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 های هیجانی بیماران دارای دفیبریالتور داخل قلبی تاثیر آموزش مدل مراقبت از خود اورم بر واکنش

  

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی 1اسالمیان کوپائی شیوا

 ، کارشناس ارشد پرستاری2* سمانه پارچه بافیه

 ، دکترای مدیریت آموزشی3محمد صاحب الزمانی

 الکتروفیزیولوژی بالینی قلب، 4شبنم مددی

 

 خالصه

های هیجانی بیماران دارای دفیبریالتور داخل قلبی انجججام   تاثیر آموزش مدل مراقبت از خود اورم بر واکنشبررسی   پژوهش حاضر با هدفهدف.  

 شد.

بینی و همراه با درد جسمی است. بعد از دریافت شوک، برخی بیماران دچار مشکالت ججدی     شوک دفیبریالتور داخل قلبی غیرقابل پیشزمینه.  

تواند فرد را به سجمجت حج ج        های خودمراقبتی میشوند. طبق نظر اورم، یادگیری فعالیت )مانند اضطراب، افسردگی و استرس( می    شناختیروان

 سالمتی و رفاه سوق دهد و سازگاری فرد را با بیماری افزایش دهد.

بیمار دارای دفیبریالتور داخل قلبی، بستری در مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شجیجیجد       66در این مطالعه نیمه تجربی،روش کار.  

ها شامل پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنجامجه   گروهی قبل و بعد مورد برسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده رجایی تیران انتخاب و به صورت تک

DASS-21  ای بر اساس نیازهای خودمراقبجتجی بجه صجورت         دقیقه 06تا  06بود. برنامه آموزشی بر اساس الگوی خودمراقبتی اورم طی سه جلسه

هجا بجا     های هیجانی طی دو مرحله شامل قبل از آموزش و یک ماه بعد از پایان جلسه آموزشی سنجیده شد. داده   منحصر به فرد اجرا شد. واکنش 

 تحلیل شدند. 00نسخه   SPSSاست اده از نرم افزار 

کجاهجش      5//0با انحراف معیار    66/06بود که پس از مداخله، به  5//9با انحراف معیار  60/66قبل از مداخله، میانگین نمره اضطراب،  ها. یافته

 66/00کنندگان پس از مداخله نسبت به قبل از مداخله به طور معناداری کاهش پیدا کجرد )    میانگین نمره افسردگی شرکت (. ≥6/6666P) یافت 

با انجحجراف مجعجیجار         00/90قبل از مداخله، میانگین نمره استرس،  (. ≥6/6666P( ) 9/56با انحراف معیار  66/00در مقابل  0/56با انحراف معیار 

   (.≥6/6666P)کاهش یافت  60//با انحراف معیار  69/96بود که پس از مداخله، به  6/60

های هیجانی بیماران دارای دفیبریالتور داخل قلبجی  تواند در کاهش شدت واکنشبه کارگیری مدل آموزش مراقبت از خود اورم می گیری. نتیجه

 های هیجانی نقش داشته باشند.  توانند با اجرای این مدل و بررسی نیازهای آموزشی بیماران در کاهش شدت واکنشموثر باشد. پرستاران می
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 مقدمه  
شوند و در حال تبدیل به علت اصلللی     عروقی یکی از سه علت اصلی مرگ و از کار افتادگی در جهان محسوب میهای قلبیبیماری

های اخیر کاهش یافته های قلبی در دهه(. میزان مرگ ناشی از بیماری  1334  )ارم و همکاران،   مرگ و ناتوانی در اکثر کشورها هستند
میلیون نفر را به کلام     11شود و هر سال، سال محسوب می 33ها در سنین باالتر از است، ولی همچنان عامل حدود یک سوم مرگ

میلیون نفر افزایش یابلد   24/2شود این تعداد به بینی میاقدام پیشگیرانه خاصی انجام نگیرد، پیش 2222فرستد. اگر تا سال مرگ می
میلیون نفر دچار حداقل یک نوع بیملاری علروق      23/8(. در آمریکا،   2214)گو و همکاران،    و تبدیل به اولین علت مرگ در دنیا شود

هلای  (. در ایران نیز بیلملاری    2214)لئون و همکاران،  دهندسال تشکیل می 82میلیون نفر آنها را افراد باالی  42/2کرونر هستند که 
؛ 1332  )سلبلزملکلان،       های بهداشتی اسلت درصد موارد مرگ و همچنین، ناتوانی با هزینه باالی مراقبت 41عروقی علت اصلی قلبی

 (. 2212)گازیانو و گازیانو،  عروقی هستندهای قلبیترین بیماریهای قلبی از شایعریتمی(. دیس2212 سامیه و همکاران،
های درمانی دیگر است و به عنوان فلنلاوری     ها و اختالالت قلبی بسیار موثرتر از روشریتمیدفیبریالتور داخل قلبی در کنترل دیس

( و اثر قابل توجهی بر کنتلرل   2214  )فورسالند و همکاران،   حفظ حیات، از طرف بیماران به طور وسیع مورد پذیرش قرار گرفته است
(. درمان با دفیبریالتور داخل قلبی اوللیلن خل         2218  )هامفری و همکاران،    ها و افزایش طول عمر بیماران داشته استریتمیدیس

ساز دائم و وارد کلردن یلک جسلم        (. تعبیه ضربان  2211درمان برای پیشگیری از مرگ ناگهانی قلبی است )حبیبوویک و همکاران،  
شود و ممکن است پیامدهایی را بر سالمت رفتاری و عاطفی داشته ای مهم در زندگی بیمار محسوب میخارجی به داخل قلب، حادثه

اجتماعی مانند افسردگی، شناختی بیماران تاثیرگذار است و آنان را در معرض اختالالت روانیباشد که اثرات منفی آن بر عملکرد روان
(. شوک   2221؛ دورا و همکاران، 2214  ؛ ونگ و همکاران،2211)برین،    دهداضطراب، تغییر در تصویر ذهنی و کیفیت زندگی قرار می

( و بعد از دریافت شوک، برخی بیماران مشکالت  2211  )ونگ،   بینی و همراه با درد جسمی استقابل پیشدفیبریالتور داخل قلبی غیر
درصد بیماران دارای    22کنند. مطالعات نشان دادند که بیش از  )مانند اضطراب، افسردگی و استرس( را تجربه می    شناختیجدی روان

دهنلد کله     درصد دارای اختالالت خلقی بودند. این آمارها نشان می  33دفیبریالتور داخل قلبی از شوک دچار وحشت بودند و بیش از 
های درمانی این بیماران است و ضروری است ضمن تعلیلیلن    توجه به وضعیت روانی بیماران دارای دفیبریالتور داخل قلبی از اولویت

(. در     1331  )باقر زاده و همکاران،   میزان این اختالالت، مداخالت پیشگیرانه و یا درمانی مناسب و مقتضی در این زمینه صورت گیرد
-کشد و طوالنیبیمارانی که برای ایشان دفیبریالتور داخل قلبی تعبیه شده است، سازگاری با شرای  جدید معموال یک سال طول می

تلوانلد   های خودمراقبتی می(. یادگیری فعالیت  2211  )ونگ،   شدن این دوره ممکن است احساس افسردگی و اضطراب را افزایش دهد
 (. 2212 )حبیب زاده و همکاران، فرد را به سمت حفظ سالمتی و رفاه سوق دهد و سازگاری وی را با بیماری افزایش دهد

(. براساس این الگو، خودمراقبتی یک رفتار قابل   1334 )خسروان و همکاران، یکی از الگوهای پرستاری، الگوی خودمراقبتی اورم است
 )رحیمی و همکلاران،    سازدیادگیری است که بسیاری از نیازهای بیماران را در هنگام ابتال به بیماری یا انحراف از سالمتی برآورده می

های هیجانی بیماران دارای دفیبریالتور داخل قلبلی  (. این مطالعه با هدف تعیین اثر آموزش مدل مراقبت از خود اورم بر واکنش  1331
 انجام شد.

 

 ها مواد و روش
های هیجانی بیماران دارای دفیبریالتور تجربی که به منظور تعیین تاثیر برنامه آموزش خودمراقبتی اورم بر واکنشدر این مطالعه نیمه

انجام شد، ابتدا ملجلوز      1331داخل قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجائی تهران در سال 
انلجلام پلشوهلش از کلمللیلتلله اخلالق ملعلاونللت پللشوهشلی دانشللگلاه آزاد اسلالملی واحلد تلهلران پلزشلکللی بلله                                             

اخذ شد. اهداف پشوهش برای واحدهای پشوهش توضیح داده شد و بیلملاران پلس از            IR.IAU.TUMU.REC.1397.149شماره
نامه آگاهانه وارد مطالعه شدند. در این مطالعه به سبب کم بودن تعداد بیماران دارای دفیبریالتور داخل قلبی، پشوهلش   امضای رضایت

بیمار دارای دفیبریالتور داخل قلبی بودند  82های این پشوهش )قبل و بعد( انجام شد. نمونه     گروهیتجربی تکبه صورت مطالعه نیمه
، تایید بیلملاری   31که بر اساس معیارهای ورود )داشتن پرونده در مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجائی در سال  

سال، کاشت دفیبریالتور داخل قلبی برای اولین بلار،   12تا  22توس  پزشک متخصص، داشتن دفیبریالتور داخل قلبی، محدوده سنی 
پزشکی، قرارگیری در فرآیند دریافت در دسترس محقق بودن( وارد مطالعه شدند. معیارهای خروج شامل ابتال به اختالالت شدید روان  

زا در سه ماه بخش و مخدر، تجربه وقایع تنشهای مشابه مداخله مورد مطالعه، سابقه مصرف داروهای آرامپیوند قلب، دریافت آموزش
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ملدت در    شدن وضعیت بالینی و عمومی بیمار، بستری طلوالنلی    اخیر، فوت بیمار، عدم تمایل بیمار به ادامه شرکت در مطالعه، وخیم
 زا در طول انجام مطالعه بودند. بیمارستان، داشتن غیبت بیش از یک جلسه در برنامه آموزشی، تجربه وقایع تنش

ابزار این پشوهش پرسشنامه اطالعات دموگرافیک شامل سن، تحصیالت، درآمد ماهیانه، شغل، تاهل، تعداد فرزندان، نوع بلیلمله و        
ای به صورت انفرادی دقیقه 32تا  22بود. مداخله در قالب سه جلسه آموزش     (DASS-21)پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس 

شده نیازسنجی اورم مشخص شدند انجام شد. در    و بر اساس نیازهای تعیین شده در مرحله بررسی و شناخت که بر اساس فرم تعدیل
جلسه اول، در زمان بستری بیمار نیازسنجی انجام شد و آموزش جلسه اول قبل از ترخیص اجرا شد. جلسات بعدی آموزشی منطبق با  

 گرفت برگزار شد. های مراجعه بیمار که به منظور ویزیت توس  پزشک و آنالیز دستگاه صورت میتاریخ
ای آملوزشلی     های آموزشی، تمرین و در اختیار گذاشتن کتابچله جلسات آموزشی به روش سخنرانی با استفاده از نمایش اسالید، فیلم

)به صورت مختصلر و سلاده(،           ارائه شد. محتوای آموزشی شامل دالیل و اهمیت کارگذاری دفیبریالتور داخل قلبی، فیزیولوژی قلب 
دهلنلده اخلتلالل       اهمیت خودمراقبتی و نقش آن در پیشگیری از بروز عوارض، نحوه کنترل نبض و فشار خون، عالیم بالینی نشلان 

های مغناطلیلسلی    های معمول زندگی، ورزش، مسافرت هوایی، میدانعملکرد قلبی و اقدامات ضروری برای پیشگیری از آن، فعالیت
ای بود. این مجملوعله بلر اسلاس          آی، اقدامات الزم هنگام مواجهه با عوارض و زمان مراجعات دوره-آر-موجود در محی ، انجام ام

نیازهای آموزشی حاصل از مرور متون گردآوری شد و بر حسب نیاز آموزشی بیماران با کمی تغییرات در محتوای آموزشی، به هر بیمار 
 با به کارگیری آمار توصیفی و استنباطی  تحلیل شدند. 22نسخه  SPSSافزار آماری ارائه شد. داده های گردآوری شده، در نرم

 

 ها یافته
درصد( بودنلد.    33/33سال )  33تا  32درصد(، و در گروه سنی  33/33درصد(، متاهل ) 31/88بیشترین درصد واحدهای پشوهش، زن )

بلرخلی      1درصد( بودنلد. جلدول شلملاره              38/88کنندگان دارای تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم )همچنین، بیشترین درصد شرکت
با انحراف ملعلیلار     12/28قبل از مداخله، میانگین نمره اضطراب، دهد.  کنندگان در مطالعه را نشان میمشخصات دموگرافیک شرکت

کنلنلدگلان    میانگین نمره افسردگی شرکت (. ≥2/2221P) کاهش یافت  3/43با انحراف معیار  11/28بود که پس از مداخله، به  3/43
با انلحلراف    18/22در مقابل  3/31با انحراف معیار  12/12پس از مداخله نسبت به قبل از مداخله به طور معناداری کاهش پیدا کرد ) 

بلا     13/31بود که پس از مداخله، به  8/11با انحراف معیار  23/32قبل از مداخله، میانگین نمره استرس،  (.≥2/2221P( )3/38معیار 

   (.≥2/2221P)کاهش یافت  4/12انحراف معیار 
 

 بحث 
های هیجانی )اضطراب، استلرس و     نتایج این پشوهش نشان داد که آموزش بر اساس مدل خودمراقبتی اورم بر کاهش شدت واکنش

هفته با هدف بلررسلی      34تا  22زن باردار با سن بارداری   82( که بر روی  1338)   افسردگی( تاثیر دارد. مطالعه شکوری و همکاران  
تاثیر مداخله آموزشی حمایتی مبتنی بر الگوی خودمراقبتی اورم بر اضطراب زنان نخست باردار انجام شد نشان داد که این مداخله بله  

حمایتی خودمراقبلتلی بلر      ( در بررسی تاثیر بسته آموزشی 1338)  طور معناداری باعث کاهش اضطراب آشکار شد. آقاخانی و همکاران
حلملایلتلی     اضطراب، افسردگی و استرس در بیماران مبتال به انفاکتوس میوکارد به این نتیجه رسیدند که استفاده از بسته آملوزشلی    

نتایج این مطالعه همراستا با مطاللعله     شود. خودمراقبتی موجب کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتال به انفاکتوس میوکارد می
( که با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی خودمراقبتی مبتنی بر ملدل   1334حاضر است. در نتایج پشوهش فاطمی رستمی و همکاران )  

( در  2211)   داری کاهش یافته است. ونگ اورم بر استرس بیماران تحت همودیالیز انجام شد مشخص گردید که استرس به طور معنی
دفیبریالتور داخلی قلب پلرداخلت     یک مطالعه توصیفی مقطعی که به بررسی عوامل مرتب  با اضطراب و افسردگی در بیماران دارای

 کنند.سال و افراد دارای وابستگی به مراقبت، افسردگی بیشتری را تجربه می 82گزارش داد که افراد با سن بیشتر از 
تاثیر مدل مراقبت از خود اورم در مطالعات مختلفی بررسی شده است و در بردارنده نتایج متفاوتی بوده است. اما نتایج مطالعات مربوط  
به بررسی تاثیر استفاده از مدل خودمراقبتی اورم بر اضطراب، افسردگی و استرس همسو است. نظریه مراقبت از خود اورم بر پایه اصل 

هلای  (. طبق نظر اورم، یادگیری فعاللیلت    2212توانایی فرد و حقوق و مسئولیت وی برای مراقبت از خود بنا نهاده شده است )بانجی،  
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رسد آموزش تواند فرد را به سمت حفظ سالمتی و رفاه سوق دهد و سازگاری فرد را با بیماری افزایش دهد. به نظر میخودمراقبتی می
افزایی بر یادگیلری   تواند دارای اثر همبیماران به صورت چهره به چهره همراه با ارائه کتابچه آموزشی، فیلم و اسالیدهای آموزشی می

 های هیجانی بیماران دارای دفیبریالتور داخلی قلب موثر واقع شود.  بیشتر بیمار داشته باشد و بهتر بتواند بر کاهش واکنش
 

 شناختی واحدهای پشوهشهای جمعیت: توزیع فراوانی ویشگی1جدول شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گیری نتیجه
)اضطراب، استرس و افسردگی( بیلملاران       های هیجانیتواند بر کاهش شدت واکنشهای خودمراقبتی بر اساس مدل اورم میآموزش

توانند با ارائه آموزش بر اساس این مدل و بررسی نیازهای آموزشی بیماران در   دارای دفیبریالتور داخل قلبی موثر باشد. پرستاران می 
-های هیجانی آنان نقش مهمی داشته باشند. محدودیت این مطالعه شامل انجام مداخله به صورت تک بهبود و کاهش شدت واکنش

 شود مطالعه دیگری با در نظر گرفتن گروه کنترل انجام شود. گروهی بدون وجود گروه کنترل بود. پیشنهاد می
 

 تقدیر و تشکر 
نامه دوره کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی است که در دانشگاه آزاد اسالمی واحلد پلزشلکلی       این مقاله بخشی از نتایج پایان

تهران انجام شده است. بدین وسیله از کلیه پرستاران و بیماران مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی تهران کله   
 شود. در انجام این پشوهش ما را یاری کردند، سپاسگزاری می

 تعداد )درصد( متغیر

  جنس

 (0/0/) 05   مرد

 (96/0) 06   زن

  وضعیت تاهل

 (90/0) 00   متاهل

 (6/) /0 مجرد

 (6/0) 6   مطلقه

 (9) 0   بیوه

  تحصیالت

 (00/0) 06   کمتر از دیپلم 

 (06/0) 00   دیپلم و فوق دیپلم  

 (06/6) 60   کارشناسی و باالتر

  سن )سال(

 (0/0) 9   02تا  02

 (66/0) 66   02تا  02

 (00/0) /6   02تا  02

 (00/0) 06   02تا  02

 (60/0) 66   02تا  02

  وضعیت اشتغال

 (66/0) 0   بیکار

 (00/0) 06   کارگر

 (09) 69   آزاد

 (06/6) 60   بازنشسته
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The effect of education based on Orem’s self-care model on emotional 
reactions in patients with Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD)  
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Mohammad Sahebalzamani3, Ph.D 
Shabnam Madadi4, MD 
 
Abstract 
Aim. The purpose of this study was to examine the effect of education based on Orem’s self-care model on 
emotional reactions in people with Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD). 
Background. ICD shock is unpredictable and associated with physical pain. After receiving shock, some 
patients find serious psychological problems such as anxiety, depression and stress. According to Orem, 
learning self-care activities can help a person to maintain health and well-being and increase the ability to 
adapt to illness. 
Method. In this quasi-experimental study, 60 people with ICD who were admitted to Shahid Rajaie Cardio-
vascular Medical and Research Center in Tehran, were recruited. The data collection tool was a demo-
graphic form and DASS-21 questionnaire. The educational program based on Orem’s self-care model was 
performed in 3 sessions of 20-30 minutes based on individual self-care needs of the participants. Emotional 
responses were measured in two stages, before and one month after the end of intervention. Data were ana-
lyzed using SPSS software version 22. 
Findings. Before intervention, the mean score for anxiety was 18.06±5.49 that decreased after intervention 
(11.26±3.49) (p≤0.0001). The mean score of depression was significantly decreased after intervention 
(10.78±3.91 against 16.28±5.96; (p≤0.0001). Before intervention, the mean score for stress was 23.58±6.17 
that decreased after intervention (15.51±4.18) (p≤0.0001).  
Conclusion. Application of Orem’s self-care model can be effective in reducing the intensity of emotional 
reactions in people with ICD. Nurses can play a role in reducing emotional reactions by implementing this 
model and assessing educational needs of patients. 
 
Keywords: Education, Orem’s self-care model, Emotional reactions, Implantable Cardioverter Defibrillator 
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