222

نشريه پرستاري قلب و عروق ،دوره نهم ،شماره  ،1سال 1911

Cardiovascular Nursing Journal, 9(1), 2020
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خالصه
هدف .هدف این مطالعه ،مرور مطالعاتي است كه به بررسي عوامل موثر بر تبعیت از درمان در بیماران قلبيعروقي پرداختهاند.
زمينه .پایبندی به درمان ی ک اصطالح جامع است كه به پذیرش مراحل درماني و پیروی از توصیههای حرفهای برای افزایش كیفیت
زندگي فرد اطالق ميشود .با توجه به اهمیت پایبندی به برنامه های درماني و آگاهي از عدم پیروی بسیاری از افراد از برنامههای درماني ،درک
عواملي كه سبب پایبندی موثر بیماران به رژیم درماني ميشود ،ميتواند به توسعه راهبردهای الزم برای افزایش پایبندی بیماران به رژیم درماني
كمک كند.
روش كار .جستجوی مقاالت از طریق پایگاههای دادهای شامل

،Medline ،Cochrane ،PubMed ،Science Direct

،Scopus ،SID

 Iran Doc ،OVID ،CINAHLو  Magiranبا جستجوی كلیدواژههای پایبندی به درمان ،بیماریهای قلبيعروقي و معادلهای انگلیسي آنها انجام
شد .مقاالت تحقیقي به زبان فارسي و انگلیسي كه بر موضوع عوامل موثر بر تبعیت از درمان در بیماران قلبيعروقي تمركز داشتند ،برای بررسي
انتخاب شدند .در مجموع 721 ،مقاله در جستجوی ابتدایي یافت شد كه با بررسي عنوان و چكیده و در برخي موارد ،پس از مطالعه متن كامل
مقاالت 77 ،مورد آن كه مطابق با هدف پژوهشي این مطالعه بود ،انتخاب شدند و مورد بررسي قرار گرفتند.
يافتهها .مهمترین عوامل موثر بر تبعیت از رژیم درماني ،پرستاری از راه دور و آموزش همكاران در خصوص نحوه پیگیری بیماران
هستند .همچنین ،جنبههای فردی و روانشناختي متفاوت بیماران و نیاز به شناخت این تفاوتها و اتخاذ روش مناسب هر فرد جهت پیگیری
درمان و افزایش تبعیت از رژیم درماني ،از عوامل بسیار مهم در مراقبت از بیماران قلبيعروقي است.
نتيجهگيري .به طور كلي مراقبتها و آموزشهای انجام شده و پیگیری مستمر توسط كادر درمان بیشترین تاثیر را در افزایش تبعیت از رژیم
درماني در بیماران دارد.
كليدواژهها :تبعیت از درمان،پایبندی به درمان ،بیماران قلبيعروقي ،مطالعه مروری

 1پزشک ،مرکز تحقیقات ﻗﻠﺐ و ﻋروق شهید رﺟاﯾﻲ ،مرکز آموزشﻲ تحقیقاتﻲ درمانﻲ ﻗﻠﺐ و ﻋروق شهید رﺟاﯾﻲ ،دانشگاه ﻋﻠوم پزشکﻲ اﯾران ،تهران ،اﯾران
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 3استادﯾار ،مرکز تحقیقات ﻗﻠﺐ و ﻋروق شهید رﺟاﯾﻲ ،مرکز آموزشﻲ تحقیقاتﻲ درمانﻲ ﻗﻠﺐ و ﻋروق شهید رﺟاﯾﻲ ،دانشگاه ﻋﻠوم پزشکﻲ اﯾران ،تهران ،اﯾران
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مواد و روشها
در اﯾن مطالعه مروری ،مقاالت منتشرشده طﻲ سالهای  2111تا  2121که به گزارش ﻋوامل موثر بر تﺒعیت از درمان در بیماران
ﻗﻠﺒﻲﻋروﻗﻲ پرداﺧتهاند ،بررسﻲ شدند .ﺟستجوی مقاالت از طرﯾق پاﯾگاههای دادهای شامل PubMed ،Science Direct
 Iran Doc ،OVID ،CINAHL ،Scopus ،SID ،Medline ،Cochrane ،و  Magiranبا ﺟستجوی کﻠیدواژههای پاﯾﺒندی به
درمان ،بیماریهای ﻗﻠﺒﻲﻋروﻗﻲ و معادلهای انگﻠیسﻲ آنها انجام شد .مقاالت تحقیقﻲ به زبان فارسﻲ و انگﻠیسﻲ که بر موضوع
ﻋوامل موثر بر تﺒعیت از درمان در بیماران ﻗﻠﺒﻲﻋروﻗﻲ تمرکز داشتند ،برای بررسﻲ انتخاب شدند .در مجموع 152 ،مقاله در ﺟستجوی
ابتداﯾﻲ ﯾافت شد که با بررسﻲ ﻋنوان و چکیده 35 ،ﻋنوان مقاله انتخاب شد و پس از مطالعه متن کامل مقاالت 11 ،مورد آن که
مطابق با هدف پژوهشﻲ اﯾن مطالعه بود انتخاب شدند و مورد بررسﻲ ﻗرار گرفتند.
یافتهها
ﺟدول شماره  1نتاﯾج مطالعات انجامشده در ﺧصوص تﺒعیت از درمان در بیماران ﻗﻠﺒﻲﻋروﻗﻲ را که در اﯾن مطالعه مورد بررسﻲ ﻗررار
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مقدمه
بیماریهای ﻗﻠﺒﻲﻋروﻗﻲ از ﻋﻠل اصﻠﻲ مرگ و حتﻲ مرگ زودهنگام (ﻗﺒل از  56سالگﻲ) هستند .در سال  ،2112بیماریهای ﻗﻠﺒﻲ-
ﻋروﻗﻲ مسئول  1272میﻠیون مرگ در سراسر ﺟهان بود که حدود  3173درصد از موارد مرگ در ﺟهان را شامل مﻲشد .در سال
 ،2115ﻋﻠت مرگ  151111نفر در اﯾران بیماریهای ﻗﻠﺒﻲﻋروﻗﻲ بود که معادل  46746درصد موارد مرگ را به ﺧود اﺧتصاص مﻲداد
(ﻋﻠیپور و همکاران.)2121 ،
پاﯾﺒندی به درمان به صورت ”میزان تﺒعیت بیمار از توصیههای بهداشتﻲ و درمانﻲ کادر درمان“ تعرﯾف مﻲشود .پاﯾﺒندی به درمان ﯾک
اصطﻼح ﺟامع است که به پذﯾرش مراحل درمانﻲ و پیروی از توصیههای حرفهای برای افزاﯾش کیفیت زندگﻲ فرد اطﻼق مﻲشود.
پیشگیری ثانوﯾه تاثیر ﻗابل توﺟهﻲ بر پیامدهای طوالنﻲمدت در بیماران پس از ﺟراحﻲ بایپس ﻋروق کرونر دارد (ﯾو و همکاران،
 .)2121مجموﻋه گستردهای از مطالعات نشان دادهاند که مداﺧﻠه در شیوه زندگﻲ ،کاهش ﻋوامل ﺧطرزا و استفاده مناسﺐ از داروهای
پیشگیرانه مﻲتوانند ﺧطر حوادث غیرکشنده و کشنده را در بیماران ﻗﻠﺒﻲﻋروﻗﻲ کاهش دهند (ﻋﻠﻲ و همکاران.)2112 ،برنامههای
اصﻠﻲ درمان افراد مﺒتﻼ به بیماریهای ﻗﻠﺒﻲﻋروﻗﻲ شامل ورزش ،مصرف دارو طﺒق دستورالعمل و پیروی از رژﯾم غذاﯾﻲ و شیوه
زندگﻲ توصیهشده است (رشیدی و همکاران .)2121 ،بنابراﯾن ،پاﯾﺒندی به رژﯾم درمانﻲ در بیماران مﺒتﻼ به بیماریهای ﻗﻠﺒﻲ شامل
تﺒعیت از روش های داروﯾﻲ و غیرداروﯾﻲ است که بیمار باﯾد آن را اﺟرا کند .با اﯾن حال زمانﻲ که بیماران مﺒتﻼ به بیماری اﯾسکمیک
ﻗﻠﺐ بیمارستان را ترک مﻲکنند و به ﺟامعه باز مﻲگردند ،مشکل اصﻠﻲ که با آن مواﺟه هستند ﻗطع زودتر از موﻋد مصرف داروها
است که ﻋﻠت اصﻠﻲ مرگ پس از ترﺧیص است (مقدم و همکاران.)2115 ،
ﻋدم پاﯾﺒندی به درمان معموالً چندﻋامﻠﻲ است .با توﺟه به اﯾنکه میزان پیروی از درمان وابسته به همکاری بیمار است ،مهمترﯾن
ﻋوامﻠﻲ که سﺒﺐ کاهش همکاری بیمار در روند درمان مﻲشوند شامل درک ناکافﻲ از شراﯾط بیماری و اثربخشﻲ دارو ،ترس از
ﻋوارض ﺟانﺒﻲ ،هزﯾنه درمان و فراموشﻲ هستند .با توﺟه به اﯾنکه ارائهدهندگان مراﻗﺒتهای بهداشتﻲ نقش مهمﻲ در کاستن نگرانﻲ
بیماران و همدلﻲ با آنها دارند ،آموزش و پیگیری توسط آنها مﻲتواند موﺟﺐ افزاﯾش میزان تﺒعیت از درمان در بیماران ﻗﻠﺒﻲﻋروﻗﻲ
شود (ﺧندرﯾا و همکاران.)2113 ،
متخصصان مراﻗﺒتهای بهداشتﻲ به ﻋنوان منابع اصﻠﻲ اطﻼﻋات و پشتیﺒانﻲ برای بیماران شناﺧته شدهاند .با توﺟه به اهمیت پاﯾﺒندی
به برنامههای درمانﻲ و آگاهﻲ از ﻋدم پیروی بسیاری از افراد از برنامههای درمانﻲ ،اکتشاف ﻋوامل موثر بر پاﯾﺒندی به رژﯾم درمانﻲ،
مﻲ تواند موﺟﺐ بهﺒود پیروی افراد از رژﯾم درمانﻲ و همچنین ،افزاﯾش کیفیت ﺧدمات شود .پدﯾده پاﯾﺒندی به درمان چندﻋامﻠﻲ است و
به ﯾک ﻋامل واحد وابسته نیست .درک ﻋوامﻠﻲ که سﺒﺐ پاﯾﺒندی موثر بیماران به رژﯾم درمانﻲ مﻲشود ،مﻲتواند به توسعه راهﺒردهاﯾﻲ
برای افزاﯾش پاﯾﺒندی بیماران به رژﯾم درمانﻲ کمک کند (رشیدی و همکاران .)2121 ،هدف اﯾن مطالعه، ،مرور مطالعاتﻲ است که به
بررسﻲ ﻋوامل موثر بر تﺒعیت از درمان در بیماران ﻗﻠﺒﻲﻋروﻗﻲ پرداﺧتهاند.
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بحث
هدف از انجام اﯾن مطالعه مروری ،بررسﻲ ﻋوامل موثر بر تﺒعیت از درمان در بیماران ﻗﻠﺒﻲﻋروﻗﻲ بود .در ﺟستجوی انجامشده ،تعداد
 11مقاله ﺟهت مرور وارد مطالعه شدند .هر ﯾک از مقاالت به بررسﻲ ﺟنﺒهها و روشهای متفاوت موثر بر تﺒعیت بیماران ﻗﻠﺒﻲ از رژﯾم
درمانﻲ مﻲپرداﺧت .ارائه اطﻼﻋات در مورد مراﻗﺒتهای بعدی برای مدﯾرﯾت و تروﯾج پاﯾﺒندی به درمان توسط متخصصان بهداشت
مﻲ تواند پیروی از درمان را به شکﻠﻲ معنادار افزاﯾش دهد .همچنین ،حماﯾت اﺟتماﻋﻲ از طرف اﻋضای ﺧانواده نیز مﻲتواند پیروی از
درمان را افزاﯾش دهد (رشیدی و همکاران.)2121 ،
برنامه های متفاوتﻲ طﻲ سال های گذشته در مطالعات گوناگون در راستای تﺒعیت بیماران ﻗﻠﺒﻲ ﻋروﻗﻲ از رژﯾم درمانﻲ مورد بررسﻲ
ﻗرار گرفته است .در مطالعه ای تاثیر پرستاری از راه دور بر تﺒعیت از رژﯾم درمانﻲ مورد بررسﻲ ﻗرار گرفت که نتیجه آن حاکﻲ از اﯾن
بود که پرستاری از راه دور موﺟﺐ بهﺒود تﺒعیت از رژﯾم درمانﻲ مﻲشود .بر اﯾن اساس ،توصیه شده است زمینه برای افزاﯾش بهره-
مندی از اﯾن روﯾکرد از طرﯾق اطﻼعرسانﻲ و آگاهﻲبخشﻲ ﻋمومﻲ و توانمندسازی کادر پرستاری فراهم شود .برنامه پرستاری از راه
دور در اﯾن مطالعه ﺟنﺒههای متفاوتﻲ از ﺟمﻠه نظارت بر رژﯾم داروﯾﻲ ،رژﯾم غذاﯾﻲ ،فعالیت بدنﻲ ،حضور در اﺟتماع ،سﻼمت روان و
اﯾجاد انگیزه را شامل مﻲ شود .ﯾکﻲ از اهداف پرستاری از راه دور فراهم آوردن دانش و آگاهﻲ برای بیماران است که مﻲتواند تاثیر
مثﺒتﻲ بر پیامدهای درمان داشته باشد .آگاهﻲبخشﻲ از طرﯾق پرستاری از راه دور مﻲتواند کمﺒود اطﻼﻋات بیماران و ﺧانواده آنها را در
زمینه شناساﯾﻲ بیماری و ﻋوامل موثر بر درمان ﺟﺒران نماﯾد (سراج و همکاران.)2121 ،
در ﯾک کارآزماﯾﻲ بالینﻲ ،تاثیر برنامه ﺧودتدبیری پس از ترﺧیص بر تﺒعیت از رژﯾم درمانﻲ بیماران مﺒتﻼ به بیماری اﯾسکمیک ﻗﻠﺐ
مورد آزماﯾش ﻗرار گرفت و نتاﯾج نشان داد که برنامه ﺧودتدبیری پس از ترﺧیص بر تﺒعیت از رژﯾم درمانﻲ بیماران مﺒتﻼ به بیماری
اﯾسکمیک ﻗﻠﺐ موثر است و موﺟﺐ بهﺒود پیروی از درمان مﻲشود .از ﺟمﻠه محدودﯾتهای اﯾن پژوهش ،محیط پژوهش بود که فقط
ﯾک مرکز درمانﻲ را شامل مﻲشد که اﯾن نکته مﻲتواند تعمیم پذﯾری ﯾافتهها را محدود نماﯾد .از دﯾگر محدودﯾتها ،پیگیری بیماران
پس از ترﺧیص بیماران از بیمارستان بود که در برﺧﻲ موارد ،دسترسﻲ به بیماران را دچار مشکل مﻲساﺧت (مقدم و همکاران.)2115 ،
آنچه در اﯾن مطالعه مروری ﺟالﺐ توﺟه بود نتاﯾج کارآزماﯾﻲ بالینﻲ بود که به بررسﻲ تاثیر برنامه مﺒتنﻲ بر تﻠفن هوشمند برای بهﺒود
پاﯾﺒندی به دارو در بیماران پس از ﺟراحﻲ مجدد ﻋروق کرونر پرداﺧته بود و نتیجه آن بود که برنامه مﺒتنﻲ بر تﻠفن هوشمند موﺟﺐ
افزاﯾش وابستگﻲ به دارو در بیماران پس از ﺟراحﻲ پیوند ﻋروق کرونری نشد .از مهمترﯾن ﻋﻠل ﻋدم تفاوت در نتاﯾج حاصل از مداﺧﻠه
در دو گروه اﯾن مطالعه ،ﺟمعیت مورد مطالعه بود .اﯾن مطالعه در گروهﻲ از بیماران انجام شد که پیش از درﯾافت ﺧدمات پیگیری
درمان از طرﯾق تﻠفن همراه نیز پاﯾﺒندی نسﺒتاً ﺧوبﻲ به درمان داشتهاند؛ بنابراﯾن ،نتاﯾج در دو گروه مداﺧﻠه و کنترل تفاوت معناداری
نداشت (ﯾو و همکاران.)2121 ،
از ساﯾر ﻋوامل موثر بر تﺒعیت از رژﯾم درمانﻲ ،وﯾژگﻲهای روانﻲ و فردی بیماران هستند که در ﯾک مطالعه مقطعﻲ مورد بررسﻲ ﻗرار
گرفت .در اﯾن مطالعه ،طیف وسیعﻲ از وﯾژگﻲهای روانشناﺧتﻲ و شخصیتﻲ بیماران در میزان پاﯾﺒندی به درمان دﺧیل بودند .بنابراﯾن،
شناساﯾﻲ وﯾژگﻲ های شخصیتﻲ بیمار و نگرش آنها نسﺒت به بیماری از ﺟمﻠه مواردی است که باﯾد بررسﻲ شوند .اﯾن مطالعه تنها در
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گرفتند نشان مﻲدهد .مطالعات مرور شده در اﯾن مقاله شامل مطالعات مقطعﻲ ،تحﻠیﻠﻲ از نوع مورد شاهدی و کوهورت ،کرارآزمراﯾرﻲ
تصادفﻲ با گروه کنترل و ساﯾر کارآزماﯾﻲهای بالینﻲ بود که به بررسﻲ تاثیر روشها و برنامههای مختﻠف ﺟهت افزاﯾش ترﺒرعریرت از
درمان مﻲپرداﺧتند .در اﯾن مطالعات به بررسﻲ روشهای مختﻠف و همچنین ،ﻋوامل موثر بر درمان مانند ﺟنﺒههای روانﻲ و درک فرد
از شراﯾط ،آموزش کادر درمان و همچنین ،برنامهرﯾزی ﺟهت پیشبینﻲ میزان تﺒعیت از رژﯾم درمانﻲ در بیماران پرداﺧته شد.
مرور مطالعات نشان داد که روشهاﯾﻲ چون پرستاری از راه دور ،برنامه ﺧودتدبیری ،توﺟه به وﯾژگﻲهای فرردی و روانشرنراﺧرترﻲ
بیماران و از همه مهمتر ،آموزش کادر درمان از ﺟمﻠه روشهاﯾﻲ است که بر بهﺒود تﺒعیت بیماران از رژﯾم درمانﻲ نقش بهسزاﯾﻲ دارد.
برﺧورداری از حماﯾت اﺟتماﻋﻲ ﺧانواده و دوستان نیز از دﯾگر ﻋوامﻠﻲ هستند که نقش مهمﻲ در افزاﯾش میزان پاﯾﺒندی بیرمراران بره
درمان اﯾفا مﻲکنند .از مهم ترﯾن ﻋﻠل ﻋدم پاﯾﺒندی به درمان نیز ﻋوامﻠﻲ چون وضعیت کﻠﻲ بیماران نظیر سن باال ،بیماریهای همرراه
و به طور کﻠﻲ شراﯾط زمینهای بیماران بود.
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ﺟدول شماره  :1نتاﯾج مطالعات انجامشده در ﺧصوص تﺒعیت از درمان در بیماران ﻗﻠﺒﻲﻋروﻗﻲ

سراج و همكاران تاثیر پرستاری از راه دور بر تبعیت از
رژیم درماني در نوجوانان تحت عمل
()7922
جراحي قلب

مورد شاهدی

ذاكریمقدم و
همكاران
()7921

تاثیر برنامه خودتدبیری پس از ترخیص كارآزمایي تصادفي
بر تبعیت از رژیم درماني بیماران مبتال كنترلشده
به بیماری ایسكمیک قلب

یو و همكاران
()2222

كارآزمایي تصادفي
كنترلشده

الكولوا
()2272

برنامه مبتني بر تلفن هوشمند برای
بهبود پایبندی به دارو در بیماران پس
از جراحي مجدد عروق كرونر

پایبندی به درمان پس از جراحي بای -مقطعي
پس عروق كرونر :جنبههای رواني

پشتچمن و
همكاران (
)7921

بررسي تبعیت از درمان بیماران بعد از
جراحي پیوند شریان كرونر در
بیمارستانهای شهر تهران در سال
7927

گل آقایي و
همكاران (
)2272

پیروی از تغییرات سبک زندگي پس از كارآزمایي تصادفي
كنترلشده
جراحي پیوند عروق كرونر :نتیجه
آموزش همكاران قبل از عمل

عزتي
()7922

میزان درک بیماران مبتال به بیماری
عروق كرونر در مورد پذیرش رژیم
درماني

الپوم و همكاران تجربیات ترخیص بیماران :بازگشت به
خانه پس از عمل جراحي قلب باز
()2277

توصیفي مقطعي

تحلیلي

پرستاری از راه دور موجب بهبود تبعیت از رژیم درماني شد،
بنابراین توصیه ميشود زمینه برای افزایش بهرهمندی از این
رویكرد ،اطالعرساني و آگاهي بخش عمومي و توانمندسازی
كادر پرستاری فراهم شود.
اجرای برنامه خودتدبیری موجب بهبود تبعیت از رژیم درماني
در بیماران مبتال به بیماری ایسكمیک قلب ميشود.
برنامه مبتني بر تلفن هوشمند موجب افزایش وابستگي به
دارو در بیماران پس از جراحي پیوند عروق كرونری نشد.
طیفي از ویژگيهای روانشناختي شخصیتي در پایبندی به
درمان تاثیر دارند بنابراین الزم است كه ویژگيهای شخصیتي
بیمار و نگرش او نسبت به بیماری بررسي شود.
هماهنگي درمان با شرایط زندگي و برخورداری از حمایت
اجتماعي خانواده و دوستان با پایبندی به تبعیت ازدرمان
همراه است .تبعیت از درمان باید به عنوان یک برنامه
آموزشي در مراقبت پرستاری از این بیماران تبدیل گردد.
آموزش همكاران قبل از عمل تأثیر قابل توجهي در بهبود
پیروی از تغییرات سبک زندگي پس از ترخیص از بیمارستان
داشت.
پرستاران باید نیازهای آموزشي بیماران را بررسي كنند و
روشهای خودمراقبتي مناسب را برای كنترل عوارض و عالیم
بیماری و پیشگیری آموزش دهند.

تحقیق روایي

اغلب بیماران باور داشتند كه آسیبپذیر هستند و نیاز به
پیگیری و نظارت دارند .استفاده از فناوری روز ميتواند به
كادر درمان در پیگیری بیماران و بهبود آنها كمک كند.

كوهورت

داشتن انگیزه برای تبعیت از رژیم درماني با میزان پیروی
بیشتری از رژیم درماني در بیماران همراه بود .برنامهریزی
برای جلوگیری از فراموشي مصرف دارو در بیماران تاثیر به-
سزایي در افزایش تبعیت از رژیم درماني دارد.

صادقي افخم و عوامل موثر بر بستری مجدد بیماران
تحت عمل جراحي بایپس عروق كرونر
همكاران
در بیمارستان مركز قلب تهران
()7922

مقطعي

مهمترین علت بستری مجدد بیماران وضعیت كلي قبل از
عمل بیماران نظیر سن باال ،بیماریهای همراه و به طور كلي،
شرایط زمینهای بیمار است.

فراواني و پیشبیني عدم پایبندی به
اصالح شیوه زندگي و داروها پس از
پیوند بایپس عروق كرونر :یک مطالعه
مقطعي

مقطعي

ارتباط صحیح كادر درمان و بیمار در راستای تفهیم عوارض
درازمدت بیماری بسیار اهمیت دارد .یک برنامه رتباطي
درست و پایدار باید جهت شكلگیری این ارتباط طراحي
گردد.

پاکپور و
همكاران
()2272

ارموغان و
همكاران
()2271

قصد و برنامهریزی برای پیشبیني
پایبندی به دارو در ادامه جراحي پیوند
بایپس عروق كرونر
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نتیجهگیری
تﺒعیت از درمان در بیماران ﻗﻠﺒﻲﻋروﻗﻲ شامل پاﯾﺒندی به درمانهای داروﯾﻲ و غیر داروﯾﻲ است .از مهمترﯾن ﻋوامل ﻋدم پاﯾﺒندی به
درمان در مطالعات مختﻠف مواردی نظیر درک ناکافﻲ از شراﯾط بیماری و اثربخشﻲ دارو ،ترس از ﻋوارض ﺟانﺒﻲ داروها ،فراموش
کردن نوبت مصرف دارو و همچنین ،هزﯾنه درمان هستند .در هر ﯾک از مطالعات به بررسﻲ اثربخشﻲ نوع ﺧاصﻲ از روشهای موثر بر
تﺒعیت از درمان پرداﺧته شده است که از مهمترﯾن اﯾن روشها مﻲتوان به پرستاری از راه دور و آموزش همکاران در ﺧصوص نحوه
پیگیری بیماران اشاره کرد.
ﺟنﺒههای فردی و روانشناﺧتﻲ متفاوت بیماران و نیاز به شناﺧت اﯾن تفاوتها و اتخاذ روش مناسﺐ هر فرد ﺟهت پیگیری درمان و
افزاﯾش تﺒعیت از رژﯾم از ﺟمﻠه ﻋوامل بسیار مهم در مراﻗﺒتهای بیماران ﻗﻠﺒﻲﻋروﻗﻲ است .استفاده از تﻠفنهای هوشمند نیز ﺟهت
پیگیری و ﯾادآوری انجام مراﻗﺒتها در بیماران تفاوت معناداری در میزان تﺒعیت از رژﯾم درمانﻲ اﯾجاد نکرده است ،زﯾرا اغﻠﺐ بیماران
تعامل چندانﻲ با تﻠفن همراه نداشتند .به طور کﻠﻲ مراﻗﺒتها و آموزشهای انجامشده و پیگیری مستمر توسط کادر درمان بیشترﯾن
تاثیر را در افزاﯾش تﺒعیت از رژﯾم درمانﻲ در اﯾن بیماران دارد.
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بیماران با سابقه ﺟراحﻲ بایپس ﻋروق کرونر انجام شده است؛ از اﯾن رو نمﻲتوان نتاﯾج آن را به همه بیماران ﻗﻠﺒﻲﻋروﻗﻲ تعمیم داد
(الکولوا.)2115 ،
در مطالعهای نشان داده شد که آموزش دﯾدن کادر درمان در راستای بهﺒود کیفیت آموزشهای پس از ترﺧیص بیماران از مهمترﯾن
ارکان در تﺒعیت بیماران از رژﯾم درمانﻲ است و تاثیر چشمگیری بر بهﺒود پیروی از تغییرات سﺒک زندگﻲ پس از ترﺧیص از بیمارستان
دارد .الﺒته اﯾن مطالعه تاثیر آموزش بر میزان تﺒعیت از رژﯾم درمانﻲ را در کوتاهمدت مورد بررسﻲ ﻗرار داد و توصیه شده است مطالعاتﻲ
با پیگیری بﻠندمدت بیماران انجام شود (گلآﻗاﯾﻲ و همکاران .)2112 ،همچنین ،اﻋضای کادر درمان باﯾد بتوانند نیازهای آموزشﻲ
بیماران را بررسﻲ و روشهای ﺧودمراﻗﺒتﻲ مناسﺐ را برای کنترل ﻋوارض و ﻋﻼﯾم بیماری و پیشگیری از ﻋود مجدد بیماری آموزش
دهند (ﻋزتﻲ.)2111 ،
از ﺟمﻠه محدودﯾت های مطالعه مروری حاضر ،مرور مقاالت فقط به زبانهای فارسﻲ و انگﻠیسﻲ بود و نتاﯾج مقاالت با ساﯾر زبانها
مورد بررسﻲ ﻗرار نگرفت .همچنین ،پیشنهاد مﻲگردد به منظور هدفمندسازی هر چه بیشتر مطالعات و باال بردن دﻗت نتاﯾج ،مطالعاتﻲ
در ﻗالﺐ مرور سیستماتیک انجام شود.
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Review Article
Factors affecting adherence to treatment in people with cardiovascular
disease: A review study
Yeganeh Pasebani1, MD
Mohammad Javad Alemzade-Ansari2, MD
Mohammad Hassan Ghaffari Nejad3, MD
Shiva Khaleghparast4, PhD by Research
Abstract
Aim. The aim of this study was to r eview studies that investigate the factor s affecting adher ence to
treatment in people with cardiovascular disease.
Background. Adher ence to tr eatment is a compr ehensive ter m that is used to convey acceptance of
treatment process and following professional advice by the patient to increase the quality of life. Given the
importance of adhering to treatment plans and being aware that many people do not follow treatment plans,
understanding the factors that lead to patients' effective adherence to the treatment regimen can lead to the
development of strategies to increase patients' adherence to the therapeutic regimen.
Method. Ar ticles published between year s 2010-2020 were searched out in databases Science Direct,
PubMed, Cochrane, Medline, SID, Scopus, CINAHL, OVID, Iran Doc and Magiran using the keywords
adherence to treatment, cardiovascular diseases and their Persian Equivalents. Research articles in Persian
and English focusing on the factors affecting the adherence to treatment in cardiovascular patients were
selected for the study. In total, 167 articles were found in primary search by reviewing the title and abstract
and in some cases after studying the full text of the articles; out of them, 11 were selected that were in accordance with the research purpose of this study.
Findings. The most effective methods for impr oving adher ence to tr eatment wer e tele-nursing and
educating colleagues on how to follow up patients. Also, recognizing differences between personal and
psychological aspects of patients and adopting an appropriate method for each person to pursue treatment
and increase adherence to the treatment regimen are very important known factors in the care of cardiovascular patients.
Conclusion. In gener al, the car e and tr aining pr ovided and continuous follow-up by the health care
professionals have the greatest impact on increasing adherence to the treatment regimen among patients.
Keywords: Adher ence to tr eatment, Car diovascular patients, Review study
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