


جنبه های سالمت معنوی در ایمنی بیمار
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تعریف و توصیف معنویت

.  مقدس و قابل احترام استساحتی معنویت، ماهیت و جوهره زندگی انسان و •

.  به انسان در کسب معنی، مفهوم و هدف زندگی کمک می کندمعنویت •

معنویت راه و روش تجربه افراد از ارتباط خودشان با زمان، خود، دیگران، طبیعت و با قدرت برتر •

عنا و  دارای ابعاد نه گانه روحانیت، رسالت در زندگی، عدم توجه به ارزشهای مادی، آرمانگرایی، ممعنویت •
.  هدف زندگی، مقدس شمردن زندگی، نوعدوستی و ثمرات معنوی می باشد



متون و مستندات/ اهمیت معنویت

وجود شواهد فراوان علمی مبنی بر ارتباط سالمتی و تندرستی بهتر و معنویت در زندگی•

نقش ژرف اندیشی و تعمق در سالمت و بیماری•

نقش تن آرامی، عبادت، یوگا و ژورنالینگ در سالمت و بهبودی از بیماریهای مختلف•

تی انسانتحریک پاسخ آرام بخشی همراه با معنویت، امید و امتنان و ترحم و تاثیر مثبت آنها بر تندرس•

یتاثیر ایمان و اعتقاد به خدا در زندگی و نقش آن در احساس آرامش و حمایت در شرایط سخت زندگ•

هبود عبادت با افزایش دانسیته جسم خاکستری مغز باعث احساس آرامش، کاهش حساسیت به درد، ب•
سیستم ایمنی و کمک به تنظیم احساسات مشکل و تسکین استرس  



متون و مستندات/ معنویتاهمیت 

اعتقاد به خدای متعال و قدرت برتر باعث ایجاد حس آرامش و حمایت در شرایط سخت زندگی•

.طبق مطالعات افراد معنوی و معتقد به خدا به درمان و مراقبت پاسخ بهتری می دهند•

ایجاد حس وحدت درونی افراد از طریق پوسچرهای بدنی خاص، : فعالیتهای معنوی و عبادی•
ون و  رفتارهای اخالقی، انبساط تنفسی باعث کاهش التهاب و استرس، افسردگی و اضطراب، فشارخ
ی می کمک به یافتن معنی زندگی و ایجاد تاب آوری در رویارویی با موانع و افزایش احساس تندرست

.  شوند



ادامه/ اهمیت معنویت

:نیروی معنوی در غلبه بر سختیها از جمله بیماری به افراد کمک می کند•

پیدا کردن راه مقابله: غلبه بر ترومای بیماری، جنگ و بحرانهای زندگی-•

کمک به یافتن معنی و هدف زندگی : داشتن چشم انداز معنوی قوی در زندگی-•

سکوی تکامل فردی و ارزشیابی زندگی و ایجاد تغییر : کنار آمدن با مشکالت زندگی -•

یق به کاهش سیگار و الکل، جرم و جنایت و تجاوز و خشونت و تشو: انجام انتخاب های بهتر در زندگی-•
عادات پیشگیرانه 

اط  طبق مطالعات بین انجام اعمال معنوی و مذهبی و پیامدهای سالمتی بهتر ارتب: طوالنی شدن عمر-•
. قوی وجود دارد



نقش معنویت در سیستم مراقبت بهداشتی

یازهای درمان و مراقبت دلسوزانه از بیماران در یافتن معنی رنج کشیدن و بیان نمودن معنویت و ن•
.معنوی خود به آنها کمک می کند

:طبق مطالعات نقش معنویت و سالمت معنوی در سیستم مراقبت بهداشتی•

کاهش مرگ و میر-•

افزایش تطابق و سازگاری  -•

افزایش بهبودی-•



سالمت معنوی

زیرمفهوم معنویت و یکی از ابعاد مهم سالمتی انسان•

.فرآیندی پیچیده از تکامل انسان است که وظیفه هماهنگی را بین نیروهای درونی فراهم می کند•

با ویژگیهای ثبات در زندگی، آرامش روانی، تناسب و هماهنگی، ارتباط نزدیک با خدا، خود، جامعه و•
.  محیط مشخص می شود که تمامیت افراد تعیین می کند

ماده در حالت سالمت معنوی انسان به کمال رسیده، معنی زندگی خود را یافته و جهت زندگی معنی دار آ•
.می شود

تماد سالمت معنوی وضعیتی است که نیازهای معنوی افراد برای معنی و هدف، عشق و تعلق، بخشش و اع•
. برآورده می شود



ادامه/ معنویسالمت 

.  سالمت معنوی فرآیندی مستمر بوده که از کودکی آغاز شده و در طول زندگی ادامه می یابد•

.  ی کندبعد اساسی سالمت و رفاه کلی فرد که تمام ابعاد دیگر سالمت را دربر گرفته و آنها را هماهنگ م•

به سالمت معنوی نوعی تندرستی وجودی است که حس معنا و هدف، هویت پایدار و ایمن، احساس تعلق•
.  ماورای طبیعی و ایمان به خدا را در انسان زنده می کند

:  چهار نوع ارتبط موجود در سالمت معنوی•

ارتباط با دیگرانارتباط با خود •

ارتباط با خدای متعالارتباط با محیط •



اهمیت توجه به نیازهای معنوی بیماران

توجه رویکرد کل نگر به ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی•

.رفع نیازهای معنوی باعث کاهش رنج کشیدن و کمک به التیام جسم و روان می شود•

تطابق با درمان و پذیرش شرایط•

.تجربه بیماری به رشد معنوی در زندگی کمک می کند•

کمک به مرگ راحت و باوقار•

.دآگاهی از نیازهای معنوی بیماران و فرآیند کمک به آنها به رشد معنوی پرسنل کمک می کن•



نیازهای معنوی بیماران

نیاز به امیدنیاز به عشق و تعلق•

نیاز به مورد احترام و ارزش واقع شدننیاز به بخشش•

نیاز به یافتن معنی کل زندگینیاز به شان و حرمت•

نیاز به ارتباط با خدا و قدرت برترنیاز به ارزشمندی و خالقیت•

نیاز به تعلق به گروه و اجتماع•



دیسترس معنوی

جاد می حالتی است که در آن فرد خطری را تجربه می کند که در اعتقاد یا سیستم ارزشی وی اختالل ای•
. کند که برایش نیرو، امید، و معنی در زندگی ایجاد می کرده است

.باشدزمانی روی میدهد که فرد قادر به یافتن منبع معنی، امید، آرامش، نیرو و ارتباط در زندگی نمی•

.زمانی که بین اعتقادات افراد و آنچه در زندگی روی میدهد کشمکش ایجاد می شود•

.  دیسترس معنوی میتواند اثرات مخربی بر سالمت حسمی و روانی افراد داشته باشد•



عالیم بالقوه دیسترس معنوی در بیماران

سوال اینکه چرا این بیماری را خدا برایم داد؟توجه مجدد به اندیشه اصلی اعتقادات مذهبی •

احساس جدایی از اعتقادات قبلیپرسیدن در باره عدل الهی و معنی زندگی •

احساس نیاز به پاکیزه شدنقطع ارتباط با عشق و تعلق قبلی •

احساس گناه و شرماحساس نومیدی و دلسردی •

گریه کردنشگفت زده شدن از زندگی و مرگ •

خشم نسبت به خدا و خانواده •



مراقبت معنوی در سیستم مراقبت و درمان

.  جنبه ضروری مراقبت جامع و کل نگر بویژه در بحران های سالمتی است•

مراقبت معنوی با ایجاد جهان بینی در بیماران، زمینه ای برای درک معنی و هدف زندگی •

.اشدمراقبت معنوی ارتقاء دادن کلیت افراد، ارتباطات بین فردی و جستجوی معنی زندگی می ب•

.مراقبت معنوی بر پایه همدلی، عشق و عالقه بین درمانگر و بیمار قرار دارد•

.  با انجام مراقبت معنوی به افراد تا لحظه مرگ احترام گذاشته می شود•

شامل تشخیص دادن و پاسخ دادن به بیانات معنوی بیماران و خانواده آنها •

-Bio-Psycho-Socioطبق مدل • Spiritualهر فردی یک تاریخچه معنوی دارد .



:سالمت معنوی بیماران در سه بعد باید بررسی شود•

..(خدا، خانواده، دوستان )راهنمایی گرفتن از منابع معنوی در انتخابها و عمل : بعد اعتقادی. 1•

قدرت تصمیم  منابع نشانگر قدرت مقابله ای فرد که شامل پذیرش تغییر،: بعد مسئولیت و تعهد. 2•
گیری و بخشیدن دیگران

رژی رسیدن به کمال و رضایت از عملکرد در زندگی و کسب ان: بعد خودشکوفایی و رضایت. 3•
الزم در برابر حل مشکالت  

ارتقاء دادن سالمت معنوی بیماران



ادامه/ بیمارانارتقاء دادن سالمت معنوی 

:رشد و تکامل معنوی بیماران شامل دو فرآیند است•

آگاه ساختن بیمار از روابط و فعالیتهای زندگی خود: فرآیند افقی. 1•

بهبود رابطه بیمار با خدای متعال یا وجود برتر : فرآیند عمودی. 2•

.برای بیمار باشدبیداری یا خودشکوفایی معنوی بحران بیماری می تواند یک •



راهکارهای ارتقای سالمت معنوی بیماران

شناختشناخت و آگاهی منطقی و صحیح نسبت به هستی و ایمان و اعتقاد قلبی به این . 1•

یابدپایبندی به لوازم و نتایج این آگاهی که در عمل صالح و شایسته تجلی می . 2•

عبادت رویکردی برای رشد و تکامل معنوی •

نیل به سالمت معنوی با رعایت اصول اخالقی•

خالقو عملکردی نسبت بهبینشی اصالح •

خودو عملکردی نسبت به بینشی اصالح •

و عملکردی نسبت به اجتماعبینشی اصالح •



ادامه/ بیمارانراهکارهای ارتقای سالمت معنوی 
توسعه منابع معنوی فردی

کمک به بیمار جهت ژرف اندیشی و معنی داری زندگی و پاسخ به سواالت بزرگ زندگی•

بهبود ارتباطات فامیلی و خروج از خودمحوری-تشویق به پرورش همدلی و دلسوزی نسبت به دیگران•

کمک به شناسایی اعتقادات و ارزشهای خود و پاسخ به سواالت مهم زندگی  •

پیوستن به گروه معنوی و ارتباط با دوستان معنوی•

کمک به تمرین عفو و بخشش دیگران•

کمک به لذت بردن از مناظر طبیعی و هنر و موزیک •

کمک به تغذیه خوب، ورزش منظم و ارتباطات قوی•



ادامه/ بیمارانراهکارهای ارتقای سالمت معنوی 
توسعه منابع معنوی فردی

، تماشای  عبادت روزانه، انجام ژورنالینگ، ملحق شدن به گروه معنوی، انجام بازاندیشی: کمک به تمرین ژرف اندیشی روزانه•
فیلم های طبیعت محور

:تشویق به خودمراقبتی معنوی و تطابق معنوی بیماران•

تدارک مالقات دیگران در محیط آرام و بحث با وی-صحبت با فرد قابل اعتماد در باره مسائل مهم زندگی       -•

مالقات با راهبر معنوی حرفه ای -خواندن قرآن، کتب مذهبی و معنوی                              -•

دادن امید به درمان و التیام و اتمام اهداف مهم زندگی و مرگ راحت-•

حس کنترل خود-پذیرش شرایط-•

نیروی کنار آمدن با شرایط -معنی و هدف در زندگی در حین رنج بردن                     -•



استانداردهای اخالقی و کدهای رفتاری در بررسی معنوی بیماران 

احترام به سنت های اعتقادی متنوع بیماران•

خودداری از تبلیغ مذهبی و بشارت دادن کاذب•

توصیف حد و مرزهای حرفه ای جهت تضمین ایمنی بیماران•

نگرانی در باره رازداری  •

احترام به تنوع اجتماعی بیماران•

تدوین مکانیسم هایی برای اطمینان از آموزش دیدن مراقبین •



مراقبت معنوی در نظام سالمتسیاست گذاری الزامات 

وجود افراد حرفه ای مراقبت معنوی در بیمارستانها•

آموزش حرفه مندان سالمت در باره مراقبت معنوی•

اجازه به بیماران و خانواده آنها جهت بحث در باره نگرانی های معنوی•

بررسی نیازهای معنوی کلیه بیماران و خانواده آنها•

وارد کردن اعتقادات و ارزشهای معنوی بیماران و خانواده ها در طرح درمانی و مراقبتی•

لحاظ نمودن کیفیت مراقبت معنوی در سنجه های کنترل کیفیت مراقبت•

...  در نظر گرفتن محلی برای عبادت، تن آرامی و ژرف اندیشی و •



نتیجه گیری

.معنویت و سالمت معنوی در زمان سالمت و بیماری انسان اهمیت بسیاری دارد•

.معنویت و سالمت معنوی رابطه قوی با پیامدهای سالمتی دارد•

.دبررسی و رفع نیازهای معنوی بیماران باید در اولویت کار حرفه مندان نظام سالمت قرار گیر•

.  با رفع نیازهای معنوی بیماران سالمت معنوی آنها تامین می شود•

.ارتقای سالمت معنوی بیماران تاثیر مستقیم بر کیفیت مراقبت از آنها دارد•

.  با ارتقای کیفیت مراقبت ایمنی بیماران نیز بنحو بهتری تامین می شود•




