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مقاله پژوهشی اصیل
تاثیر پیگیری تلفنی پس از ترخیص بر تبعیت از درمان در افراد تحت آنژیوپالستی عروق کرونر
فرزانه مهرورز ،1کارشناس پرستاری
* شیوا خالق پرست ،2دکترای تخصصی پژوهشمحور
مجید ملکی ،3متخصص قلبوعروق
علی زاهدمهر ،4متخصص قلبوعروق
سعیده مظلوم زاده ،5دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
بهرام محبی ،6متخصص قلبوعروق
خالصه
هدف .این مطالعه با هدف تعیین تاثیر پیگیری تلفنی پس از ترخیص درباره مصرف صحی ح داروهای آنتی پالکتی بر تبعیت از درمان
در افراد تحت آنژیوپالستی عروق کرونر انجام شد.
زمینه .به دلیل اهمیت مصرف درست داروهای آنتی پالکت پس از انجام آنژیوپالستی عروق کرونر ،تبعیت از درمان از اهمیت زیادی
برخوردار است و یکی از دغدغه های مهم پس از انجام آنژیوپالستی عروق کرونر محسوب میشود.
روش کار .این مطالعه نیمهتجربی بر روی  297فرد تحت آنژیوپالستی عروق کرونر در دو گروه آزمون (با پیگیری تلفنی) و کنترل (بدون
پیگیری تلفنی) به مدت یک سال انجام شد .تبعیت از درمان از طریق پرسشنامه تبعیت از درمان مورینسکی ،قبل و بعد از انجام آنژیوپالستی
عروق کرونر اندازهگیری و مقایسه شد .دادهها با استفاده از آزمونهای تی ،کای دو ،و مدل رگرسیون خطی در نرم افزار  SPSSتحلیل شدند.
یافتهها .میانگین سنی افراد در گروه آزمون 16/26 ،سال با انحراف معیار  62/71و در گروه کنترل 12/27 ،با انحراف معیار  66/61بود.
تغییرات نمره میانگین تبعیت از درمان در گروه آزمون ( 92/29با انحراف معیار  )6/22و در گروه کنترل ( 61/29با انحراف معیار  )6/22به طور
معنیدار متفاوت و نشان دهنده افزایش تبعیت از درمان در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل بود ( .)P=2/229موارد عدم مصرف داروی آنتی
پالکت در گروه آزمون تا پایان ماه ششم پیگیری تلفنی افزایش ،و سپس تا پایان ماه دوازدهم پیگیری ،کاهش یافت.
نتیجهگیری :با توجه به معنادار بودن تفاوت میانگین نمره تبعیت از درمان گروه آزمون و کنترل ،پی شنهاد میشود انجام مداخالت
پیگیری پس از ترخیص بیماران ،بهصورت مداوم و حداقل تا یک سال ادامه یابد.

 1مرکز تحقیقات ﻗﻠﺐوﻋروق شهید رﺟاﯾﻲ ،مرکز آموزشﻲ تحقیقاتﻲ و درمانﻲ ﻗﻠﺐوﻋروق شهید رﺟاﯾﻲ ،دانشگاه ﻋﻠوم پزشکﻲ اﯾران ،تهران ،اﯾران
 2استادﯾار ،مرکز تحقیقات ﻗﻠﺐوﻋروق شهید رﺟاﯾﻲ ،مرکز آموزشﻲ تحقیقاتﻲ و درمانﻲ ﻗﻠﺐوﻋروق شهید رﺟاﯾﻲ ،دانشگاه ﻋﻠوم پزشکﻲ اﯾران ،تهران ،اﯾران
(*نوﯾسنده مسئول) پست الکترونیکsh_khaleghparast@yahoo.com :
 3استاد ،مرکز تحقیقات ﻗﻠﺐوﻋروق شهید رﺟاﯾﻲ ،مرکز آموزشﻲ تحقیقاتﻲ و درمانﻲ ﻗﻠﺐوﻋروق شهید رﺟاﯾﻲ ،دانشگاه ﻋﻠوم پزشکﻲ اﯾران ،تهران ،اﯾران
 4دانشیار ،مرکز تحقیقات ﻗﻠﺐوﻋروق شهید رﺟاﯾﻲ ،مرکز آموزشﻲ تحقیقاتﻲ و درمانﻲ ﻗﻠﺐوﻋروق شهید رﺟاﯾﻲ ،دانشگاه ﻋﻠوم پزشکﻲ اﯾران ،تهران ،اﯾران
 5استاد ،مرکز تحقیقات ﻗﻠﺐوﻋروق شهید رﺟاﯾﻲ ،مرکز آموزشﻲ تحقیقاتﻲ و درمانﻲ ﻗﻠﺐوﻋروق شهید رﺟاﯾﻲ ،دانشگاه ﻋﻠوم پزشکﻲ اﯾران ،تهران ،اﯾران
 6دانشیار ،مرکز تحقیقات ﻗﻠﺐوﻋروق شهید رﺟاﯾﻲ ،مرکز آموزشﻲ تحقیقاتﻲ و درمانﻲ ﻗﻠﺐوﻋروق شهید رﺟاﯾﻲ ،دانشگاه ﻋﻠوم پزشکﻲ اﯾران ،تهران ،اﯾران
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مواد و روشها
اﯾن مطالعه نیمهتجربﻲ بر روی  322فرد تحت آنژﯾوپالستﻲ ﻋروق کرونر در دو گروه آزمون (با پیگیری تﻠفنﻲ) و کنترل (بدون
پیگیری تﻠفنﻲ) به مدت ﯾک سال در بخش آنژﯾوگرافﻲ بزرگساالن مرکز آموزشﻲ تحقیقاتﻲ درمانﻲ ﻗﻠﺐوﻋروق شهید رﺟائﻲ تهران
انجام شد .طرح پژوهش در کمیته اخالق اﯾن مرکز با کد اخالق به شماره  IR.RHC.REC.1398.066مصوب شد و پس از اخذ
مجوزهای الزم و توضیح اهداف پژوهش ،نمونهها بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند .معیارهای ورود شامل سن بین 31
تا  25سال ،انجام آنژﯾوپالستﻲ ﻋروق کرونر به صورت غیر اورژانسﻲ و رضاﯾت ﺟهت پیگیری تﻠفنﻲ بود .معیارهای خروج شامل
داشتن سابقه ﺟراحﻲ بایپس ﻋروق کرونر ،سکته مغزی ،همودﯾالیز و داشتن اختالالت روانﻲ ﺟدی بود .نمونهها با روش نمونهگیری
در دسترس وارد مطالعه شدند و بر اساس انتخاب خود به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند .گروه کنترل شامل بیمارانﻲ بود که
آموزش حضوری حین ترخیص و پمفﻠت نحوه مصرف صحیح داروی آنتﻲپالکتﻲ را در محیط بیمارستان توسط پرستاران بالینﻲ
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مقدمه
بیماریهای ﻋروق کرونری بهﻋنوان اصﻠﻲترﯾن ﻋامل مرگ در دنیا شناخته شدهاند (شیخ طه و حجازی .)2114 ،آنژﯾوپالستﻲ ﻋروق
کرونر ،در افراد مبتال به سندرم کرونری حاد و آنژﯾن صدری ،از درمانهای موثر در مقاﯾسه با درمان داروﯾﻲ به شمار مﻲآﯾد (ابراهیم و
همکاران2114 ،؛ زارنﻲ و همکاران .)2112 ،از طرفﻲ ،درﯾافت همزمان داروهای آنتﻲپالکت (آسپرﯾن و مهارکننده گیرندههای پالکتﻲ
 ،) P2Y12ﺟهت ﺟﻠوگیری از تنگﻲ مجدد استنت ضروری به نظر مﻲرسد .ادامه مصرف داروهای آنتﻲپالکت در درازمدت ،اهمیت
مصرف درست دارو توسط بیمار و تبعیت از درمان ،ارتباط مستقیم با پیامدهای منفﻲ احتمالﻲ آن دارند .به طور کﻠﻲ ،برای حصول
نتاﯾج سودمند پس از انجام پروسیجر ،بیمار باﯾد نسبت به مصرف داروهای تجوﯾز شده دﻗت کافﻲ داشته باشد .بر اساس مطالعات
انجام شده ،ﻋدم تبعیت از درمان در درازمدت منجر به بروز ﻋوارض ناشﻲ از بیماری و صرف هزﯾنههای گزاف خواهد شد (زارنﻲ و
همکاران2114 ،؛ ﺟابری و اسد .)2112 ،درمان آنتﻲپالکت در افراد مبتال به سندرم کرونری حاد تحت آنژﯾوپالستﻲ ﻋروق کرونر،
ﻋالوه بر آسپرﯾن ،شامل ﯾک داروی مهارکننده  ،P2Y12نیز است .بیش از ﯾک دهه است که کﻠوپیدوگرل در اﯾن بیماران مورد
استفاده ﻗرار مﻲ گیرد و تاثیر آن در کاهش سکته ﻗﻠبﻲ و حوادث مغزی غیر کشنده ثابت شده است (فدآن و همکاران.)2111 ،
طبق تعرﯾف سازمان بهداشت ﺟهانﻲ ،تبعیت از درمان ﻋبارت از نحوه ﻋمﻠکرد درست فرد در زمینه مصرف دارو ،رﻋاﯾت رژﯾم غذاﯾﻲ
مناسﺐ ،و تغییر سبک زندگﻲ بیمار ،به اندازهای که با توصیههای ارائهدهندگان خدمات سالمتﻲ مطابقت داشته باشد ،است (لمان و
همکاران .)2114 ،ﻋدم تبعیت از درمان موﺟﺐ ﻋدم نتیجه درمانﻲ مناسﺐ مﻲگردد (لورنیک و همکاران .)2113 ،در بیمارستانها،
پروتکلهای مختﻠفﻲ ﺟهت شناساﯾﻲ و آموزش بیمارانﻲ که تبعیت از درمان کمتری دارند ،وﺟود دارد .ارتقای کیفیت خدمترسانﻲ و
انجام آموزشهای تخصصﻲ سالمتﻲ به بیماران ،بخش مهمﻲ از برنامههای پرستاری بالینﻲ به شمار مﻲآﯾد .پیگیری بیماران پس از
انجام آنژﯾوپالستﻲ ﻋروق کرونر شامل ارزﯾابﻲ بالینﻲ و مشاوره به بیماران ﺟهت تغییر سبک زندگﻲ و تعدﯾل ﻋوامل خطر بیماری است
(ﺟﻲ آن و همکاران2112 ،؛ ابراهیم و همکاران .)2112 ،همچنین ،سالمندان نیاز به آموزشهای بیشتری ﻗبل از ترخیص دارند
(پیترسون و همکاران .) 2112 ،داشتن ﺟعبه نگهداری ﻗرص ،به صورت ناخوداگاه ،ﻋمﻠکرد بیمار را نسبت به تبعیت از درمان بهبود
مﻲبخشد (سوئیکوزکﻲ و همکاران .)2116 ،بیماران در صورت دانستن فواﯾد داروهای خود ،بهتر مﻲتوانند در درازمدت به درستﻲ آنها
را مصرف نماﯾند (راشورس و همکاران .)2112 ،مطالعه بر روی آنتﻲپالکت و استاتین در زمینه تبعیت از درمان در پیشگیری ثانوﯾه از
بیماریهای ﻋروق کرونر نشان داد ﻋدم تبعیت از درمان با افزاﯾش موارد مرگ بین  51تا  21درصد و افزاﯾش موارد بستری در
بیمارستان به ﻋﻠت مشکالت ﻗﻠبﻲ ﻋروﻗﻲ بین  11تا  41همراه است (پارک و همکاران2114 ،؛ پارک و همکاران.)2121 ،
ﻋوامل متعددی بر تبعیت از درمان تاثیر مﻲگذارند که از ﺟمﻠه آنها مﻲتوان به نداشتن اطالﻋات الزم در مورد دارو ،طوالنﻲ بودن
فرآﯾند درمان ،سواد و آگاهﻲ ناکافﻲ ،نداشتن سواد سالمت ،امکانات بهداشتﻲ ناکافﻲ ،ﻋقاﯾد متفاوت در مورد داروها ،ﻋوارض ناخواسته
داروها ،حماﯾت اﺟتماﻋﻲ ناکافﻲ ،ﻋوامل روانشناختﻲ ،شراﯾط اﻗتصادی بد ،نداشتن بیمه مناسﺐ ،ﻋدم دسترسﻲ به مراکز درمانﻲ،
بیماریهای بدون ﻋالمت ،و ﻋدم دسترسﻲ به منابع داروﯾﻲ اشاره کرد (ﯾن و همکاران .)2121 ،هدف اﯾن مطالعه بررسﻲ تاثیر پیگیری
تﻠفنﻲ پس از ترخیص درباره مصرف صحیح داروهای آنتﻲ پالکتﻲ بر تبعیت از درمان در افراد تحت آنژﯾوپالستﻲ ﻋروق کرونر است.
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درﯾافت کردند .در گروه آزمون ،ﻋالوه بر درﯾافت آموزشهای فوق و پمفﻠت ،پیگیری تﻠفنﻲ پس از ترخیص در مورد مصرف درست
داروی آنتﻲپالکت در فواصل زمانﻲ مشخص به صورت تﻠفنﻲ در پاﯾان ماههای اول ،سوم ،ششم و دوازدهم انجام شد .آموزش تﻠفنﻲ
شامل تاکید بر ضرورت مصرف داروهای آنتﻲپالکت و ﻋوارض ﻗطع ناگهانﻲ ،و شناساﯾﻲ و کنترل ﻋوارض احتمالﻲ مرتبط با درﯾافت
آن بود .زمان بروز احتمالﻲ ﻋوارض اصﻠﻲ ﻗﻠبﻲ ﻋروﻗﻲ طﻲ دوره پیگیری را از مشارکت کنندگان سئوال نمود و با ذکر تارﯾخ وﻗوع
ثبت کرد .در صورت بروز ﻋوارض اصﻠﻲ ﻗﻠبﻲ ﻋروﻗﻲ ،در هر ﯾک از گروهها ،بیمار ﺟهت پیگیری و درمان مناسﺐ راهنماﯾﻲ شدند .با
توﺟه به انتخاب آگاهانه بیماران در ورود به گروههای آزمون و کنترل ،امکان کورسازی در اﯾن مطالعه وﺟود نداشت.
پرسشنامه تبعیت از درمان توسط هر دو گروه آزمون و کنترل در دو مرحﻠه ،پس از انجام آنژﯾوپالستﻲ در بخش رﯾکاوری واحد
آنژﯾوگرافﻲ ،و در پاﯾان مطالعه ،به صورت تﻠفنﻲ انجام شد .بخش اول پرسشنامه شامل اطالﻋات دموگرافیک و متغیرهای بالینﻲ مانند
ﻋوامل خطر (پرفشاری خون ،چربﻲ خون باال ،سابقه فامیﻠﻲ ،ﻗند خون) بود .پرسشنامه  2موردی مورﯾسکﻲ ) (MMASدارای  7گزﯾنه
دو نمرهای (بﻠه ،صفر؛ و خیر ،ﯾک امتیاز) و ﯾک گزﯾنه پنج نمرهای (هرگز ،صفر؛ بهندرت ،ﯾک؛ گاهﻲ اوﻗات2 ،؛ اغﻠﺐ اوﻗات3 ،؛ و
همیشه 4 ،امتیاز) است .کسﺐ نمره  6به باال به منزله تبعیت مطﻠوب از درمان است (تن و همکاران .)2114 ،رواﯾﻲ و پاﯾاﯾﻲ اﯾن ابزار
ﻗبالً توسط پالکاس و همکاران ( )2116تعیین شده است .پاﯾاﯾﻲ ابزار با آلفای کرونباخ  15753تاﯾید شد .رواﯾﻲ همگرا نیز همبستگﻲ
باالﯾﻲ را بین نمرات اختصاصﻲ سئواالت و نمره کل مقیاس نشان داد (ضرﯾﺐ همبستگﻲ اسپیرمن  rhoبرابر  15422و مقدار پﻲ برابر
ﯾک کمتر از  .)151111رواﯾﻲ و پاﯾاﯾﻲ اﯾن ابزار توسط خالقپرست و همکاران ( )2117در بیماران ﻗﻠبﻲ با آلفای کرونباخ  1567تاﯾید
شد .دادهها با استفاده از آزمونهای تﻲ ،کای دو ،و مدل رگرسیون خطﻲ در نرم افزار  SPSSتحﻠیل شدند.
یافتهها
از  411نفر شرکتکنندگان در اﯾن مطالعه 2 ،نفر به دلیل ﻋدم پاسخگوﯾﻲ به تﻠفنهای پیگیری ،از مطالعه حذف شدند .از  322نفر
شرکتکننده باﻗیمانده 125 ،نفر در گروه آزمون و  127نفر در گروه کنترل ﻗرار گرفتند .ﺟدول شماره  1برخﻲ وﯾژگﻲهای دموگرافیک
شکتکنندگان را به تفکیک گروه آزمون و کنترل نشان مﻲدهد.
ﺟدول شماره  :1برخﻲ وﯾژگﻲهای دموگرافیک شرکتکنندگان به تفکیک گروه آزمون و کنترل
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تعداد

مقدار

(درصد)

(درصد)

p

وضعیت تاهل

مرد

)12/7( 626

)22/1( 629

2/12

تحصیالت

مجرد /بیوه
متاهل

)1/2( 62

)1/6( 67

)96/2( 621

)92/9( 611

2/27

شغل

بیسواد

)12/6( 11

)71/1( 91

سیکل

)79/7( 92

)71/9( 92

دیپلم

)69/9( 21

)72/1( 91

باالتر از دیپلم

)1/7( 61

)62/2( 21

)1/6( 1

)7/1( 9

خانهدار

)26/1( 16

)72/2( 19

آزاد

)29/2( 22

)16/1( 17

دولتی

)2/1( 2

)66/7( 77

)76/6( 16

)76/1( 17

بیکار
2/227

بازنشسته

محل سکونت
تهران

)21/1( 12

)29/2( 22

شهرستان

)91/9( 661

)99/2( 662

)7/6( 61

)6/2( 7

2/27

حضور فرد باسواد در منزل
2/221

بله

)92/9( 696

)99/9( 691

خیر

)7/6( 1

)2/9( 6

2/76
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زن

)27/1( 11

)79/1( 91

روستا

متغیر

آزمون

کنترل
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میانگین سنﻲ افراد گروه آزمون 61571 ،سال با انحراف معیار  11522و میانگین سنﻲ افراد گروه کنترل 61572 ،سال با انحراف معیار
 11514بود که تفاوت آماری معناداری با ﯾکدﯾگر نداشتند .کمترﯾن و بیشترﯾن سن افراد شرکتکننده 37 ،و  21سال بود .بین ﻗد و
وزن افراد دو گروه آزمون و کنترل تفاوت معنﻲدار آماری مشاهده نشد (ﺟدول شماره  .)1توزﯾع فراوانﻲ برخﻲ متغیرهای دموگرافیک
(تحصیالت ،شغل و محل سکونت) در دو گروه آزمون و کنترل تفاوت معنﻲدار داشتند .نسبت افراد بﻲسواد در گروه آزمون بیشتر از
گروه کنترل و نسبت افراد با تحصیالت دﯾپﻠم و باالتر در گروه کنترل بیشتر از گروه آزمون بود ( .)P=15112توزﯾع فراوانﻲ افراد بیکار
و خانه دار در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل ،و توزﯾع فراوانﻲ نسبﻲ افراد دارای شغل دولتﻲ در گروه کنترل بیشتر از گروه آزمون
بود ( .)P=1512نسبت افراد ساکن روستا در گروه آزمون بیشتر از گروه کنترل بود ( .)P=15112دو گروه از نظر متغیرهای ﺟنس،
وضعیت تاهل و حضور فرد باسواد در منزل ،تفاوت آماری معنﻲداری نداشتند (ﺟدول شماره .)1
از متغیرهای بالینﻲ (داشتن دﯾابت ،فشارخون ،کﻠسترول باال و مصرف سیگار) تنها ﻋامل کﻠسترول باال بین دو گروه آزمون و کنترل
اختالف معنﻲدار داشت ( .)P=1512بین دو گروه آزمون و کنترل ،از نظر درصد استنت کارگذاریشده در شرﯾان راموس ،اختالف
آماری معنﻲدار وﺟود داشت (( )P=1511ﺟدول شماره .)2
ﺟدول شماره  :1برخﻲ وﯾژگﻲهای بالینﻲ شرکتکنندگان به تفکیک گروه آزمون و کنترل
گروه

آزمون

گروه

کنترل

تعداد

تعداد

مقدار

(درصد)

(درصد)

p

دارد

)29/9( 22

)27/9( 11

ندارد

)11/6( 672

)12/9( 622

دارد

)92/2( 91

)21/1( 21

ندارد

)19/2( 99

)16/1( 676

متغیر
دیابت

متغیر

آزمون

کنترل

تعداد

تعداد

مقدار

(درصد)

(درصد)

p

پرفشاری خون
2/12

کلسترول باال

دارد
ندارد

)11/7( 679
)22/1( 11

)91/9( 661
)16/6( 16

2/62

مصرف سیگار
2/27

کسر جهشی

دارد
ندارد

)71/2( 97
)22/2( 619

)21/9( 11
)19/9( 679

2/29

تعداد عروق نیازمند استنت

پایین

)66/2( 77

)62/7( 71

متوسط

)61/1( 27

)62/2( 21

خفیف

)97/1( 622

)19/7( 19

طبیعی

)69/9( 21

)71/1( 11

2/11

کووید11-

1

)12/1( 671

)91/2( 622

2

)72/2( 91

)21/9( 27

3

)2/2( 69

)1/1( 62

4

)6/2( 7

)2/2( 2

2/29

عوارض ناخواسته قلبیعروقی

ندارد

)92/9( 692

)91/9( 691

ندارد

)99/2( 699

)91/9( 691

میانگین نمره تبعیت از درمان در گروه آزمون ،بعد از پیگیری تﻠفنﻲ (میانگین  22545با انحراف معیار  )551نسبت به ﻗبل از آن
(میانگین  32534با انحراف معیار  )551افزاﯾش معنﻲداری داشت ( ،)P=15111اما میانگین نمره تبعیت از درمان در گروه کنترل ،ﻗبل
(میانگین  73516با انحراف معیار  )551و بعد (میانگین  21552با انحراف معیار  )551اختالف معنﻲداری نداشت ( .)P=15156میانگین
نمره تبعیت از درمان ﻗبل از پیگیری تﻠفنﻲ در دو گروه آزمون و کنترل تفاوت معنﻲداری را نشان داد (میانگین نمره  32534با انحراف
معیار  551در برابر میانگین  73516با انحراف معیار  ،)P=15117( 551اما میانگین نمره تبعیت از درمان پس از پیگیری تﻠفنﻲ در گروه
آزمون و کنترل تفاوت معنﻲ داری را نشان نداد (میانگین  22545با انحراف معیار  551در برابر  21552با انحراف معیار  .)551الزم به
ذکر است تفاوت نمره ﻗبل و بعد تبعیت از درمان در گروه آزمون ( 53512با انحراف معیار  1537در برابر  12512با انحراف معیار )1531
بیشتر از اﯾن تفاوت در گروه کنترل بود ( )P=15112تفاوت نمره تبعیت از درمان ،ﻗبل و بعد از پیگیری تﻠفنﻲ ،پس از کنترل اثر
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دارد

)7/6( 1

)6/9( 2

2/27

دارد

)6/2( 7

)6/9( 2

6/2
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متغیرهای تحصیالت ،شغل ،محل سکونت ،چربﻲ خون باال و سابقه خانوادگﻲ با استفاده از مدل رگرسیون خطﻲ معنادار باﻗﻲ ماند (
.)P=15115
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بحث
در اﯾن مطالعه به بررسﻲ تاثیر آموزش پیگیری تﻠفنﻲ در مورد نحوه مصرف درست داروی آنتﻲپالکت کﻠوپیدوگرل پس از ترخیص ،بر
تبعیت از درمان در بیماران تحت آنژﯾوپالستﻲ ﻋروق کرونر پرداخته شد .ﯾافتههای اﯾن مطالعه نشان داد اگرچه در پاﯾان مطالعه،
آموزش پیگیری تﻠفنﻲ به تنهاﯾﻲ نتوانست منجر به افزاﯾش معنﻲدار تبعیت از درمان بیماران درباره مصرف درست داروهای آنتﻲ-
پالکتﻲ در دو گروه مورد مطالعه گردد ،ولﻲ مقاﯾسه تفاوت میانگین نمره تبعیت از درمان در گروه آزمون و گروه کنترل ،نشاندهنده
افزاﯾش معنﻲ دار میانگین نمره تبعیت از درمان در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل بود .از طرفﻲ ،نتاﯾج مطالعه حاضر نشان داد با
افزاﯾش میزان تحصیالت ،تماﯾل بیماران به درﯾافت آموزش پیگیری تﻠفنﻲ کمتر مﻲشود؛ همچنین ،صاحبان مشاغل دولتﻲ اشتیاق
کمتری به درﯾافت پیگیری تﻠفنﻲ داشتند که ممکن است به ﻋﻠت نداشتن فرصت مناسﺐ ﺟهت درﯾافت آموزش در سازمانهای دولتﻲ
باشد .با وﺟودی که تعداد معدودی از بیماران در روستا سکونت داشتند ،میزان استقبال آنها به درﯾافت آموزش بیشتر بود.
در مطالعه اخیر به طور ﻋمده از ﻗرص کﻠوپیدوگرل به ﻋنوان داروی آنتﻲپالکت استفاده شد که ﻋارضه ﺟدی ﺟهت ﻗطع آن در طول
مطالعه اﯾجاد نشد .طبق مطالعه زارنﻲ و همکاران ( ،)2114تبعیت از درمان در گذر زمان به مرور کمتر مﻲشود ،و در اﯾن مطالعه نیز،
تعدادی از بیماران پس از ماه اول تبعیت از درمان کمتری داشتند .در مطالعه حاضر مصرف داروی آنتﻲکواگوالن در گروه آزمون تا
پاﯾان ماه ششم پیگیری تﻠفنﻲ افزاﯾش ،و سپس تا پاﯾان ماه دوازدهم پیگیری ،کاهش ﯾافت .به نظر مﻲرسد انجام پیگیریهای تﻠفنﻲ
پس از ترخیص در بیماران باﯾد بهصورت پیوسته و حداﻗل تا ﯾک سال ادامه ﯾابد .مطالعه دالﺟﻲای و همکاران ( )2112در زمینه
مقاﯾسه تبعیت از درمان در بیماران ،ﻗبل و بعد از سکته ﻗﻠبﻲ نشان داد اگرچه بستری در بیمارستان به دنبال سکته ﻗﻠبﻲ ،مﻲتواند
تبعیت از درمان را بهبود بخشد ،ولﻲ در مورد افرادی که ﻗبل از شروع درمان نیز تبعیت نداشتند به طور مستقیم بر تبعیت از درمان در
آﯾنده آنان تاثیرگذار است .در مطالعه اخیر موضوع ﻋدم تبعیت از درمان در تعدادی از بیماران گروه آزمون (آموزش پیگیری) که تبعیت
از درمان نداشتند نیز مشاهده شد؛ با وﺟود اﯾن که بیماران ﻋﻠت ﻋمده آن را هزﯾنه و ﻋدم دسترسﻲ کافﻲ به دارو ذکر کردند ،ولﻲ با
اﯾن حال نمﻲتوان مسئﻠه میل باطنﻲ برخﻲ افراد در ﻋدم تبعیت از درمان را نادﯾده گرفت .به نظر مﻲرسد انجام مطالعات بیشتر در اﯾن
خصوص الزم است.
در مطالعه ابراهیم و همکاران ( ،)2117راهاندازی درمانگاههای آموزشﻲ ﺟهت افراد تحت آنژﯾوپالستﻲ ﻋروق کرونر ،توسط پرستاران
در اﯾرلند ،موﺟﺐ افزاﯾش رضاﯾتمندی ،مدﯾرﯾت و کنترل ﻋوامل خطر بیماران ،کاهش موارد مرگ و بستری مجدد بیمارستانﻲ گردﯾد.
ﻋالوه بر آموزش ،پیگیری بیماران پس از ترخیص ،موﺟﺐ افزاﯾش رضاﯾتمندی آنان گردﯾد (پاالشیو و همکاران .)2113 ،بر اساس
مطالعه پاتل و همکاران ( )2112مصاحبه تﻠفنﻲ با پرستار مجرب ،انگیزه تبعیت از درمان را در بیمار تقوﯾت مﻲنماﯾد .اگرچه آموزش
پیوسته پس از ترخیص در افراد تحت آنژﯾوپالستﻲ ﻋروق کرونر ،در اﯾران چندان راﯾج نیست ،با اﯾن وﺟود بیماران غالبا از اﯾن طرح
استقبال مﻲکنند که ﻋﻠت ﻋمده آن اﯾن است که به راحتﻲ مﻲتوانند سئواالت راﯾج مربوط به بیماری خود را با پرستار مجرب مطرح
نماﯾند .به نظر مﻲرسد با شراﯾط فعﻠﻲ فاصﻠهگذاری اﺟتماﻋﻲ و محدودﯾت ترددهای غیرضروری در بیمارستانها ،ارتباط تﻠفنﻲ ﯾا
استفاده از نرم افزارهای آموزشﻲ مختﻠف مﻲتواند راهگشای مشکالت بیماران باشد.
در مطالعه ﺟابری و همکاران ( ) 2112که در کشور ﻋراق انجام شد ،آموزش به بیماران توسط پزشک منجر به افزاﯾش تبعیت از درمان
در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل گردﯾد .اصوال ﯾکﻲ از راههای افزاﯾش تبعیت از درمان ،مهارتهای ارتباطﻲ پزشک هنگام تجوﯾز
دارو است (راش ورس و همکاران .)2112 ،با وﺟودی که در مطالعه اخیر آموزش و پیگیری بیماران توسط پرستاران انجام گردﯾد ،در
مواردی ،پزشکان معالج بهصورت غیر مستقیم در پاسخگوﯾﻲ به مشکالت بیماران همکاری داشتند و اﯾن امر موﺟﺐ افزاﯾش
رضاﯾتمندی و تبعیت از درمان آنها گردﯾد .در مطالعه ﺟیان و همکاران ( )2112در چین ،بیماران گروه آزمون که مداخﻠه برنامهرﯾزی
ورزشﻲ منظم و کنترل  LDLرا درﯾافت کردند در مقاﯾسه با گروه کنترل که تنها پیگیری تﻠفنﻲ برای آنها انجام شد ،تفاوت معنﻲداری
در بستری مجدد و کاهش وﻗوع ﻋوارض اصﻠﻲ ﻗﻠبﻲﻋروﻗﻲ داشتند .در مطالعه حاضر نیز ﻋوارض اصﻠﻲ ﻗﻠبﻲﻋروﻗﻲ در گروه آزمون
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کمتر از گروه کنترل بود .در مطالعه کواکس و همکاران ( )2113که تبعیت از درمان در افراد تحت آنژﯾوپالستﻲ ﻋروق کرونر با افراد
کاندﯾد درمان داروﯾﻲ مقاﯾسه گردﯾد ،میزان تبعیت از درمان در افراد تحت آنژﯾوپالستﻲ بیشتر از بیماران تحت درمان داروﯾﻲ بود .در
مطالعه حاضر ،تنها افراد تحت آنژﯾوپالستﻲ شرکت داشتند که به همین ﻋﻠت تفاوت تاثیر انتخاب درمان ﻗابل ارزﯾابﻲ نبود .پیشنهاد
مﻲ شود در مطالعات بعدی تبعیت از درمان بر اساس راهکارهای متفاوت درمانﻲ و تاثیر آن بر نتاﯾج تبعیت از درمان انجام شود.
درمطالعه دﯾگری که توسط پالشیو و همکاران ( )2115انجام شد ،آموزش مصرف داروی آنتﻲپالکت بهصورت تﻠفنﻲ و از طرﯾق
 DVDبا ﯾکدﯾگر مقاﯾسه شدند که مشخص شد نیمﻲ از بیماران محتوای  DVDهای درﯾافتﻲ را تماشا نکرده بودند .مطالعات مشابه
دﯾگری نیز از طرﯾق پیامک تﻠفنﻲ به بیماران ،ﺟهت تشوﯾق آنها به مصرف درست داروی آنتﻲپالکت ،در بازه زمانﻲ ﯾک ماه پس از
سکته ﻗﻠبﻲ ﯾا آنژﯾوپالستﻲ ﻋروق کرونر انجام شد که نتاﯾج آنها نشان داد ﻋدم تبعیت از درمان مﻲتواند منجر به افزاﯾش موارد مرگ و
بیماریهای زمینهای شود (پارک و همکاران2114 ،؛ پارک و همکاران .)2121 ،در مطالعه حاضر اگرچه نمره تبعیت از درمان در دو
گروه آزمون و کنترل ،پس از انجام پیگیری تﻠفنﻲ تفاوت معناداری نداشت ،ولﻲ اختالف میانگین نمره تبعیت از درمان ﻗبل-بعد بین
دو گروه از نظر آماری معنادار شد که نشاندهنده تاثیر مثبت پیگیری تﻠفنﻲ بر تبعیت از درمان بود .بنابراﯾن ،استفاده همزمان پیگیری
تﻠفنﻲ و ساﯾر روشهای آموزشﻲ دﯾداری ،شنیداری و آموزش چهره به چهره مﻲتواند در افزاﯾش تبعیت از درمان موثر باشد.
پیترسون و همکاران ( )2112در مصاحبه ای که با بیماران تحت آنژﯾوپالستﻲ ﻋروق کرونر ،چند ماه پس از ترخیص آنها انجام دادند،
نگرش آنها در مورد ﻋوارض چندﺟانبه داروها ،شک و تردﯾد در مصرف داروهای ژنرﯾک ،کمبود آگاهﻲ از بیماری پس از انجام
آنژﯾوپالستﻲ ﻋروق کرونر ،و آثار روانﻲ ادامه زندگﻲ با بیماری ﻗﻠبﻲ را از دالﯾل ﻋمده تاثیرگذار بر تبعیت از درمان ﻋنوان کردند،
درحالﻲ که در مطالعه اخیر بیشترﯾن پاسخ به اﯾن سئوال در بیمارانﻲ که تبعیت مطﻠوب نداشتند ،هزﯾنه و کمبود داروی کﻠوپیدوگرل و
ﻋدم اﻋتماد به داروی ﺟاﯾگزﯾن آن مطرح گردﯾد .با اﯾن حال ،پژوهشگران به بیماران توصیه نمودند به آنچه که ﺟهت درمان و مراﻗبت
از خود ،توسط کادر درمان به آنها آموزش داده مﻲشود ،ﻋمل نماﯾند .ﯾکﻲ از محدودﯾتهای اﯾن مطالعه ،کمبود داروی کﻠوپیدوگرل و
افزاﯾش ﻗیمت آن بود .دلیل دﯾگر شیوع پاندمﻲ کوﯾد  ،12و محدودﯾتهای ﻗرنطینه خانگﻲ و ترس بیماران و همراهان ساکن
شهرستان ها و مناطق دور ،از ترددهای بین شهری و داخل بیمارستانﻲ بود که موﺟﺐ گردﯾد تعدادی از بیماران در اﯾن مطالعه با وﺟود
آگاهﻲ از ﻋواﻗﺐ ﻋدم مصرف دارو ،تبعیت از درمان نداشته باشند.

تشکر و قدردانی
بدﯾنوسیﻠه از آﻗای دکتر ﻋﻠیرضا رشیدینژاد ،سرکار خانم فروزان ﻋسگری ،خانم فرشته بهرامنژاد ،آﻗای سعید اکبری ،و ساﯾر پزشکانﻲ
که در اﯾن مطالعه همکاری نمودند ،تشکر و ﻗدردانﻲ مﻲگردد.
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نتیجهگیری
در مطالعه حاضر اگرچه نمره تبعیت از درمان در دو گروه آزمون و کنترل ،پس از انجام پیگیری تﻠفنﻲ تفاوت معناداری نداشت ،ولﻲ
اختالف میانگین نمره تبعیت از درمان در دو گروه از نظر آماری معنادار شد که نشاندهنده تاثیر مثبت پیگیری تﻠفنﻲ بر تبعیت از
درمان بود .همچنین ،در اﯾن مطالعه ،ﻋدم مصرف داروی آنتﻲکواگوالن در گروه آزمون تا پاﯾان ماه ششم پیگیری تﻠفنﻲ افزاﯾش و
سپس ،تا پاﯾان ماه دوازدهم پیگیری کاهش ﯾافت .از اﯾن رو ،به مدﯾران پرستاری پیشنهاد مﻲگردد در بیمارستانهای دارای بخش
ﻗﻠﺐ ،واحدهای پیگیری تﻠفنﻲ راهاندازی نماﯾند تا از ﻋوارض داروهای ترومبولیتیک و خونرﯾزی در اثر ﻋدم تبعیت داروﯾﻲ ﺟﻠوگیری
شود .پیشنهاد مﻲشود مطالعات گستردهتر با هدف تعیین تاثیر استفاده همزمان از پیگیری تﻠفنﻲ و ساﯾر روشهای آموزشﻲ دﯾداری،
شنیداری و آموزش چهره به چهره بر تبعیت از درمان انجام شود .همچنین توصیه مﻲشود انجام مداخالت پیگیری پس از ترخیص در
بیماران ،بهصورت پیوسته و حداﻗل تا ﯾک سال ادامه ﯾابد .با توﺟه به شراﯾط پاندمﻲ کرونا پیشنهاد مﻲشود مطالعاتﻲ به بررسﻲ تاثیر
پیام کوتاه به صورت تعامﻠﻲ بر تبعیت از درمان در اﯾن بیماران بپردازند .همچنین ،لزوم مطالعاتﻲ برای بررسﻲ ﻋوامل مرتبط با تبعیت
از درمان در اﯾن بیماران ضروری به نظر مﻲرسد.
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Abstract
Aim. This study aimed to examine the effect of education about anti-platelet drugs consumption
through telephone follow-up on medication adherence in patients with coronary angioplasty.
Background. Regar ding the necessity of pr oper use of antiplatelet dr ugs after cor onar y angioplasty,
adherence to treatment is of great importance, and it is considered as one of the major concerns.
Method. This quasi-experimental study was conducted on 392 patients with percutaneous coronary intervention. The patients were divided into two experimental (telephone fallow-up) and control (without telephone fallow-up) group for one year. Adherence to treatment was assessed using the Morisky Medication
Adherence Scale before and after percutaneous coronary intervention. Data were analyzed using t-test, chisquare and linear regression model in SPSS software.
Findings. The mean age of patients was 61.71±10.28 years in the experimental group and 60.72±11.14
years in the control group. Changes in the mean score of medication adherence was 53.09±1.37 in the experimental group and 18.09±1.30 in the control group, indicating a statistically significant increase in medication adherence in the experimental group compared with the control group (P=0.001). Non-use of anticoagulants in the experimental group increased until the end of the sixth month of telephone follow-up and
then, decreased until the end of the twelfth month of follow-up.
Conclusion. Since changes in the mean scor e of adher ence to medication in the exper imental and control groups was significant, it is recommended that follow-up interventions in patients be continued continuously for at least one year.
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