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اعضاء تیمدرمان ،پس زمینه فکری آنها را در خصوص قدرت به چالش میکشد و موجبات ارائه
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Abstract

Background &Objective: Cultural safety means to provide appropriate health care
to the patient with different culture in which the care was approved by the patients and
their families. Cultural safety emphasizes on self-awareness in healthcare providers and
challenges with power inbalence between medical teams and patients. Cultural safety
provide safe care to patient/family, therefore improves medical care. This study aimed
to identify and explain the concept of cultural safety in hospitalized patients.
Method: A critical ethnography was conducted in a nephrology ward in one of the
educational hospital of Tehran University of medical science. Data collection was
started by observation over seven months, and continued by ethnographic interview
over five months. Observation was performed in 520 hours. Seven patients, two
families, five nurses and five physicians were recuited according to the purposeful
sampling in interview phase. Data was analyzed based on Carspecken’s (1996)
reconstructive analysis.According to Carspecken’s method at first we selected low level
codes. The in an intersubjective process and with pragmatic horozone analysis low
level codes gathered to high level of obstraction and the cultural themes were emerged.
Results: Seven main themes, from high level coding, were emerged. Medical
hegemony and passive patients in patients-practitioners encounter. Verbal violence of
practitioners to the patients. Patients Suspense of uncertainty due to information
isolation. Misunderstanding of patient participation and to atone for his disease.
Conclusion: Cultural safety can be defined as feeling participation, protection and
partnership in hospitalized patients. In addition in the current medical culture,
hospitalized patients are in cultural risk but not cultural safety.The findings presented in
this study can be used as a framework for achieving and stabilshing cultural safety of
the hospitalized patients in these or other similar parts.
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