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 چکیده

روند  یک اورژانس قلبی عروقی است و به تشخیص و درمان فوری نیاز دارد.انفارکتوس حاد میوکارد  مقدمه و هدف:

که به شدت  کندمواجه میجهت حفظ بقا پیچیده مدیریت این بیماری، افراد مبتال را با انواع مختلفی از راهکارها 

ای است و اطالع از که بیماران در آن قرار دارند. لذا شناخت این فرآیند دارای اهمیت ویژهاست ای تحت تاثیر زمینه

با این وجود فرآیند مدیریت بیماران مبتال به  کند.اقدامات موثر فراهم میفرآیند مدیریت، زمینه را برای انجام 

مدیریت انفارکتوس حاد میوکارد پیش از رسیدن به بیمارستان ناشناخته است. لذا این مطالعه با هدف تبیین فرآیند 

  بیماران مبتال به انفارکتوس حاد میوکارد پیش از رسیدن به بیمارستان انجام شد.

مبتال به  کننده از بیمارانمشارکت 26کیفی، که با رویکرد گراندد تئوری انجام شد، تعداد  در این مطالعه ر:روش کا

گیری هدفمند و نظری های پزشکی بر اساس نمونهو پرسنل فوریت هاآن ، اعضای خانوادهانفارکتوس حاد میوکارد

، یاداشت عرصه و های عمیقبا استفاده از مصاحبه هاداده 1400تا  1398های انتخاب شدند. در فاصله سال

انجام  2015ها با استفاده از روش کوربین و اشتراوس . تحلیل دادهآوری شدندیادآورنویسی تا رسیدن به اشباع جمع

   ( انجام شد. V10) Word ،MAXQDAها با نرم افزارهای مدیریت داده شد.

کنندگان مرد بودند و میانگین سنی بیماران مشارکت %84/53کننده در مطالعه شرکت کردند. مشارکت 26 ها:یافته

طبقه اصلی شکل گرفت. طبقات اصلی برآمده از این  4زیرطبقه و  10طبقه اولیه،  36در این پژوهش بود.  46/52

یم(، درک تهدید )احساس خود درمانی برای کاهش عالسهل انگاری در قبول مشکل و مطالعه شامل ناچیزانگاری )

ها، اجرای اقدامات اولیه( و حمایت توصیه یارائه) حضور فعال خانوادهخطر و حساس شدن اطرافیان به مشکل(، 

متغییر مرکزی بخش )حمایت دیسپچر از راه دور، بررسی حرفه ای، تالش تیم در جهت حفظ زندگی( بودند. حیات

گیری فرآیند مدیریت انفارکتوس حاد میوکارد پیش از ی شکلزمینهم گرفت. نا "بقا در بستر آگاهی"در این مطالعه 

ها تحلیل دادهاست.  "عوامل سازمانی"و  "عوامل محیطی"، "عوامل مربوط به بیمار"رسیدن به بیمارستان شامل 

، "و قیاس کنکاش"، "مدیریت استرس"، "گراییمعنویت"بود و  "تالش برای زنده ماندن"برای فرآیند شامل طبقه 

آن هستند. پیامدهای مربوط به مدیریت بیماران مبتال به زیرطبقات  "مدیریت آگاهی و دانش"و  "جستجوی کمک"

نجات جان "، "عالئم کاهش"، "اقدام به موقع"، "شناسایی درست عالئم"، "حفظ آرامش"انفارکتوس حاد میوکارد، 

  گذاری شد.نام "بیمار

پیش از رسیدن به بیمارستان چندوجهی و وابسته به انفارکتوس حاد میوکارد بیماران فرآیند مدیریت  :نتیجه گیری

های مختلفی را اتخاذ کنند شود افراد استراتژیهای موجود در زمان حمله قلبی باعث میشرایط و چالش. زمینه است

اران نسبت به عالئم و اقدامات بیم و شناخت که در نتیجه آن پیامدهای متفاوتی را تجربه کنند. در صورتی که آگاهی

ها آسان شده و پیامدهای مطلوبی توسعه یابد، مواجه با چالش با توجه به شرایط موجود مناسب در زمان حمله قلبی

ریزان سیستم بهداشتی درمانی قرار گیرد و در تواند مورد استفاده برنامهخواهد شد. نتایج این مطالعه می حاصل

 روه از بیماران تاثیر گذار باشد. میزان مرگ و میر این گ

 ، پیش بیمارستانی، مدیریت بیماریانفارکتوس حاد میوکارد، مطالعه کیفی، گراندد تئوری واژگان کلیدی:
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Abstract 

Background: Acute myocardial infarction is a cardiovascular emergency and requires immediate 

diagnosis and treatment. The complex process of managing the disease exposes sufferers to a variety 

of strategies to maintain survival that are strongly influenced by the context in which patients are 

exposed. Therefore, understanding this process is of special importance and knowledge of the 

management process provides the basis for effective action. While more than half of these patients 

die before reaching the hospital. However, the process of managing patients with acute myocardial 

infarction before reaching the hospital is unknown. Therefore, this study was performed to explain 

the management process of patients with acute myocardial infarction before arriving at the hospital. 

Materials and Methods: In this qualitative study, which was conducted with a grounded theory 

approach, 26 participants were selected from patients with acute myocardial infarction, their family 

members and emergency medical personnel based on purposive and theoretical sampling. Between 

1398 and 1400, data were collected using in-depth interviews, field notes, and memo until saturation 

was achieved. Data analysis was performed using Corbin and Strauss 2015 method. Data 

management was performed with Word software, MAXQDA (V10). 

Results: 26 participants participated in the study. 53.84% of participants were male and the mean 

age of patients was 52.46. 26 participants contributed in the study. In this research, 36 primary 

categories, 10 sub- categories and 4 main categories were formed. The relevant theory in this 

research was formed with the core category of management in the continuum of negligence and 

awareness. The main categories of this study include negligence (negligence in accepting the 

problem and self-medication to reduce symptoms), Perception of threat (feeling of danger and 

sensitivity of those around the problem), Active family presence (Provide recommendations, taking 

initial steps) And life support (remote dispatch support, professional review, team effort to save 

lives). The central variable in this study was called "survival in the context of consciousness". 

Background of the formation process of acute myocardial infarction before arriving the hospital. 

Patient-related factors, environmental factors and organizational factors underlie the formation of the 

acute myocardial infarction management process before reaching the hospital. After experiencing the 

initial symptoms, the participants tried to control the disease with "spiritualism", "stress 

management", "exploration and analogy", “help-seeking” and "awareness and knowledge 

management" and achieve consequences such as "keeping calm", "correct identification of 

symptoms", "timely action", "change of symptoms", "save the patient's life". 

Conclusion: The management process for acute myocardial infarction patients before arriving at the 

hospital is multifaceted and context-dependent. Circumstances and challenges during a heart attack 

cause people to adopt different strategies as a result of which they experience different 

consequences. If patients' awareness of the appropriate symptoms and actions during a heart attack 

develops according to the existing conditions, facing the challenges will be easier and the desired 

results will be achieved. The results of this study can be used by health care system planners and 

affect the mortality rate of this group of patients. 

Keywords: Acute myocardial infarction, qualitative study, grounded theory, prehospital, dieseas 

management 


