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و از حضور خانواده و بستگان بیمار در طی مراحل احیا یک مسئله ی بحث برانگیز است
حضور  )FPDR. بستگان بیمار به ندرت برای حضور در لحظات احیا در خواست می شود

. بستگی زیادی به نظر تیم پزشکی دارد( خانواده بیمار در طی مراحل احیا
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یااشندبداشتهحضوراحیاعملیاتدرمایلندآیاکهشدسوالگروهدوهراعضاازابتدا.گردید

روز90ازبعدسپسوگرفتندقرارروانیوروححمایتتحتمداخلهگروهاحیاحیندرخیر؟

واضطرابنظرازراشدهطراحیاستانداردهایپرسشنامهگروهدوهرازتلفنیتماسبا
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ده در بین تحلیلی، اطالعات بدست آمده از پرسشنامه های توزیع ش-در یک مطالعه توصیفی 
ترل و تمام متخصصین و رزیدنت های بیمارستانهای تبریز و بخش اورژانس وین، مورد کن

بخش با هدف کسب  اطالعات دموگرافیک بودند که 2پرسشنامه ها شامل . بررسی قرار گرفت
-FPDR2ایده ی کلی شرکت کنندگان درباره ی حمایت از -1: به شرح زیر می باشند 

رک های عوامل متعدد امکان پذیر و موثر بر نگرش آنها  مثل اعتقاد بهداشتی، نشانه ها و یا مح
کت از شر. دخیل در روند احیا، خود باوری، هنجارهای ذهنی شرکت کنندگان و کنترل رفتاری

، پاسخ به هر . را تایید می کنند یا خیرFPDRکنندگان یک سوال مستقیما پرسیده شد که آیا 
، بر اساس معیار لیکرت مورد بررسی FPDRیک از سوال های مطرح شده درباره ی پذیرش 

قرار گرفت
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