالقه
  به رعايت حقوق بيمار  منديعالقه

  اعتقاد به سهيم بودن فرد و خانواده در انتخاب گزينه درمان
  يردرمانهاي غيرعلمي اعتياددرك اهميت درمان علمي ودارويي بيماريي اعتياد در مقايسه باسا

  منزل داروي مصرف جهت فرد مشاركت به منديعالقه
  به رعايت اصول صحيح نگهداري داروي منزل منديعالقه
  به تفهيم رعايت سطح درماني دارو و پيشگيري از مصرف دوز بيش از حد منديعالقه
  ي اجتماعي و تقويت حس امنيت به بيمارهامهارت، كنترل خشم، ي مراقبت از خودهامهارتمندي به آموزش هعالق
  محيط كار و الگو بودن براي مراجعين به مركز، به رعايت بهداشت فردي منديعالقه
  به مستندسازي در پرونده مراجعين منديعالقه
  درماني به بيماران-به ايفاي نقش مؤثر در ارائه خدمات مراقبتي منديعالقه
  به ارائه مراقبت و پيگيري درمان بيماران در منزل منديعالقه
  به صرف وقت براي تنظيم دوز داروي مصرفي بيماران در منزل منديعالقه
  به كمك به بيمار در زمينه مصرف دوز منزل منديعالقه
  به شناسايي عالئم وابستگي و ترك مواد منديعالقه
  رانبيما Care Planبه شركت در جلسات  منديعالقه
  به مراقبت و درمان بيماران براساس برنامه منظم منديعالقه
  اعتياد بيماران جهت تسريع در تشخيص عدم يهابه انجام تست منديعالقه
  ي خاصهابيماريبه كمك به تيم درمانگر در تشخيص زودرس  منديعالقه

  نگرش مثبت به درمان جايگزين در بيماران معتاد
  ي پرستاريهابه مستندسازي مراقبت منديعالقه
  به رعايت نظم و ترتيب و نوبت مراجعات به مركز منديعالقه

  پذيرش اصول مستندسازي پزشكي و پرستاري
  به نجات بيمار منديعالقه
  به پذيرش و يا ارجاع به موقع بيماران معتاد منديعالقه

  ترالي احيا جهت نجات جان بيمارارزش قائل شدن به مهيا بودن داروها و لوازم پزشكي 
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  هااهميت به نجات جان انسان
  يت در تيم احيامسؤولپذيرش 
  به حضور به موقع در مركز منديعالقه
  به نظم پذيري در محل كار منديعالقه
  به ثبت دقيق آمارهاي دارويي و مواد مصرفي منديعالقه
  و احساس تعهد نسبت به رعايت استانداردهاي حفظ و نگهداري داروها و لوازم پزشكي منديعالقه
  كمي و كيفي ارائه خدمات ارتقايبه  منديعالقه
 سطح سالمت جسمي و روحي بيماران ارتقايبه مشاركت همگاني در  منديعالقه

  سطح سالمت جامعه ارتقايبه مشاركت در  منديعالقه
  به انجام صحيح و اصولي امور اداري  منديعالقه
  به در دسترس بودن اقالم دارويي و ساير لوازم مورد نياز مركز منديعالقه
  ربط ذي مراجع به درمانگر تيم عملكرد گزارش و مستندسازي به نسبت تعهد و منديعالقه

  يمهارتحيطه  
 توانايي:

  هابرقراري ارتباط صحيح با خانواده
  فرزندان با صحيح ارتباط جهت در خانواده به اول سطح پيشگيريآموزش 

  برقراري ارتباط صحيح و جلب اعتماد فرد بيمار معتاد
  ي درمان دارويي و غيردارويي به فرد و خانواده متناسب با نوع اعتيادهاارائه گزينه

  ارائه آموزش فردي به بيمار در خصوص داروهاي جايگزين
  مصرف دوز داروي منزل به بيماراني آموزش درخصوص نحوه

  نگهداري داروي منزل به بيماراني ارائه آموزش درخصوص نحوه
  بيمارانبهاعتياديهااورژانسودارويييهامسموميتعاليم ارائه آموزش درخصوص

  مخدر داروهاي وريدي مصرف خطرات و عود عاليم، مواد مصرف سوءي زمينه در بيمار به ارائه آموزش
  ي اجتماعي و تقويت حس امنيت به بيمار هامهارت، كنترل خشم، ي مراقبت از خودهامهارتارائه آموزش 

  بيماران به تحويلي داروي گيري ازهاند وسايل روزانه شستشوي
  درماني -آنان جهت ارائه خدمات مراقبتيي تشخيص هويت بيماران به چهره و تطابق با پرونده

  دستورات پزشكاجراي صحيح 
  اجراي فرايند پرستاري در صورت بروز عوارض دارويي

  پيگيري و مراقبت از بيمار در منزل تا رسيدن به بهبودي كامل
  تشخيص عاليم وابستگي به انواع مواد

  به همراه تيم درمانگر Care Plan بيمار هر درمان طرح تدوين
  براساس فرايندهاي پرستاريي براي مراقبت و درمان بيماران ريزبرنامه

  انجام تست عدم اعتياد و تفسير آن، عملي اخذ نمونه ادرار
  ارائه گزارش نتيجه به پزشك درمانگر

  عملي پايش وضعيت سالمت جسمي و روحي بيماران
  ي ويژه درهنگام سم زدايي بيمارهاانجام مراقبت

  پرستاري 8ثبت داروي تحويلي درفرم 
  Log Bookماني در هر شيفت كاري در دفتر ي درهاثبت مراقبت

  بيماران به مركز و ثبت در كارت و يادآوري به آنهاي تنظيم نوبت مراجعه
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  هر بيماري ثبت جواب آزمايشات پاراكلينيك در پرونده
  ي دارويي به همراه تيم درمانگرهاتشخيص و درمان به موقع مسموميت

  و برون بخشي به منظور مراقبت و درمان به موقع بيمار بين بخشي، برقراري همكاري درون بخشي
  و كنترل ترالي احيا سازيآماده

  استفاده بهينه و به موقع از وسايل و تجهيزات ترالي احياء
  همكاري و ايفاي نقش در احياء بيمار

 Tele nursingپس از ترخيص با استفاده از  ارائه خدمات پيگيري به بيماران

  در محل كار جهت ارائه خدمات و ساير وظايفحضور فيزيكي 
  پذيري در مركز مسؤوليتعملي ارائه خدمات پرستاري با ظاهري آراسته و 

  مركز  مصرفي مواد ثبت آمارهاي دارويي و و
  تنظيم دماي فيزيكي مكان نگهداري داروها و رعايت استانداردهاي الزم، داروها قرائت تاريخ انقضا

  مخدر  داروهاي ثبت دفتر در دارو به مربوط دفاتر و دريافتي اكتورهايف مرتب و منظم ثبت
  درمانگر پزشك به بيماران درماني ادامه پيگيريي نتيجه و انتقادات، پيشنهادات، بيماران غيبت ارائه گزارش

  در امر مراقبت و درمان افراد بيمار هامشاركت و همكاري با ساير حرفه
  ي نظام سالمت جامعههانمودن ساير بخشدرگيركردن و سهيم 

  دارو و ساير اقالم مورد نياز در مركزي ايجاد هماهنگي و تناسب بين ميزان درخواست ماهيانه
  فصلي و ساليانه به مراجع ذي ربط، تكميل فرم و ارائه آمار ماهيانه

  
به عنوان  ازين 150دهد مي نشان كيهمان گونه كه جدول 

جهت كار در  يپرستار انيدانشجو يآموزش يازهاين
. شد ييشناسا ادياعت يمراكز مشاوره و درمان تخصص

 ازين 69(يشناخت طهيح يازهايدر سه دسته ن ازهاين
) و يآموزش ازين 39(يعاطف طهيح يازهاين، )يآموزش

) قرار يآموزش ازين 42(يحركت يروان طهيح يازهاين
  . گرفتند

  
  بحث

 يآموزش يازهاين نييمطالعه تع نيهدف از انجام ا
جهت كار در مراكز مشاوره و  يپرستار انيدانشجو

در سه  يآموزش ازين 150. بود ادياعت يدرمان تخصص
 طهيح. شد ييشناسا يو عاطف ينگرش، يشناخت طهيح

 اي ادآوريياست كه با  يشامل آن اهداف يشناخت
 يذهن يهامهارتو  هاتواناييدانش و توسعه  يبازشناس

، هاششامل توسعه ارز يعاطف طهيح. سروكار دارد
، يعاطف يآموزش يازهاين. و اعتقادات است هاشنگر
 رشياز پذاي درجه اي جانيه، است كه بر احساس ييازهاين
شامل  يحركت يروان طهيح. كندمي ديتأك رشيعدم پذ اي

. در كاربرد فناوري است اهيستگيو شا هامهارتتوسعه 
است كه بر حركت و جنبش  ييهافعاليتشامل  طهيح نيا

است؛ به  يكيزيف ياز هماهنگاي درجه ازمنديو ن، يمبتن
ي هامهارتاست كه بر تعدادي از  ييازهاين گريعبارت د
 ازهايي نبندطبقه. )11و10كند(مي ديتأك يحركت اي يعضالن

 يازهايي خاص نهابر جنبه ديتأك ليبه دل طهيسه ح نيدر ا
كردن آنها به صورت طبقات جدا  زيمختلف است و نه متما
 چيبه ه يآموزش يهافعاليتدر  رايو نامربوط به هم؛ ز

شده  ادي يهطيسه ح نيب يتوان مرز مشخصنمي وجه
 يو روان يعاطف، يشناخت طهيمعموالً سه ح. كرد نييتع

از  يبعض ياست؛ ولاي كپارچهيمانند شبكه  يحركت
اي و پاره يدارد تا حركت يجنبه شناخت تربيشرفتارها 

با  كه گريياست و گروه د تربيش شانيجانيجنبه ه گريد
در قلمرو ، شوندمي بارزتري مشخص يي عملهامهارت
  . )12(رديگمي قرار يحركت يروان
 يشناخت طهيدر ح يآموزش ازين نيتربيشمطالعه  نيا در
ه در ك ليدل نيموضوع دور از انتظار نبود بد نيالبته ا. بود

 يشناخت طهيبه ح يآموزش يهادوره تربيش يطراح
مطالعه انجام شده در . )12شده است( يتربيشي توجه
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 ميت هينشان داد كه پرستاران نسبت به بق زين از ايران خارج
درمان سوء مصرف مواد  يبرا يتركمدانش  يدرمان
موضوع است كه تمركز  نينشان دهنده ا جينتا نيا. )8دارند(

پرستاران صورت  يشناخت طهيح يبر رو ديبااي ژهيو
جم ح ديدر نظر گرفته شود با يآموزشاي و اگر دوره رديپذ

. باشد يشناخت طهيدوره مربوط به ح نياز ااي عمده
و  نمود هيته يآموزش بسته، يقسمت شناخت يتوان برامي

 يقرار داد كه بتوانند برا انيدانشجو اريآن را در اخت
 يهاشتوان از رومي. نديمطالعه از آن استفاده نما

به  يانتقال حجم عمده مطالب شناخت يبرا يسخنران
  . استفاده كرد انيدانشجو

را  يآموزش ازين نيتربيشرتبه دوم  يحركت يروان طهيح
به  دينشان از آن دارد كه با نيبه خود اختصاص داد و ا

در مطالعه . نمود ژهيوي جهت پرستاران توجه طهيح نيا
اشاره شده  زي) و همكاران نBilt( لتيب لهيانجام شده به وس

 يترمكمهارت  يدرمان ميت هياست كه پرستاران نسبت به بق
 انيمصرف مواد دارند و پرستاران بء درمان سو يبرا

آنها در جهت  يبرا ياضاف يهاشآموز دينمودند كه با
توجه . )8نظر گرفته شود(در   ينيبال ياثربخش شيافزا

 يهااز ضعف يكي يحركت يروان يهامهارتننمودن به 
به عنوان  است يكنون يدر آموزش علوم پزشك ياساس

درصد پرستاران معتقـد بودنـد  6/51اي مطالعه نمونه در
 4/20متوسـط و  ـزانيبـه م يدانشگاه التيكـه تحص

م ك زانيبـه م يدانشگاه التيدرصـد معتقد بودند كه تحص
مطالعه  ـكيدر . )13آمـاده كـرده بـود(، آنان را براي كـار

 ييعدم توانا، ينيي بالهامهارتضـعف در  يفيك
 يبحران يهاموقعيت رو بـه موقع د حيصـحگيـري ميتـصم

ر تجـارب بودنـد كـه د يمـشكالت نيتـرمهماز جملـه 
، گريدر مطالعات د. )14پرستاران به آنها اشاره شده بود(

دانش آموختگان تازه كار براي  ينيو مهارت بال هاتوانايي
 ـ يبهداشت ستميو س مارانيبرآورده ساختن انتظارات ب

اكثر دانش اي لعهدر مطا. )15(داشت يينارسا يدرمان
در ، را ليي كسب شده در طول تحصهامهارتآموختگان 
آنان در اي ي حرفههاازيبراي پاسخگوي ن يحد متوسط

نشان داد كه  يپژوهش جيكار ذكر كرده بودند و نتا طيمح
ي الزم مرتبط با رشته پرستاري در هامهارتعدم كسب 

 ردانش آموختگان د يمنجر به فشارهاي روان ليطول تحص
ي هارسد برنامهمي به نظر. )16است( دهيگرد يواقع طيمح

 و يبراي ارتقا و بهبود آگاه يفرصت كاف، جيرا يآموزش
ي الزم را براي دانش آموختگان پرستاري هامهارتكسب 

نشان از عدم انجام  نيسازد و انمي آل فراهم دهيدرسطح ا
اين كه با توجه به . ضعف آموزش دارد ايآموزش 

 ندهيشغل آ يرا برا انيدانشجو ديبا يآموزش يهادوره
در  يشغل پرستاراين كه د و با توجه به خود آماده كن

 ازمندين اديو درمان اعت يمراكز مشاوره تخصص
در آموزش  دياست بااي ژهيو يحركت يروان يهامهارت
در عرصه به  يكارآموزي بخصوص در دوره انيدانشجو

مانند روش  يآموزش يهاشاز رو ديبا. مهم توجه نمود نيا
مستقل  نيو تمر يشاگرد ياستاد، سازيهيشب، يشينما
  . مهم استفاده كرد نيا يبرا
را به خود  يآموزش ازين 39 يعاطف طهيمطالعه ح نيا در

 جاناتياز ه تربيش زييچ يعاطف رييادگي. اختصاص داد
 هاشنگر، هازهيانگ، قيو بدون توجه به عال رديگمي را در بر
و بادوام نخواهد  يواقع رييادگي، رانيي فراگهاو عاطفه

) به رغم ي(نگرشيعاطف طهيتوجه به ح، به هر حال. بود
 .مورد توجه واقع شده است تركم، قابل انكار آن ريغ تياهم
ر د رييادگي يجانيتوجه به بخش ه اي يعاطف رييادگيبه 

 يو اگر هم در برخ است كم بها داده شده، ينظام آموزش
استراتژي ، اهداف ذكر شده است نيا يي آموزشهابرنامه

ه ب يابيدست  زانيم يابيارز زيآنها و ن جاديو ا رييادگي
با . )19تا17واقع شده است( يمورد فراموش، ن اهدافيا

، يعاطف طهيح يشده برا انيب يآموزش ازيتوجه به حجم ن
جهت كار در  انيدر آموزش دانشجو يعاطف طهيتوجه به ح

در دستور  ديبا ادياعت يمراكز مشاوره و درمان تخصص
 تياكف يعاطف طهيح يفقط نوشتن اهداف برا. رديكار قرار گ

توان با استفاده مي آنها را آموزش داد و ديبلكه با دكننمي
نقش و بحث  يفايمانند ا يمختلف آموزش يهاشاز رو
  . مهم پرداخت نيبه ا يگروه

با  يآموزش يازهاياستخراج ن، مطالعه نينقاط قوت ا از
به  يواقع طيپرستاران در مح يواقع فيتوجه به وظا

 تحول يهابستهتوجه به منظور پاسخگو نمودن آموزش (
موضوع  نيا، است )يدر آموزش علوم پزشك يو نوآور
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گردد كه  ارائه انيبه دانشجو يباعث خواهد شد كه آموزش
  . دبيايبه كار آنها ، يواقع طيدر مح

 يآموزش يازهايمطالعه استخراج ن نيا يهاتياز محدود
 هادشنيپ نيبنابرا. از متخصصان بود يكم يتوسط تعداد

، استخراج شده فيوظا يبرا يگردد كه در مطالعات آتمي
نفعان  ياز ذ بيشتريتوسط تعداد  يآموزش يازهاين

 يآموزش يازهاين نيا يبرا يبندتيلواستخراج گردد و او
 يازهايناين كه با توجه به  نيهم چن. رديصورت پذ زين

تواند متفاوت باشد مي يآموزش نهيدر هر زم يآموزش
. رديكشور انجام گ گريد يهامطالعات مشابه در استان

جهت آموزش  يآموزشاي گردد بستهمي شنهاديپ
 يآموزش يازهايبا توجه به ن يپرستار انيدانشجو

 طهيح يازهايجهت رفع ن. گردد نيتدو ،استخراج شده
 اي ياريتوان دو واحد درس اختمي يو عاطف يشناخت
 يازهايگروه با تمركز بر ن ديبا توجه به صالحد ياجبار

 انيجهت دانشجو يو عاطف يشناخت طهيح يآموزش
تعداد ، در عرصه يارائه و در دوره كارآموز يپرستار

 يروان طهيح يآموزش يازهايبر ن زهشت جلسه جهت تمرك
  . اختصاص داد يحركت

  
  يريگ جهينت
 يآموزش ازين 150از هاي پژوهش نشان داد يافته 

كار در مراكز مشاوره  ياستخراج شده جهت پرستاران برا

 طهيمربوط به ح، ازين 69تعداد  يو درمان تخصص
 42و تعداد  يعاطف طهيمربوط به ح، ازين 39تعداد ، يشناخت

 يازهاياكثر ن. بود يحركت يروان طهيمربوط به ح، ازين
 يروان طهيسپس ح و يشناخت طهيمربوط به ح يآموزش
  . بود يحركت

  
 قدرداني

  395145به شماره تحقيقاتي طرح مقاله حاصل اين 

lrhgi در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و به كه  است
ه است. از حمايت مالي اين حمايت اين دانشگاه انجام گرفت
 دياسات ياز تمامآيد. مي دانشگاه تقدير و تشكر به عمل

، اصفهان يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده پرستار
، شهر اصفهان اديدرمانگران اعت يانجمن علمپزشكان 
 يمراكز مشاوره و درمان تخصص يفن نيمسؤولپزشكان 

 يريشگيكارشناسان معاونت پ، شهر اصفهان ادياعت
خدمات  رندگانيگ، شهر اصفهان يستيسازمان بهز

پرستاران مراكز ، اصفهان ردر شه ادياعت يتخصص
، شهر اصفهان ادياعت يمشاوره و درمان تخصص

دانشگاه علوم  يپرستار يترم هفت كارشناس انيانشجود
اصفهان و روانشناسان شاغل در مراكز مشاوره  يپزشك

 نيشهر اصفهان كه در انجام ا ادياعت يو درمان تخصص
  . گرددمي يقدردان ،داشتند يپژوهش همكار
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Educational Needs of Nursing Students for Working in Addiction 
Counseling and Treatment Centers 
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Abstract 
 
Introduction: Nurses must be equipped with scientific and practical competencies and skills in teaching drug 
abuse prevention and control as well as addiction treatment. Thus, this study aimed to determine the 
educational needs of nursing students for working in addiction counseling and treatment centers. 
Methods: This descriptive study was conducted in Isfahan in the 2015-16 academic year. The statistical 
population was comprised of faculty members of the nursing and midwifery school, physicians, nurses and the 
service recipients provided by addiction counseling and treatment centers. Using a three-round Delphi 
Technique, the data were collected by a valid and reliable researcher-made questionnaire and analyzed by 
means of descriptive statistics. 
Results: In the first, second and third rounds of Delphi Technique, 129 (out of 140), 79 (out of 80), and 20 
(out of 20) people responded to the questionnaire respectively. Of the 150 educational needs that were 
identified, 69 were related to the cognitive domain, 39 to the emotional domain and 42 were related to the 
psychomotor domain. 
Conclusion: Most of the nursing students’ educational needs of nurses for working in addiction counseling 
and treatment centers were related to the cognitive and psychomotor domain. It is suggested that training 
courses be held for nursing students in relation to these needs and an educational package be developed 
accordingly. 
 
Keywords: Needs assessment, educational need, addiction, substance abuse, nursing student, addiction 
counseling and treatment centers 
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