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چكيده
زمينه و هدف :بیماری های قلبي عروقي در حال حاضر شايع ترين علت مرگ در سراسر جهان است .مرگ و میر
حاصل از انفاركتوس میوكارد مي تواند تحت تأثیر تشخیص به موقع و درمان زودرس قرار گیرد .بنابراين جست و

جوی كمک در مرحله مواجهه با عاليم مي تواند عنصری اساسي در امداد طلبي و بقای بیماران باشد .هدف اين
مطالعه توصیف تجارب مبتاليان به انفاركتوس حاد میوكارد از امدادطلبي مي باشد.
روش بررسی :اين مطالعه كیفي با رويکرد تحلیل محتوا و با استفاده از نمونه گیری مبتني بر هدف و مصاحبه
بدون ساختار با  15نفر شامل  9بیمار 1 ،همراه 2 ،پرستار اورژانس 1 ،پرستار  1 ،CCUتکنسین فوريت های
پزشکي و  1پزشک اورژانس انجام شد .تجزيه و تحلیل داده ها با استفاده از رويکرد تحلیل محتوای الو و كینگاس
انجام شد .استحکام پژوهش با استفاده از كنترل مجدد توسط مصاحبه شوندگان و مرور همکار انجام شد.
یافته ها :تجارب مرحله امداد طلبي دارای  8طبقه اصلي «مواجهه با طوفان عالئم و نشانه ها»« ،كنش موقعیت-
آگاهي و تجربه»« ،انکار»« ،اهمال»« ،تقال برای بقاء و نجات»« ،ناآرامي و نگراني»« ،دستیابي به ثمرات گذر از
طوفان» و طبقه «مواجهه با موانع دريافت و ارائه كمک» بود.
نتيجه گيری :مواجهه با بیماری در اغلب موارد به عنوان تجربه ای ناخوشايند همراه با عاليم و نشانه های هولناک
مي باشد .حمايت كافي و همه جانبه يکي از مهم ترين ضروريات و الزامات برای اين بیماران و خانواده ها مي باشد.
ضروری است در آموزش های دانشگاهي و ضمن خدمت كاركنان نظام سالمت و همچنین آموزش در سطوح
مختلف جامعه به ويژه از طريق رسانه ها ،حساس سازی و اطالع رساني مناسب صورت پذيرد .اين يافته ها بر
ضرورت تخصیص عادالنه منابع و به ويژه نیروی انساني متخصص در مناطق محروم و دورافتاده داللت دارد.
کلمات کليدی :انفاركتوس حاد میوكارد ،تجارب ،امدادطلبي ،تحلیل محتوا ،مطالعه كیفي

