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Abstract
Background and Aim: Palliative care is one of the most important aspects of neonatal intensive care.
Providing palliative care for infants faces many obstacles and challenges. The aim of this study was to
determine the attitude to palliative care and the barriers for delivering palliative care practices among nurses
in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU).
Material and Method: In the present descriptive cross-sectional study, 128 nurses working in NICUs of
hospitals affiliated to the Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran were selected by
census method in 2018. Data were collected with "Fromelt Attitude Towards Caring for Dying Patient"
(FATCOD) and "Neonatal Palliative Care Attitude Scale" (NPCAS).
Results: Nurses' attitude toward palliative care was positive (102.17±4.81) and a statistically significant
association was observed between shift work and nurses' attitudes (p<0.001). A strong barrier to providing
palliative care was the presence of insufficient resources (10.93±2.66). Improper application of technology
(5.90±1.59), organizational culture (18.69±5.25) and professional competence of nurses (18.09±4.82) were
classified as intermediate barriers. The weak barrier to the implementation of palliative care was the
individual and social attitude of the nurse (18.67±2.60).
Discussion and Conclusion: Nurses have a positive attitude to providing palliative care, and it is necessary
to strengthen their positive attitude by providing clinical and theoretical training. It is also important to pay
more attention to eliminating other factors that can affect the implementation of palliative care . Insufficient
resources are a strong obstacle to providing palliative care in neonates. So equipping the resources in terms of
a suitable physical environment, adequate skilled manpower, providing counseling services and developing
guidelines and policies for the nurses, are important in order to improve the implementation of neonatal
palliative care.
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چکیده
زمینه و هدف :یکی از جنبههای مهم مراقبت در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان ،مراقبت تسکینی است .ارائه مراقبت تسکینی نوزادان با موانع و
چالشهای زیادی روبرو است .این پژوهش با هدف تعیین نگرش پرستاران به مراقبت تسکینی و موانع اجرای آن در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان
انجام شده است.
روشها :این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1397بر روی  128پرستار شاغل در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان بیمارستانهای تابعه دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی که به روش سرشماری انتخاب شدند ،انجام شد  .دادهها با استفاده ازدو پرسش نامه " نگرش فروملت نسبت به مراقبت
از بیماران در حال مرگ" ( )FATCODو"مقیاس نگرش به مراقبت تسکینی نوزادان"(  ) NPCASجمع آوری شد.
یافتهها :نگرش پرستاران نسبت به مراقبت تسکینی مثبت بود( )102/17±4/81و ارتباط معنادار آماری بین شیفتکاری و نگرش پرستاران
( )p>0/001مشاهده شد .مانع قوی ارائه مراقبت تسکینی وجود منابع ناکافی( )10/93±2/66بود .کاربرد نامناسب تکنولوژی( ،)5/90±1/59فرهنگ
سازمانی( ) 18/69± 5/25و صالحیت حرفهای پرستاران ( )18/09±4/82در ردیف موانع متوسط طبقه بندی شدند و مانع ضعیف اجرای مراقبت
تسکینی؛ نگرش فردی و اجتماعی پرستار( )18/67±2/60بود.
نتیجهگیری :پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان ،نگرش مثبت به اجرای مراقبت تسکینی نوزادان دارند .لزوم تقویت بیشتر میزان
نگرش مثبت پرستاران با برگزاری آموزشهای بالینی و تئوری و همچنین توجه و تمرکز بیشتر بر رفع عوامل دیگری که میتواند مانع اجرای
مراقبت تسکینی باشد ،از اهمیت ویژه برخوردار است .وجود منابع ناکافی مانع قوی ارائه مراقبت تسکینی در نوزادان است لذا تجهیز منابع بخش از
نظر محیط فیزیکی مناسب ،نیروی انسانی کافی و ارائه مشاوره به پرستاران و تدوین دستورالعملها و سیاستهای اجرای مراقبت تسکینی در بخش
های مراقبت ویژه نوزادان ،در اجرای مراقبت تسکینی تأثیر مثبت خواهد داشت.
کلیدواژهها :مراقبت تسکینی ،پرستاری ،نگرش ،نوزادان ،بخشهای مراقبت ویژه ،مراقبت پایان حیات

Downloaded from jccnursing.com at 16:53 +0330 on Wednesday November 25th 2020

نگرش پرستاران به مراقبت تسکینی و موانع آن در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان

نگرش پرستاران به مراقبت تسکینی و موانع آن در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان 3 /

مقدمه

2020, Vol. 13, No.3

روشها
پژوهش حاضر ،این مطالعه یک مطالعه توصیفی – مقطعی
بود که از مرداد تا آذر سال  1397با مشارکت تمام پرستاران
شاغل در  NICUبیمارستانهای مهدیه ،کودکان مفید ،شهدای
تجریش ،طالقانی و امام حسین(ع) وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،در شهر تهران انجام شد .روش نمونهگیری
به صورت سرشماری بود تمام پرستارانی که دارای مدارک
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری بودند و در سمت پرستار و
سرپرستار با حداقل یکسال سابقه کار در  NICUمشغول به کار
بودند(  135نفر) وارد مطالعه شدند.
جهت جمعآوری اطالعات ،پرسشنامهها که به صورت بینام
آماده شده بود بعد از کسب رضایتنامه کتبی و آگاهانه ،در شیفت
های مختلف توزیع شد .به سؤاالت پرستاران در هنگام تکمیل
پرسشنامهها پاسخ داده میشد .از  135پرستاری که پرسشنامه
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مراقبت تسکینی در اوایل دهه ،1980در زمانی که توسعه فن
آوری در مقابل مسائل اخالقی و انسانی پیشی گرفته بود مطرح
شد[ .]1،2این مراقبت جامع که مبتنی بر استانداردهای بالینی،
فرهنگی و اخالقی است[ ،]3دارای نگاهی بین رشتهای وکل نگر
بوده و تمام قلمرو مراقبت از پیشگیری تا تسکین درد و رنج نوزاد
و ارتقاء کیفیت زندگی نوزاد و خانواده را در بر میگیرد[ .]4نرخ
مرگ و میر نوزادان بستری در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان
( )Neonatal Intensive Care Unitباالست[ ]5و  98درصد
مرگ و میر نوزادان در NICUرخ میدهد[ .]6نتایج مطالعهای در
سال  2018در ایران میزان مرگ و میر نوزادان بستری در بخش
های مراقبت ویژه را باال در حد  16/4درصد در سال گزارش
کرده است[ .]7در مطالعه دیگری نیز در بیمارستان فاطمیه همدان
این میزان  18/51درصد بوده است[ ]8با توجه به باال بودن میزان
مرگ و میر نوزادان ،مراقبت تسکینی نوزادان از اهمیت ویژهای
برخوردار است .به کارگیری مراقبت تسکینی منجر به مدیریت
بهتر عالیم نوزاد ،ارتباط بهتر با خانواده و حمایت بیشتر از آنها در
مراحل نهایی زندگی نوزاد و کاهش پیامدهای منفی از دست
دادن نوزاد در خانواده میشود[.]9،10
پرستاران بیشترین تعامل را با نوزاد و خانواده داشته و مسئول
تضمین کیفیت مراقبتهای ارائه شده هستند[ .]11آنان الزم است
عالوه بر اجرای مراقبت تسکینی ،در جهت تغییر رویکرد سازمان
به سمت ارائه مراقبت تسکینی نیز فعال باشند[ .]9این در حالی
است که نگرش غالب در بسیاری از بخشهای  ،NICUنگرش
”درمانی“ است[ ]12و این اعتقاد وجود دارد که ارائه مراقبت
تسکینی با فضای  NICUکه مملو از تجهیزات پیشرفته است
منافات داشته و تغییر رویکرد به سمت مراقبت تسکینی بسیار
دشوار است[ .]5شواهد نشان میدهد با وجود آنکه  41درصد از
کل مرگ و میرها به نوزادان اختصاص دارد اما فقط  2درصد
نوزادان خدمات مراقبت تسکینی را دریافت میکنند[ .]14نتایج
مطالعهای همچنین نشان داده است میزان انطباق مراقبتهای
پرستاری از نوزادان و والدین آنها در مراحل پایان حیات با
استانداردها ،در  NICUفقط  16/78درصد بوده است[ ]15که
نشان دهنده اجرای ضعیف و دور از استاندارد مراقبت تسکینی
است .با وجود آنکه پروتکلهای متعددی برای ارائه مراقبت
تسکینی نوزادان تدوین و در اختیار پرستاران قرار گرفته است اما
همچنان کاربرد مراقبت تسکینی در بالین مغفول مانده
است[.]12،16
شواهد نشان میدهد که پرستاران در ارائه مراقبت تسکینی با
موانع و چالشهای فراوانی روبرو هستند[ .]17شناسایی موانع از
دیدگاه آنان قدم اساسی در جهت یافتن مسیر پیشرفت ارائه
مراقبت تسکینی مطلوب است .در متون داخلی در خصوص موانع
مراقبت تسکینی نوزادان ،یک مطالعه با حجم نمونه کم (57

پرستار) در سال  2015در سه شهر کرمان ،یزد و رفسنجان به
دست آمد و نتایج آن نشان دهنده پنج مانع بود که مهمترین آنها
از دیدگاه پرستاران منابع ناکافی بود[.]18
نتایج مطالعات خارج از کشور نشان دهنده موانع متفاوتی نظیر
منابع ناکافی و محیط فیزیکی[ ،]19موانع سازمانی و استفاده
نادرست از تکنولوژی[،]20کمبود آگاهی پرستاران ،عدم رعایت
قلمرو فردی بیماران ،ویژگیهای فردی پرسنل[ ،]21ارتباط
ناکافی ،عدم وجود خدمات مشاورهای ،عدم امکان ابزار عقیده در
خصوص مراقبت تسکینی ،عدم وجود نیروی انسانی کافی[،]22
کمبود دانش و ویژگیهای متفاوت فرهنگی و مذهبی والدین و
نبود تیم مراقبت تسکینی[ ]23است.
نگرش پرستاران به مراقبت تسکینی در موفقیت اجرای آن
تأثیر دارد[ ]24زیرا انگیزه پرستاران در اجرای مراقبت تسکینی
تحت تأثیر نگرش آنان است و نگرش پرستاران نیز به عوامل
مختلفی نظیر عوامل فرهنگی اجتماعی ،اعتقادات ،روابط
خانوادگی و تجربههای قبلی ،وضعیت اقتصادی که میتواند در
جوامع یا حتی بخشهای بالینی مختلف متفاوت باشد ،وابسته
بوده و بر اجرای مراقبت تسکینی از نوزاد و خانواده تأثیر می
گذارد[ .]25اگر پرستاران نسبت به اجرای مراقبت تسکینی نوزادان
باور داشته باشند انگیزه اجرای مراقبت تسکینی استاندارد در آنها
بیشتر میشود .نتایج چند مطالعه میزان نگرش و نوع آن را در
پرستاران بخشهای مراقبت ویژه نوزادان متفاوت گزارش نموده
است[ .]26-28از آنجا که شناخت نگرش پرستاران در مورد
مراقبت تسکینی و موانع آن میتواند بر ارتقاء هرچه بیشتر ارائه
مراقبت تـسکینی تأثیرگذار باشـد ،لذا مطالعه حاضر با هدف
تعیین نگرش پرستاران به مراقبت تسکینی و موانع اجرای آن در
بخشهای مراقبت ویژه نوزادان بیمارستانهای منتخب دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.
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یافتهها
در این مطالعه میزان پاسخگویی  94/81درصد بود .بیشتر
پرستاران(  29/68درصد) در محدوده سنی  30-35سال قرار
داشتند و اکثریت آنان ( 51/6درصد) متأهل بودند و  84/4درصد
آنان در شیفتهای در گردش انجام وظیفه میکردند .اکثریت
پرستاران(  83/3درصد) سابقه کاری  10-15سال داشتند96/1 .
درصد مشارکت کنندگان در پژوهش سمت پرستار داشتند .تمام
مشارکت کنندگان در پژوهش زن بودند و در دوره آموزشی و یا
کارگاه مصوب شرکت نکرده بودند.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نمره کل نگرش پرستاران
به مراقبت تسکینی  102/17±4/81بود (جدول شماره .)1
میانگین نگرش پرستارانی که در شیفت صبح کار میکردند بیشتر
از پرستارانی بود که شیفت در گردش بودند و این اختالف معنادار
بود(( )p>0/001جدول شماره .)2
نتایج این مطالعه در خصوص موانع مراقبت تسکینی در
(جدول شماره )3آورده شدهاست .در بررسی ارتباط بین ویژگی
دوره  ،13شماره 1399 ،3
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به آنان داده شد  128نفر پرسشنامهها را تکمیل کردند .برای
تکمیل پرسشنامهها  15تا  20دقیقه زمان الزم بود .پرسشنامه
ویژگیهای جمعیت شناسی توسط پژوهشگر تکمیل میشد.
جمعآوری اطالعات چهار ماه به طول انجامید.
پرسشنامه "اطالعات جمعیت شناسی" ،دارای هفت سؤال
در خصوص سن ،جنس ،سمت ،میزان تحصیالت ،میزان سابقه
کار ،وضعیت تأهل و شرکت در دورههای آموزش مصوب مراقبت
تسکینی بود.
برای تعیین نگرش پرستاران نسبت به مراقبت تسکینی از
پرسشنامه "نگرش فروملت نسبت به مراقبت از بیماران در حال
مرگ"( )FATCODEاستفاده شد 30 .عبارت این ابزار در
لیکرت پنج درجهای از  ( 1خیلی مخالفم) تا  ( 5خیلی موافقم)
نمرهگذاری شد .عبارات منفی نیز به طور معکوس نمره گذاری
شد .میانگین نمرات نگرش پرستاران نسبت به هر کدام از عبارات
پرسشنامه بین  1تا  5نمرهگذاری شده بود .نمره میانگین هر
سؤال به صورت نگرش منفی( ،)1-2نگرش نسبتاً منفی(،)2-3
نگرش خنثی( ،)3نگرش نسبتاً مثبت( )3-4و نگرش مثبت()4-5
مورد ارزیابی قرار گرفت و نمره کل پرسشنامه بین  30تا 150
بود ،که هر چه نمره باالتر بود ،نشان دهنده نگرش مثبتتر به
مراقب تسکینی بود .نمره میانگین کل پرسشنامه به صورت
کمتر از  50نگرش منفی 50-60 ،نگرش خنثی و بیشتر از 65
نگرش مثبت مورد ارزیابی قرار گرفت.
این پرسشنامه توسط  Frommeltدر سال  1991در کشور
آمریکا جهت بررسی نگرش نسبت به مراقبت بیماران در حال
مرگ طراحی شده است[ ]29و در مطالعات اولیه در جامعه
پرستاران بخشهای انکولوژی و بخشهای جراحی در کشور
آمریکا از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بوده (-0/94
 )CVI=0/90و پایایی همسانی درونی ابزار نیز  0/75بوده
است[ .]30در ایران نیز این ابزار به فارسی ترجمه و روایی و
پایایی آن در مطالعات مختلف بررسی و قابل قبول گزارش شده
است[.]27،28
برای تعیین موانع اجرای مراقبت تسکینی از پرسشنامه
"مقیاس نگرش به مراقبت تسکینی نوزادان"( )NPCASکه
دارای 26عبارت بود ،استفاده شد .عبارات ابزار در لیکرت پنج
درجهای از  ( 1خیلی مخالفم) تا  ( 5خیلی موافقم) نمره گذاری
شد و موانع در پنج زیر مقیاس منابع( 5عبارت) ،استفاده از
تکنولوژی( 2عبارت) ،نگرش فردی و اجتماعی( 6عبارت) ،فرهنگ
سازمانی( 5عبارت) و صالحیت پرستاری( 7عبارت) ارزیابی شد.
نمره دهی ابزار به صورت مانع قوی کمتر از  50درصد نمره کل
هر زیر مقیاس ،مانع متوسط  50-70درصد نمره کل هر زیر
مقیاس و مانع ضعیف بیشتر از  70درصد نمره کل هر زیر مقیاس
بود[.]21

این پرسشنامه توسط  )Kain and etal)2007در کشور
آمریکا با هدف سنجش نگرش پرستاران نسبت به موانع مراقبت
تسکینی نوزادان طراحی شد .این ابزار برای اولین بار توسط
گروهی از پرستاران مراقبت ویژه نوزادان آمریکا و استرالیا تحت
روایی و پایایی قرار گرفت که از روایی( CVI=)0/100برخوردار
بود .پایایی ثبات ابزار نیز  r=0/70اعالم شد[ .]31در داخل کشور
این ابزار در مطالعه عزیززاده و همکاران(  )2017بعد از ترجمه و
بررسی روایی و پایایی آن در جامعه پرستاران بخش مراقبت ویژه
نوزادان ،مورد استفاده قرار گرفته است[.]18
در مطالعه حاضر شاخص روایی کل (محاسبه میانگین شاخص
روایی محتوا ( ،)SCVIدر مورد دو ابزار " " FATCODEو
" "NPCASبا قضاوت یازده تن از اعضاء هیئت علمی و صاحب
نظران ،به ترتیب  0/93و 0/100بود و همچنین روایی صوری نیز
بر اساس نظر مشارکت کنندگان بررسی و تغییرات الزم در ابزار
داده شد .در مطالعه حاضر پایایی همسانی درونی ابزارها (محاسبه
آلفای کرونباخ) بررسی شد که به ترتیب:
در ابزار " FATCODE " 79/0و در ابزار " NPCAS" 75/0
بود.
دادههای مطالعه توسط نرمافزار  SPSS16مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف فرض
نرمال بودن توزیع دادهها را تأیید کرد .از آزمونهای آمار توصیفی
مانند فراوانی و درصد فراوانی و میانگین و انحراف معیار استفاده
شد .در آمار استنباطی از آزمون تی زوجی برای متغیرهای دو
حالته و تحلیل واریانس یک طرفه برای متغیرهایی که دارای چند
حالت بودند استفاده شد .سطح معناداری آزمونها  P=0/05با
احتمال  95درصد در نظر گرفته شد.
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جدول شماره  :2مقایسه میانگین نگرش پرستاران نسبت به مراقبت تسکینی بر حسب
خصوصیات جمعیت شناسی
میانگین

ویژگیهای جمعیت شناسی

N

درصد

نمره نگرش
به مراقبت

SD

P-value

تسکینی

میزان تحصیالت

وضعیت تأهل

سن ( سال)

شیفت کاری

سابقه کاری

سمت شغلی

کارشناسی

119

93

102/15

4/85

کارشناسی ارشد

9

7

102/33

4/44

دکترا
مجرد
متاهل
مطلقه
20-25
26-30
31-35
36-40
41-45
 45به باال
صبح
عصر
شب
در گردش
1-5
6-10

0
60
66
2
18
30
38
23
45
4
19
1
0
108
23
32

0
46/9
51/6
1/6
14/06
23/43
29/69
17/96
11/71
3/12
14/8
0/8
0
84/4
18
25

60/10
75/10
100
99/78
101/3
102/66
102/78
104/67
104
106/31
89
0
101/56
100/73
100/71

36/4
20/5
8
5/12
4/87
4/0
4/71
5/61
2/16
3/28
---0
4/53
6/29
4/40

11-15

49

38/31

102/32

3/92

16-20
باالتر از 20
پرستار
سرپرستار

20
4
123
5

15/6
3/1
96/1
3/9

105/40
104
102/2
105/80

4/40
2/16
4/77
4/43

بحث
پژوهش حاضر با هدف تعیین نگرش پرستاران به مراقبت
تسکینی و موانع اجرای آن در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان
انجام شد .نتایج نشان دهنده مثبت بودن نگرش پرستاران نسبت
به مراقبت تسکینی بود .اگر چه مطالعات زیادی یافتهی مطالعه
حاضر در این خصوص را مورد تأیید قرار میدهد[ .]25-28اما
میانگین نمره نگرش مثبت پرستاران در مطالعات مختلف متفاوت
گزارش شده است و این موضوع میتواند مرتبط با تفاوتهای
موجود در ویژگیهای جمعیت شناسی و بستر مطالعه و متفاوت
بودن بخشهای مراقبت ویژه نوزادان نسبت به بخشهای
2020, Vol. 13, No.3

T=0/10
P=0/91
T=1/35
P=0/18

F=2/44
P=0/38

T=4/36
P>0/001

F=4/6
P=0/130

T=1/74
P=0/85

میانگین نمره نگرش بسیار بیشتر از مطالعه حاضر بود[.]27،28
[ .]32این موضوع نشاندهنده اهمیت و ضرورت ارتقاء نگرش
مثبت مشارکت کنندگان در مطالعه حاضر میباشد که میتواند با
آموزش و برگزاری جلسات آموزش تئوری و بالینی ،میسر شود.
همچنین در خصوص اینکه چرا پرستاران در مطالعه حاضر نمره
کمتری از پرسشنامه  FATCODEنسبت به مطالعات دیگر
[ ]32-34به دست آوردهاند نیاز به بررسی بیشتر وجود دارد.
در مطالعه حاضر بیشترین میانگین نمره مربوط به عبارت
"باید به احساسات والدین نوزاد در حال مرگ توجه کرد" بود .در
واقع اکثر مشارکتکنندگان معتقد بودند که پرستاران باید به
احساسات والدین توجه نشان دهند .این یافته در مقایسه با نتایج
J Crit Care Nurs
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های جمعیت شناسی پرستاران و موانع مراقبت تسکینی هیچگونه
ارتباط معنادار آماری مشاهده نشد( )p<0/05و همچنین با انجام
آنالیز واریانس نشان داده شد که هیچگونه اختالف معنادار آماری
بین سطوح مختلف نگرش کلی پرستاران( منفی ،مثبت و خنثی)
به مراقبت تسکینی و نگرش آنان به موانع وجود ندارد (.)p<0/05

عمواست .در کشور ترکیه نتایج مطالعهای با ابزار مشابه در سال
 ،2013نشاندهنده مثبت بودن نگرش پرستاران بود اما نسبت به
مطالعه حاضر از درجه مثبت کمتری برخوردار بود[ .]32نتایج
مطالعهای در سال  2019در بیمارستانهای آموزشی شهر تهران
نشاندهنده مثبت بودن نگرش به مراقبت تسکینی بود اما

 / 6قازانچایی و همکاران

مجله پرستاری مراقبتهای ویژه
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مطالعهای در سال  2014که در آن درصد کمتری از مشارکت
کنندگان توجه به احساسات خانواده را مورد تأکید قرار داده بودند،
متفاوت بود[.]26
در مطالعه حاضر اکثریت مشارکتکنندگان نشان دادند که از
دیدگاه آنان "خانواده نوزاد در حال مرگ نیاز به حمایت عاطفی
دارد" و میزان توافق پرستاران در مورد این عبارت باال بود .در
مطالعه خنجری و همکاران  ،2019نیز همسو با نتایج مطالعه
حاضر درصد باالیی از مشارکت کنندگان موافقت خود را با دو
عبارت فوق نشان دادند[ .]32حمایت عاطفی از خانواده و مادر
نوزاد در حال مرگ ،شرایط جهت سازگاری مثبت با بحران را
فراهم نموده[ ]35و منجر به ارتقاء کیفیت زندگی نوزاد و خانواده
میشود.
در مطالعه حاضر کمترین میانگین نمره نگرش مربوط به
عبارت شماره  3بود .در واقع درصد باالیی از پرستاران هنگامی
که درباره مرگ با والدین نوزاد در حال مرگ صحبت میکردند
احساس بدی داشتند .در حالی که نتایج برخی مطالعات نشان
دهنده اتفاق نظر کمتر پرستاران در این مورد است[ .]36،37این
ناهمسویی میتواند مرتبط با تفاوتهای فرهنگی و تأثیر آن در
ارائه خبر بد و یا صحبت از مرگ نوزاد با والدین باشد .از سوی
دیگر با توجه به آنکه هیچکدام(100درصد) از مشارکت کنندگان
آموزش مراقبت تسکینی در نوزادان را دریافت نکرده بودند
نتیجهای دور از انتظار نیست شاید پرستاران جهت دور کردن خود
از استرس از شیوه بلوک کردن استفاده میکردند و با دور کردن
خود از موقعیت و صحبت نکردن در مورد مرگ با والدین ،سعی
در حفظ آرامش خود داشتند[.]38
در مطالعه حاضر ارتباط معنادار آماری بین میزان نگرش
پرستاران و شیفت کاری آنان مشاهده شد به طوری که پرستارانی
که در شیفت کاری صبح فعال بودند نگرش مثبتتری به مراقبت
تسکینی نوزادان داشتند .به نظر میرسد برخورداری پرستاران از
شرایط آموزشی بهتر بخش در شیفتهای صبح موجب ارتقاء
نقش پرستار در ایفاء مراقبت تسکینی میشود .بر خالف نتایج
مطالعه خنجری و همکاران  ،2019نتایج مطالعه حاضر نشان
دهنده عدم وجود ارتباط معناداری آماری بین نگرش پرستاران و
سمت آنان بود .در مطالعه حاضر ارتباط معنادار آماری بین نگرش
پرستاران و میزان تحصیالت آنان نیز مشاهده نشد که از این نظر
با نتایج مطالعهای که در سال  2014در کشور اتیوپی انجام شده
است[ ،]26ناهمسو بود .از آنجا که مباحث مرتبط با مراقبت
تسکینی در کوریکولوم آموزشی پرستاران گنجانده نشده است،
عدم وجود ارتباط بین سطح تحصیالت پرستاران و نگرش آنان
به مراقبت تسکینی قابل توجیه است.
نتایج مطالعه حاضر در مورد نگرش پرستاران نسبت به موانع
مراقبت تسکینی نشان داد که کاربرد نا مناسب تکنولوژی جهت
تداوم حیات نوزاد ،مانعی با شدت متوسط در ارائه مراقبت تسکینی

است .اگر چه این نتیجه توسط مطالعات مختلف حمایت میشود
[ ،]23-31اما نتایج مطالعهای در سال 2019ناهمسو با مطالعه
حاضر نشان داد که از دیدگاه متخصصان نوزادان ،کاربرد
تکنولوژی تسهیلکننده ارائه مراقبت تسکینی است[ .]39به نظر
میرسد پرستاران مشارکتکننده در مطالعه با کاربرد تکنولوژی از
یکسو و مطالبات والدین و خواستههای آنان به منظور ادامه
تالش برای زنده نگه داشتن نوزاد در حال مرگ از سوی دیگر ،با
چالش مواجه هستند و این موضوع در شواهد علمی نیز مورد
تأکید است[ ]38، 40-42و به عنوان یک چالش اخالقی میتواند
مانعی در جهت ارائه مراقبتهای تسکینی در نورادان باشد.
نتایج نشان داد یکی از موانع قوی ارائه مراقبت تسکینی در
نوزادان ،ناکافی بودن منابع است و درصد باالیی از پرستاران
محیط بخش مراقبت ویژه نوزادان را برای ارائه مراقبت تسکینی
مناسب نمیدانستند .عدم رعایت حریم خصوصی نوزاد و خانواده و
نیز محیط شلوغ و غیراستاندارد از نظر نور و صدا برای ارائه
مراقبت تسکینی مناسب نیست و میتواند مانع ارائه مراقبت
تسکینی باشد[ .]21نتایج مطالعه حاضر در خصوص محیط
فیزیکی بخش توسط مطالعات متعددی مورد تأیید قرار میگیرد
[ .]18،21،41در این زیر مقیاس ،یکی دیگر از موانع قوی،
نداشتن زمان کافی برای سپری کردن با خانواده بود .این یافته
نشان میدهد که نسبت پرستار به بیمار در بخشهای NICU
ممکن است استاندارد نباشد و پرستاران زمان کافی برای تصمیم-
گیری و حضور بیشتر در کنار نوزاد و خانواده که الزمه مراقبت
تسکینی است ندارند .منابع علمی نیز کمبود زمان را عامل شایعی
میدانند که مانع مراقبت تسکینی میشود[ .]42در مطالعه حاضر
نیز درصد بسیار باالیی از پرستاران اعالم کردند که تعداد پرسنل
برای ارائه مراقبت تسکینی کافی نیست .نتایج مطالعه حاضر هم
چنین نشان داد که نبود دستورالعملها و سیاستهایی که به
انجام مراقبت تسکینی کمک کند و عدم دسترسی به خدمات
مشاورهای برای پرستاران ،در صورت مرگ نوزاد موانع قوی ارائه
مراقبت تسکینی در زیر مقیاس منابع ناکافی است .این در حالی
است که شواهد علمی اهمیت وجود راهنماهای بالینی و امکان
ارائه مشاورههای تخصصی به پرستاران در اجرای مراقبت
تسکینی را مورد تأکید قرار دادهاند[ ،]43-44مطالعات دیگر نیز
در این زمینه به نتایج مشابهی دست یافتهاند[.]20-23
نتایج مطالعه نشان داد که نگرش فردی و اجتماعی پرستاران
مشارکت کننده ،مانع ضعیف ارائه مراقبت تسکینی محسوب می
شود .نتایج مطالعه در این خصوص با نتایج مطالعهای در پرستاران
 NICUدر شمال کشور ایران ،ناهمسو است در مطالعه فوق
نگرش فردی و اجتماعی ،مانع قوی ارائه مراقبتهای تسکینی
بود[ .]18مطالعه حاضر نشان داد که  94/6درصد پرستاران در
هنگام ارائه مراقبت از نوزاد در حال مرگ ،مدیریت درد را در
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نتیجهگیری
مطالعه حاضر نشان داد که پرستاران ایرانی شاغل در بخش
های مراقبت ویژه نوزادان ،نسبت به مراقبت تسکینی نوزادان
نگرش مثبت دارند اما الزم است با آموزش و برگزاری جلسات
آموزش تئوری و بالینی ،در جهت افزایش نگرش مثبت پرستاران
اقدامات بیشتری صورت گیرد و با توجه به مثبت بودن نگرش
پرستاران الزم است بر عوامل دیگری که اجرای مراقبت تسکینی
را ارتقاء میبخشد ،توجه داشت.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که به ترتیب وجود منابع ناکافی
و نگرش فردی و اجتماعی موانع قوی و ضعیف اجرای مراقبت
تسکینی نوزادان هستند .تجهیز منابع بخش از نظر محیط فیزیکی
مناسب ،نیروی انسانی کافی و ارائه مشاوره به پرستاران و تدوین
دستورالعملها و سیاستهای اجرای مراقبت تسکینی در بخش
های مراقبت ویژه نوزادان در اجرای مراقبت تسکینی تأثیر مثبت
خواهد داشت .نتایج مطالعه حاضر میتواند در جهت رفع موانع
اجرای مراقبت تسکینی و به تبع آن ارتقاء کیفیت مراقبتهای
پرستاری مؤثر باشد.

تقدیر و تشکر
این پژوهش توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی با کد IR.SBMU.PHNM.1395.588مورد تأیید
قرار گرفته است .این مطالعه حاصل پایاننامه مقطع کارشناسی
ارشد مراقبت ویژه نوزادان مصوب دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی است .الزم است از تمام مدیران پرستاری و پرستاران
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الویت قرار میدهند و میانگین نمره این عبارت باال و از مطالعات
دیگر[ ]19-33بیشتر بود.
این یافته نشان میدهد که مشارکتکنندگان در مطالعه
حاضر به اهمیت مدیریت درد در ارائه مراقبت تسکینی واقف
هستند .در این زیر مقیاس درصد باالیی از پرستاران معتقد بودند
که حمایت اجتماعی از مراقبت تسکینی نوزادان وجود ندارد .نا
همسو با نتایج مطالعه حاضر ،مطالعهای در سال  2019در کشور
کره جنوبی بود که با بررسی وظائف پرستاران و چالشهای آنان،
نشان داد که پرستاران از حمایت اجتماعی و سازمانی جهت ارائه
مراقبتهای تسکینی برخوردار هستند[ .]45از آنجا که عدم وجود
حمایت اجتماعی میتواند مانعی برای ارائه مراقبت تسکینی
محسوب شود لذا الزم است به طور خاص از دیدگاه پرستاران
ایرانی در مورد حمایت اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اجرای
مراقبت تسکینی نوزادان ،مطالعات بیشتر صورت گیرد.
فرهنگ سازمانی از دیدگاه پرستارانِ مطالعه حاضر ،مانع
متوسط برای ارائه مراقبت تسکینی در نوزادان بود که از این نظر
با نتایج مطالعه عزیززاده و همکاران  2017همسو بود[ ]18ولی
ناهمسو با نتایج مطالعهای در کشور مصر( )2020و در کشور ایتالیا
( )2018بود که نشان داد فرهنگ سازمانی مانع قوی مراقبت
تسکینی است[.]19-46
در توجیه این ناهمسانی میتوان به اهمیت فرهنگ و به ویژه
فرهنگ سازمانی در پذیرش ضرورت ارائه مراقبت تسکینی به
نوزادان و عوامل چندگانه تأثیرگذار بر آن توجه داشت.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد صالحیت حرفهای مانع متوسط
ارائه مراقبت تسکینی از دیدگاه پرستاران است .در مطالعه حاضر
با وجود آنکه اکثریت پرستاران  11تا  15سال سابقه کار داشتند و
درصد بسیار باالیی از آنان نیز اعالم کرده بودند که آموزش برای
ارائه مراقبت تسکینی ضروری است اما فقط  6/3درصد آموزش
حین خدمت در مورد ارائه مراقبت و ارتباط با نوزاد در حال مرگ
و خانواده او دریافت کرده بودند و فقط  12/5درصد تجربهی ارائه
مراقبت تسکینی را داشتند و برای درصد باالیی از پرستاران
مراقبت از نوزاد در حال مرگ تلخ و تکاندهنده بود .در مطالعات
مختلف در مورد اهمیت شناخت نیازهای آموزشی به پرسنل و
ارتقاء دانش و آگاهی پرستاران به طور تئوری و عملی تأکید شده
است[ ]47-48و کمبود آموزش مراقبت تسکینی نوزادان در
برنامههای آموزشی آکادمیک و بالینی پرستاران از موانع اجرای
مراقبت تسکینی محسوب میشود[ .]21نتایج این مطالعه در
خصوص صالحیت حرفهای با یافتههای مطالعهای در سال
 2019در تایوان و همچنین مطالعه دیگری در سال  2019در
کشور کره( )2019که نشان داد که برای بیش از سه چهارم
پرستاران ،صالحیت حرفهای ،تسهیلکننده مراقبت تسکینی
نوزادان است ،نا همسو بود[ .]49-50تفاوت در تجربه بالینی و
بهرهمندی بیشتر از آموزشهای ضمن خدمت و همچنین نگرش

فردی پرستاران به مرگ که متأثر از شرایط فرهنگی و اجتماعی
است میتواند دلیل این نا همسویی را توجیه نماید.
محدودیت اصلی مطالعه حاضر خود گزارشی بودن ابزارهای
جمعآوری اطالعات و شرایط روحی و روانی پرستاران در هنگام
تکمیل پرسشنامهها بود.
این مطالعه در جامعه پرستاران بخشهای مراقبت ویژه
نوزادان بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی انجام شد و تعمیم نتایج آن به سایر بخشها باید با
احتیاط صورت گیرد .با توجه به آنکه وجود منابع ناکافی مانع
قوی ارائه مراقبت تسکینی است پیشنهاد میشود با تدوین
راهکارهای عملیاتی مشخص ،در جهت اجرا نمودن مراقبت
تسکینی گامهای مؤثر برداشته شود و مطالعات بیشتر در خصوص
هر کدام از موانع و عوامل مرتبط با آن انجام شود .جهت بررسی
عمیقتر و تبیین بهتر جنبههای مختلف موانع مراقبت تسکینی،
انجام مطالعه کیفی و مصاحبه با پرستارانی که نگرش منفی به
مراقبت تسکینی دارند ،توصیه میشود.

 قازانچایی و همکاران/ 8

 هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان مقاله:تضاد منافع
.اعالم نشده است

بخشهای مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستانهای آموزشی
.دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تشکر و قدردانی شود
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جدول شماره :1سؤ االت پرسشنامه جهت تعیین نگرش پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان از مراقبت تسکینی
کامالً مخالفم/

عبارات
 .1مراقبت از نوزاد در حال مرگ یک تجربه مفید است
 .2مرگ نوزاد بدترین چیزی نیست که میتواند برای هر والدینی اتفاق بیفتد
 .3وقتی با والدین نوزادی که در حال مرگ است درباره مردن صحبت میکنم احساس بدی پیدا میکنم
 .4مراقبت پرستاری از خانواده نوزاد در طول دوره سوگ باید ادامه داشته باشد
 .5دوست ندارم که فقط به طور اختصاصی از نوزادان در حال مرگ مراقبت نمایم
 .6پرستار نباید یک کلمه در مورد مردن با والدین نوزاد در حال مرگ صحبت نماید
 .7مراقبت کردن از نوزادان در حال مرگ برای مدت طوالنی من را ناامید میکند
 .8هنگامی که از نوزاد در حال مرگی که والدینش امید بهتر شدن دارند پرستاری میکنم ،منقلب میشوم
 .9برقراری ارتباط با خانواده نوزاد درحال مرگ سخت است
 .10نوزاد در حال مرگ ،مدت زیادی را در این حال میگذراند
 .11زمانی که والدین نوزاد سؤال میکند "،نوزادم میمیرد؟" فکر میکنم که بهترین پاسخ تغییر موضوع به سمت شاد
کردن والدین است
 .12خانواده در مراقبت فیزیکی از نوزاد در حال مرگ باید مشارکت داشته باشد.
 .13امیدوارم در هنگام مرگ نوزادی که از آن مراقبت میکنم ،بر بالینش حضور نداشته باشم
 .14از اینکه به نوزاد در حال مرگ وابسته شوم ،میترسم
 .15از مراقبت کردن نوزادی که در حال مرگ است ،میترسم
 .16خانواده نوزاد در حال مرگ نیاز به حمایت روحی دارد
 .17زمانی که نوزادی در حال مرگ است ،پرستار باید حداقل دستکاری حین مراقبت انجام دهد
 .18خانواده نوزاد در حال مرگ باید کمک کند تا نوزاد باقیمانده زندگی آرامی داشته باشد
 .19والدین نوزاد در حال مرگ باید در مراقبت از نوزادشان شرکت داده شوند
 .20خانواده نوزاد در حال مرگ باید در محیط مناسبی در بیمارستان نگه داشته شود
 .21باید به احساسات والدین نوزاد در حال مرگ توجه کرد
 .22از خانواده نوزاد در حال مرگ نیز باید مراقبت شود
 .23مراقبت پرستاری از نوزاد در حال مرگ باید انعطافپذیر باشد
 .24والدین نوزاد در حال مرگ باید در جلسات نوزادشان شرکت داده شوند
 .25پرستار نباید در مورد تسکین درد نوزاد در حال مرگ تردید کند
 .26زمانی که والدین نوزاد در حال مرگ گریه میکند بسیار ناراحت میشوم
 . 27به والدین نوزاد در حال مرگ باید جوابهای درستی درباره شرایط نوزادشان داده شود
 .28آموزش والدین نوزاد در حال مرگ جزو مسئولیتهای پرستاری نیست
 .29والدین نوزادی که ارتباط خوبی با نوزاد در حال مرگشان دارند در کارهای مربوط به نوزاد شرکت میکنند
 .30پرستار میتواند والدین نوزاد در حال مرگ را از لحاظ روحی برای مرگ نوزاد آماده کند
نمره کل نگرش پرستاران به مراقبت تسکینی

مجله پرستاری مراقبتهای ویژه

نظری ندارم
)N(%

کامالً موافقم/
موافقم
)N(%
(64)50
(39)30/9
(120)93/7
(60)46/9
(105)81
(22)17/2
(89)69/4
(70)54/7
(122)95/3
(53)26/6

Mean

SD

نگرش

3/17
2/89
1/17
3/13
1/82
3/53
2/56
2/61
1/67
2/75

0/89
0/98
0/76
0/95
0/75
0/77
0/94
0/92
0/61
0/95

نسبتاً مثبت
نسبتاً منفی
منفی
نسبتاً مثبت
منفی
نسبتاً مثبت
نسبتاً منفی
نسبتاً منفی
منفی
نسبتاً منفی

2/31

0/71

نسبتاً منفی

1/01
0/76
0/73
0/67
0/54
0/63
0/34
0/75
0/75
0/55
0/43
0/60
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0/84
0/31
0/47
0/90
0/78
0/61

نسبتاً مثبت
نسبتاً منفی
نسبتاً مثبت
نسبتاً مثبت
مثبت
نسبتاً مثبت
مثبت
نسبتاً مثبت
نسبتاً مثبت
مثبت
نسبتاً مثبت
نسبتاً مثبت
نسبتاً مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
نسبتاً منفی
نسبتاً مثبت
نسبتاً مثبت

4/81

مثبت

مخالفم
)N(%
)32(41
(61)47/7
(5)3/9
(47)36/7
(2)1/6
(90)70/3
(37)28/9
(30)23/4
(2)1/6
(72)56/3

(23)18
(28)21/9
(3)2/3
(21)16/4
(21)16/4
(16)12/5
(2)1/6
(28)21/9
(4)3/1
(22)7/2

(106)82/8

(5)3/9

(17)13/3

(39)30/5
(12)9/4
(92)71/9
(103)80/5
(1)0/8
(9)7
(0)0
(18)14/1
(5 )3/05
(0)0
(0)0
(1)0/8
(6)4/7
(1)0/8
(0)0
(1)0/8
(45)35/2
(18)14/1
(7)5/5

(6)4/7
(18)14/1
(17)13/3
(12)9/4
(0)0
(5)3/9
(7)5/5
(8)6/3
(38)29/7
(4)3/1
(15)11/7
(23)18
(13)10/2
(6)4/7
(2)1/6
(5)3/9
(21)16/4
(41)32
(9)7

(83)64/9
(98)76/5
(19)14/8
(13)10/2
(127)99/2
(114)89/1
(121)94/6
(102)79/7
(85)66/4
(124)96/8
(113)88/3
(104)81/2
(109)85/2
(121)94/5
(126)98/4
(122)95/3
(62)48/4
(69)53/9
(112)87/5

3/42
2/21
3/57
3/69
4/43
3/90
4/1
3/78
3/78
4/45
3/95
3 /96
3/85
4/10
4/07
4/11
2/86
3/43
3/91
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جدول شماره  :3توزیع فراوانی و میانگین نمرات نگرش پرستاران نسبت به موانع مراقبت تسکینی
خیلی

Mean±SD

مخالفم
)N(%
(13)9/11
(57)44/5

(84)64/6
(31)24/2

موافقم
)N(%
(31)90/8
(40)31/3

زیر مقیاس

3/11±0/63
2/79±0/96

استفاده از
تکنولوژی
5/90±1/59

محیط فیزیکی بخشی که در آن مشغول به کار هستم ،جهت انجام مراقبت تسکینی برای نوزادان در حال مرگ ایدهآل است

(103)80/5

(12)9/4

(13)10/2

2/31±0/69

تعداد پرسنل بخشی که در آن مشغول به کار هستم ،برای فراهم کردن مراقبت تسکینی برای نوزادان در حال مرگ و خانواده
هایشان کافی است

(118)92/2

(6)4/7

(4)3/1

2/11±0/40

در هنگام فوت یک نوزاد ،زمان کافی برای سپری کردن با خانوادهاش را دارم

(119)93

(6)4/7

(3)2/3

2/09±0/53

در بخشی که در آن مشغول به کار هستم ،دستورالعملها و سیاستهایی وجود دارد که به انجام مراقبت تسکینی کمک میکنند
زمانی که یک نوزاد در بخش من میمیرد ،در صورت نیاز امکان مشاوره برای من فراهم است
برای نوزادان مراقبت تسکینی به اندازه مراقبت درمانی مهم است
حمایت اجتماعی از مراقبت تسکینی نوزادان وجود دارد.
زمانی که نوزادی در بخش من در حال مردن است از نظر من تسکین درد در الویت است

(109)85/2
(101)78/9
(0)0
(106)82/2
(2)1/6

(10)7/8
(14)10/9
(34)27
(15)11/7
(5)3/9

(9)7
(13)10/2
(94)73
(7)5/5
(121)94/6

2/21±0/60
2/21±0/44
4/46 ±0/45
2/22±0/53
4/10±0/52

آموزش مراقبت تسکینی برای پرستاران نوزادان ضروری است
مراقبت تسکینی بر خالف ارزشهای پرستاری از نوزادان نیست
یک اعتقاد در جامعه وجود دارد که نوزادان تحت هیچ شرایطی نباید بمیرند
در حیطه مراقبت ویژه نوزادان ،مراقبت درمانی و مراقبت تسکینی اهمیت دارند

(1)0/8
(11)8/6
(51)39/8
(99)57/33

(0)0
(17)13/3
(26)20/3
(15)11/7

(127)99/2
(100)78/1
(51)39/8
(14)10/9

4/21±0/46
3/68±0/64
3/00±0/89
2/13±0/42

در بخشی که در آن مشغول به کار هستم ،کارکنان از مراقبت تسکینی نوزادان در حال مرگ حمایت میکنند.
در بخشی که در آن مشغول به کار هستم ،والدین در تصمیم گیریهای مربوط به نوزاد در حال مرگشان دخالت داده میشوند

(21)16/4
(10)85/9

(10)7/8
(2)1/6

(97)75/8
(16)12/5

3/59±0/75
2/27±0/69

در بخشی که در آن مشغول به کار هستم ،زمانی که پیش آگهی یک نوزاد مطلوب نباشد والدین از گزینههای مراقبت تسکینی
مطلع میشوند
تیم مراقبتی  /درمانی بخشی که در آن مشغول به کار هستم ،نظرات ،ارزشها و اعتقادات خود را در مورد فراهم کردن مراقبت
تسکینی نوزادان در حال مرگ بیان میکنند.
در بخشی که در آن مشغول به کار هستم تمام اعضای تیم مراقبتی با اجرای مراقبت تسکینی برای نوزاد در حال مرگ موافقند و
از آن حمایت میکنند.
من تجربه مراقبت تسکینی از نوزادان در حال مرگ و خانوادههایشان را داشتهام
زمانی که یک نوزاد فوت میکند من از نظر شخصی احساس عدم کفایت نمیکنم
تجربیات قبلی من در مورد انجام مراقبت تسکینی از نوزادان در حال مرگ رضایت بخش بوده است
در بخشی که در آن مشغول به کار هستم ،اغلب با مرگ مواجه میشوم
مراقبت از نوزاد در حال مرگ برای من تلخ و تکان دهنده نیست
من آموزش حین خدمت دیدهام که این آموزش به من کمک می کند تا با والدین نوزادان در حال مرگ ارتباط برقرار کرده و از آنها
حمایت کنم
نگرش شخصی من در مورد مرگ ،بر تمایلم در مورد انجام مراقبت تسکینی تأثیرگذار است

(102)79/7

(18)4/1

(8)6/3

2/26±0/56

(60)46/9

(21)16/4

(47)36/8

2/91±0/93

(57)44/5

(30)23/4

(30)23/4

2/53±1/01

(109)85/2
(5)3/9
(107)83/6
(41)32
(112)87/5
(111)86/7

(3)2/3
(14)10/9
(7)5/5
(9)7
(6)4/7
(9)7

(16)12/5
(109)85/2
(14)11
(78)60/9
(10)7/8
(8)6/3

2/28±0/72
3/81±0/48
2/28±0/67
2/75±0/97
1/97±0/76
2/19±0/53

(43)33/6

(65)50/8

(20)15/6

2/81±0/69

عبارات
در بخشی که در آن مشغول به کار هستم ،کارکنان در مورد استفاده از تکنولوژی حمایت از زندگی بسیار احساس راحتی میکنند
در بخشی که در آن مشغول به کار هستم ،والدین میتوانند خواهان ادامه مراقبتهای طوالنی کننده زندگی باشند در حالی که
کارکنان عقیده دارند که ادامه درمان بیفایده است

2020, Vol. 13, No.3

خیلی

ندارم
)N(%

J Crit Care Nurs

منابع
10/93±2/66

نگرش
اجتماعی و
فردی
18/67±2/60
فرهنگ
سازمانی
18/69±5/25

صالحیت
حرفهای
پرستار
18/09±4/82
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