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 :چكيده 

ی دهندگان مراقبت سالمت هستند که داشتن دانش و مهارت کافی جهت ارائهترین ارائهپرستاران یکی از مهم مقدمه و هدف:

های دهند، عالئمم و نامانهای مورد بررسی قرار میصورت حرفهها امری ضروری است. پرستاران، بیماران خود را بهمراقبت، برای آن

ی خدمات بهداشتی بمه بیمماران را بمر عهمده دارنمد. ی ارائهنین نقش مهمی در نحوهکنند و همچمربوط به بیماری را شناسایی می

آید اجرای شناخت نیازهای بیمار و عوامل خطر مربوط به بیماری و موانع ارتقای سالمت که در طی ارزیابی اولیه بیمار به دست می

ویژه برای پرستاران و پزشمکان، بمرای ارائمه مراقبمت اممری  آموزش مراقبت تسکینی بهسازد. پذیر میمراقبت ایمن و مؤثر را امکان

حیاتی است. در تیم مراقبت سالمت، پرستاران اولین متخصصان حوزه سالمت هستند که درد و رنج بیماران را شناسایی و ارزیمابی 

ی بمرای آنهما ای ما ممی کننمد. می کنند. پرستاران بیاترین زمان را با بیماران می گذرانند و بنابراین نقش کلیدی در تصممیم گیمر

پرستاران ایرانی دانش محدودی از مراقبت تسکینی دارند. نگرش پرستاران نسبت به مرگ و مردن بر ارائه مراقبت از بیماران مبمتال 

با توجه به نیاز روز افمزون بمه مراقبمت تسمکینی، درش بیامتر ایمن  به بیماری های پایان زندگی و خانواده هایاان تاثیر می گذارد.

بررسمی تماثیر برناممه آمموزش  "بما همد  بنابراین، این مطالعه موضوع می تواند به ارائه مراقبت تسکینی با کی یت باال کمک کند. 

 طراحی و انجام شد. "هر تهرانمراقبت تسکینی کودکان بر دانش و نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان های کودکان منتخب ش

گیری پژوهش حاضر با رویکرد کمی و روش نیمه تجربی، دو گروهی)کنترل و مداخله( قبل و بعد  با نمونهروش پژوهش: 

دو گروه به  گیری آسانپرستار با دارا بودن شرایط ورود به پژوهش با نمونه 80تعداد  1400سال آسان انجام شد. در این مطالعه 

ن ر( تقسیم شدند. برنامه مراقبت تسکینی کودکان یک روز در میان به صورت مجازی برای  40ن ر( و مداخله ) 40کنترل) 

ساعته( آموزش داده شد. قبل از مداخله، بالفاصله و دو ماه پس از انجام مداخله،  2-1جلسه، ) 6پرستاران گروه مداخله در 

شناختی و پرسانامه سنجش دانش و نگرش پرستاران های ماخصات جمعیتمههای گردآوری پرساناپرستاران هر دو گروه ابزار

و با است اده از  25نسخه  SPSSآوری شده به کمک نرم افزار های جمعاز مراقبت تسکینی کودکان را تکمیل نمودند. سپس داده

 آمار توصی ی و استنباطی مورد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

میانگین دانش پرستاران از مراقبت تسکینی در هر دو گروه مداخله و کنترل قبل از  مطالعه ناان داد نتایج اینها: یافته

دار آماری نداشتند. تغییرات بالفاصله بعد از مداخله و همچنین دوماه بعد از مداخله نسبت به قبل از آن در ت اوت معنیمداخله 

به معنای افزایش میانگین نمرات دانش از مراقبت تسکینی پرستاران در گروه گروه مداخله مثبت و در گروه کنترل من ی بوده که 

-میانگین نمره نگرش پرستاران به مراقبت تسکینی ناان(. همچنین >001/0Pمداخله و کاهش آن در گروه کنترل بوده است )

 190/0pدار آماری نداشتند )اوت معنینگرش به مراقبت تسکینی ت دهنده آن بود که دو گروه مورد بررسی قبل از مداخله از نظر 

(. تغییرات بالفاصله بعد از مداخله و همچنین دوماه بعد از مداخله نسبت به قبل از آن در گروه مداخله مثبت و در گروه کنترل  =

گروه کنترل من ی بوده که به معنای افزایش میانگین نمرات نگرش به مراقبت تسکینی پرستاران در گروه مداخله و کاهش آن در 

داری نسبت به گروه کنترل بیاتر بود بوده است. نتایج آزمون تی مستقل ناان داد افزایش نمرات در گروه مداخله به صورت معنی

(001/0P< .) 

تواند موجب ارتقاء نتایج مطالعه حاضر ناان داد که مداخله آموزش برنامه مراقبت تسکینی کودکان میبحث و نتيجه گيری: 

سطح دانش و نگرش پرستاران گردد. ایجاد فرصت آموزش مراقبت تسکینی کودکان باعث ارتقای دانش و نگرش متخصصان 

آموزش فرصتی سالمت به منظور بهبود کی یت مراقبت از کودکان دارای شرایط محدود کننده زندگی و خانواده های آنها است. 

ینی و تقویت کاربرد م هومی در بالین ایجاد می کند که می تواند تغییر مثبتی در نگرش نسبت به برای به دست آوردن تجربه بال

  بخاد.را بهبود میماکالت مراحل پایان زندگی 
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Abstract: 

 

Background and Aim: 

The aim of this study was to investigate the effect of child palliative care education program on 

the knowledge and attitude of nurses working in selected hospitals in Tehran. 

Method: 

The present study with a quasi-experimental approach, pre-test-post-test with a control group with 

easy sampling, in this study, 80 nurses with the conditions for entering the study were divided into 

two groups of intervention and control. The one-day-a-day child palliative care program was 

taught virtually to the intervention group nurses in 6 sessions ( 1-2  hours). Before the intervention, 

immediately and two months after the intervention, nurses in both groups completed data 

collection tools including demographic characteristics questionnaires and questionnaires to assess 

knowledge and assess nurses' attitudes toward child palliative care. Data analysis was performed 

using SPSS software version 25. 

Findings: 

The results showed that the mean knowledge of nurses about palliative care in both intervention 

and control groups before the intervention was not statistically significant. Changes immediately 

after the intervention and also two months after the intervention compared to before were positive 

in the intervention group and negative in the control group, which meant increasing the scores of 

knowledge of palliative care nurses in the intervention group and decreasing it in the control 

group (0.001). 0P <). Also, the mean of nurses' attitudes toward palliative care showed that there 

was no statistically significant difference between the two groups in terms of attitudes toward 

palliative care before the intervention (p = 0.191). Changes immediately after the intervention and 

also two months after the intervention were positive in the intervention group and negative in the 

control group compared to before, which meant an increase in nursing attitudes toward palliative 

care in the intervention group and a decrease in the control group. The results of independent t-

test showed that the increase in scores in the intervention group was significantly higher than the 

control group (P <0.001). 

Discussion and conclusion: 

The results of the present study showed that the training intervention of children's palliative care 

program can improve the level of knowledge and attitude of nurses. Creating the opportunity to 

train palliative care for children improves the knowledge and attitude of health professionals in 

order to improve the quality of care for children with life-limiting conditions and their families. 

Education creates an opportunity to gain clinical experience and strengthen the application of 

concepts in the clinic, which can improve a positive change in attitude towards end-of-life 

problems. 
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