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AAbbssttrraacctt  

PPaarrttiicciippaattiioonn  ooff  PPaattiieennttss  wwiitthh  CChhrroonniicc  IIllllnneessss  iinn  NNuurrssiinngg  CCaarree::  PPrreesseennttaattiioonn  ooff  MMooddeell  

IInnttrroodduuccttiioonn::  

RReecceennttllyy,,  hheeaalltthh  pprrooffiillee,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ccaauussee  ooff  iillllnneessss  aanndd  ddeeaatthh  hhaass  cchhaannggeedd..    CChhrroonniicc  iillllnneessss  iiss  

oonnee  ooff  tthhee  iimmppoorrttaanntt  cchhaalllleennggeess  ooff  hheeaalltthh  ccaarree  ssyysstteemmss..  SSuucccceessss  iinn  cchhrroonniicc  ccaarree  rreeqquuiirreess  ppaattiieenntt  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  nnuurrssiinngg  ccaarree..  RReeddeessiiggnn  ooff  hheeaalltthh  ccaarree  ssyysstteemmss  bbaasseedd  oonn  hhuummaanniissttiicc  ccaarree  aanndd  aaccttiivvee  

rroollee  ooff  ppaattiieennttss  iinn  nnuurrssiinngg  ccaarree..  NNuurrsseess  aaccttiivveellyy  eennccoouurraaggeedd  ttoo  ccoonnssiiddeerreedd  ppaattiieenntt  ppaarrttiicciippaattiioonn  aass  

aa  llaaww..  PPaattiieenntt  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  aa  ccoommpplleexx  ccoonncceepptt  tthhaatt  tthheerree  wwaass  nnoott  aannyy  ccoonnsseennssuuss  aabboouutt  iittss  

pprroocceessss..  PPaattiieenntt  ppaarrttiicciippaattiioonn  rreeqquuiirreess  mmoorree  ccllaarriittyy  iinn  ddiiffffeerreenntt  ccaarriinngg  aanndd  ccuullttuurraall  ccoonntteexxttss..  TThhee  

ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  hhaadd  ccllaarriiffiieedd  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  ppaattiieennttss  wwiitthh  cchhrroonniicc  iillllnneessss  iinn  nnuurrssiinngg  

ccaarree..  

MMeetthhoodd::  

TThhiiss  ssttuuddyy  wwaass  ppeerrffoorrmmeedd  wwiitthh  ggrroouunnddeedd  tthheeoorryy  rreesseeaarrcchh..  IInn  tthhiiss  ssttuuddyy,,  4141  ppaarrttiicciippaannttss  wweerree  

iinntteerrvviieewweedd..  PPaarrttiicciippaannttss  iinncclluuddeedd  2222  nnuurrsseess,,  2323  ppaattiieennttss  wwiitthh  cchhrroonniicc  iillllnneessss,,  55  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss..  

DDaattaa  aannaallyyssiiss  ccaarrrriieedd  oouutt  wwiitthh  mmeetthhoodd  ooff  SSttrraauussss  aanndd  CCoorrbbiinn  ((29912991))  aanndd  ccoonnssttaanntt  ccoommppaarraattiivvee..    

FFiinnddiinnggss::  

PPaattiieenntt  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  aann  iinntteerraaccttiivvee  ccoonncceepptt  tthhaatt  ooccccuurrrreedd  iinn  iinntteerraaccttiioonn  ooff  ccaarriinngg  aaggeennttss  ((nnuurrssee,,  

ppaattiieenntt  aanndd  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss))  iinn  ccoonntteexxtt  ooff  ccaarriinngg  ssyysstteemmss..  IInn  tthhiiss  ssttuuddyy,,  tthhrreeee  ccaatteeggoorriieess  wwaass  

eemmeerrggeedd::  kknnoowwiinngg  tthhee  ccaappaacciittiieess,,  ccoonnvveerrggeennccee  ooff  ccaarriinngg  aaggeennttss,,  aanndd  ttrryyiinngg  ttoo  ccoonnttrrooll  ooff  iillllnneessss..  

KKnnoowwiinngg  tthhee  ccaappaacciittiieess  ccoonnssiisstt  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssuubbccaatteeggoorryy,,  iinntteerrppeerrssoonnaall  iinntteerraaccttiioonn,,  mmuuttuuaall  

ttrruusstt,,  mmuuttuuaall  wwiilllliinnggnneessss,,  aanndd  ccaarriinngg  ssyysstteemm..  CCoonnvveerrggeennccee  ooff  ccaarriinngg  aaggeennttss  eemmeerrggeedd  ffrroomm  nnuurrsseess’’  

ssttrraatteeggiieess,,  ppaattiieennttss’’  aanndd  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss’’  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  nnuurrssiinngg  ccaarree..  TTrryyiinngg  ttoo  

ccoonnttrrooll  ooff  iillllnneessss  iinncclluuddeedd  tthhrreeee  ssuubbccaatteeggoorriieess::  eemmppoowweerrmmeenntt  ooff  ppaattiieennttss,,  lliivviinngg  wwiitthh  iillllnneessss  aanndd  

ffaacciilliittaattee  nnuurrssiinngg  ccaarree..    CCoorree  ccaatteeggoorryy  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  wwaass  ccoonnvveerrggeennccee  ooff  ccaarriinngg  aaggeennttss..  CCaarriinngg  

aaggeennttss  uusseedd  tthheeiirr  ccaappaacciittiieess  aanndd  ccoonnvveerrggeennccee  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr  ttoo  ccoonnttrrooll  ooff  iillllnneessss..          

CCoonncclluussiioonn::  

FFiinnddiinnggss  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  sshhoowweedd  tthhaatt  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  ppaattiieennttss  wwiitthh  cchhrroonniicc  iillllnneessss  ccoouulldd  ooccccuurr  iinn  

ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  iinncclluuddeedd  ccoonnffiirrmmiinngg,,  iinnvvoollvviinngg,,  sshhaarriinngg,,  aanndd  ttrruuee  ppaarrttiicciippaattiioonn..  LLeevveellss  ooff  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeeppeenndd  oonn  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  ccaarriinngg  aaggeennttss  aanndd  ccoonntteexxtt  ooff  ccaarriinngg  ssyysstteemm..  TThhee  

rreellaattiioonnsshhiipp  ooff  ffaaccttoorrss  ooff  ppaattiieenntt  ppaarrttiicciippaattiioonn  iimmaaggeedd  aass  aa  ppyyrraammiidd  mmooddeell..  CCaarriinngg  aaggeennttss  

ccoonnssiiddeerreedd  aass  ssiiddeess  aanndd  ccoonntteexxtt  ooff  ccaarriinngg  ssyysstteemm  wwaass  bbaassee  ooff  ppyyrraammiidd..  PPaattiieenntt  ppaarrttiicciippaattiioonn  wwaass  

aappeexx  ooff  ppyyrraammiidd..          
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