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مقاله پژوهشی اصیل
تاثیر برنامه پیگیری بر خودمراقبتی بیماران مبتال به نارسایی قلبی :کارآزمایی بالینی تصادفیشده با
گروه کنترل
نیال آمیغ ،1کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
* علی زاهدمهر ،2متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشن
احمد امین ،3فلوشیپ نارسایی قلب و پیوند
هومن بخشنده ،4دکترای اپیدمیولوژی
خالصه
هدف .پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر پیگیری بالینی توسط پرستار بر بهبود رفتارهای خودمراقبتی بیماران نارسایی قلبی انجام شد.
زمینه .بیماران مبتال به نارسایی قلبی به دفعات در بیمارستان بستری می شوند .یکی از دالیل اصلی بستری این بیماران تشدید عالیم بیماری
ناشی از ناتوانی فرد در انجام رفتارهای خودمراقبتی است .یکی از روش هایی که می تواند به بهبود رفتارهای خودمراقبتی این بیماران کمک کند
پیگیری بالینی توسط پرستار است.
روش کار .پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده با گروه کنترل بود که از مهر  4931تا اردیبهشت  4931در مرکز آموزشی
تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی شهر تهران انجام شد .در این پژوهش  08فرد مبتال به نارسایی قلبی به روش در دسترس از بین
بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه قلبی انتخاب و با روش بلوک بندی چهارتایی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند .بیماران
گروه آزمون ،پیگیری بالینی توسط پرستار هر دو هفته یک بار از طریق تلفن یا مراجعه حضوری دریافت کردند .گروه کنترل ،آموزش پس از
ترخیص و پیگیری های روتین را دریافت کردند .رفتارهای خودمراقبتی به وسیله چک لیست خودمراقبتی ،قبل و بعد از دوره سه ماهه مورد
بررسی قرار گرفت .دادههای پژوهش ،در نرم افزار  SPSSبا آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.
یافتهها .نمره خودمراقبتی قبل از شروع پیگیری در گروه کنترل 4661 ،با انحراف معیار  1661و در گروه آزمون 4661 ،با انحراف معیار  1681بود
و از این نظر ،تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه وجود نداشت .پس از انجام مداخله ،نمره خودمراقبتی در گروه کنترل 1618 ،با انحراف معیار
 1690و در گروه آزمون 2601 ،با انحراف معیار  8639بود و تفاوت آماری معنیداری بین میانگین نمره دو گروه مشاهده شد (.)P≤868884
نتیجه گیری .پیگیری بالینی توسط پرستار سبب بهبود رفتارهای خود مراقبتی در افرا مبتال به نارسایی قلبی می شود .می توان با استفاده از
روش پیگیری بالینی ،رفتارهای خود مراقبتی این دسته از بیماران را بهبود بخشید و به کمتر شدن بار این بیماری کمک کرد.
کلیدواژهها :نارسایی قلبی ،خودمراقبتی ،پیگیری بالینی

 1کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه ،مرکﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘات مداﺧﻼت قﻠبﻲ و ﻋروقﻲ ،مرکﺰ آموزشﻲ ﺗﺤﻘﯿﻘاﺗﻲ و درمانﻲ قﻠب و ﻋروق شهﯿد رجایﻲ ،دانشگاه
ﻋﻠوم پﺰشکﻲ ایران ،ﺗهران ،ایران
 2دانشﯿار ،مرکﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘات مداﺧﻼت قﻠبﻲ و ﻋروقﻲ ،مرکﺰ آموزشﻲ ﺗﺤﻘﯿﻘاﺗﻲ و درمانﻲ قﻠب و ﻋروق شهﯿد رجایﻲ ،دانشگاه ﻋﻠوم پﺰشکﻲ ایران ،ﺗهران ،ایران (*
نویسنده مسئول) پست الکترونﯿکarashzahedmehr@yahoo.com :
 3دانشﯿار ،مرکﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘات مداﺧﻼت قﻠبﻲ و ﻋروقﻲ  ،مرکﺰ آموزشﻲ ﺗﺤﻘﯿﻘاﺗﻲ و درمانﻲ قﻠب و ﻋروق شهﯿد رجایﻲ ،دانشگاه ﻋﻠوم پﺰشکﻲ ایران ،ﺗهران ،ایران
 4استادیار ،مرکﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘات مداﺧﻼت قﻠبﻲ و ﻋروقﻲ ،مرکﺰ آموزشﻲ ﺗﺤﻘﯿﻘاﺗﻲ و درمانﻲ قﻠب و ﻋروق شهﯿد رجایﻲ ،دانشگاه ﻋﻠوم پﺰشکﻲ ایران ،ﺗهران ،ایران
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مقدمه
نارسایﻲ احتﻘانﻲ قﻠب یک سندرم پﯿچﯿده و ناﺗوان کننده به دلﯿل اﺧتﻼل ﻋمﻠکرد قﻠب است که به ﺗوانایﻲ قﻠب برای پر شدن یا ﺗخﻠﯿه
ﺧون آسﯿب مﻲ زند (اسﻼم و همکاران .) 2113 ،زمانﻲ که قﻠب نتواند ﻋمﻠکرد پمپ کردن ﺧون را به درستﻲ انجام دهد اکسﯿژن به
بافتها و اندامهای بدن نمﻲرسد (فﻠمﯿنگ )2112 ،و در نتﯿجه این اﺧتﻼل در ﻋمﻠکرد قﻠب ،نشانههایﻲ از قبﯿل ﺗنگﻲ نفس و ﺧستگﻲ
بروز مﻲ کند که حتﻲ در زمان استراحت یا با کمترین فعالﯿت جسمﻲ رخ مﻲ دهند .دلﯿل اصﻠﻲ نارسایﻲ احتﻘانﻲ قﻠب معموال آسﯿب
ماهﯿچه قﻠب است .در جوامع با درآمد باال این آسﯿب به دلﯿل بﯿماریهای ﻋروق کرونر رخ مﻲ دهد و در جوامع با درآمد پائﯿن مﺤصول
فشار ﺧون طوالنﻲ مدت ،کاردیومﯿوپاﺗﻲ و بﯿماری روماﺗﯿسمﻲ قﻠبﻲ است (اینجﻠﯿس و همکاران2111 ،؛ استامپ و همکاران.)2114 ،
این بﯿماری سﯿری پﯿشرونده دارد و یکﻲ از ﻋوامل اصﻠﻲ مرگ در بسﯿاری از کشورهای جهان مﺤسوب مﻲشود (سﯿابانﻲ و همکاران،
 .)2114مبتﻼیان به این بﯿماری در زمﯿنه فعالﯿت کردن مشکل دارند و همچنﯿن ،دچار مرگ زودهنگام مﻲشوند ،به طوری که 01
درصد افراد در پنج سال اول بعد از ﺗشخﯿص مﻲ مﯿرند (ریرکوئجو و بﻠک )2114 ،و مﯿﺰان مرگ در موارد نارسایﻲ قﻠبﻲ شدید ﺗا 01
درصد در سال اول گﺰارش شده است (زمانزاده و همکاران.)2113 ،
نارسایﻲ قﻠبﻲ شایع ﺗرین ﻋﻠت بستری در بﯿماران دچار مشکﻼت داﺧﻠﻲ است (هایندریخ و همکاران2111 ،؛ جنک و همکاران2112 ،؛
لﯿوید جونﺰ2111 ،؛ راس و همکاران .) 2111 ،بستری مجدد درصد زیادی از مراجعه این بﯿماران را ﺗشکﯿل مﻲدهد و  21درصد هﺰینه
بستری های بﯿمارستانﻲ را در ایاالت متﺤده به ﺧود اﺧتصاص مﻲدهد (هرناندز و همکاران .)2111 ،بﯿماران مبتﻼ به نارسایﻲ قﻠبﻲ به
دفعات به دلﯿل ﺗشدید ﻋﻼیم ﺗجمع مایعات در بدن ،ﺗنگﻲ نفس و ﺧستگﻲ در زمان فعالﯿت بستری مﻲ شوند (لﯿندنفﻠد و همکاران،
 .)2111با ﺗوجه به افﺰایش شﯿوع این بﯿماری و هﺰینهای که برای نظام سﻼمت ،بﯿماران و ﺧانوادهها ایجاد مﻲکند مداﺧﻼﺗﻲ که بتواند
سبب بهبود مراقبت این بﯿماران از ﺧودشان بشود مورد ﺗوجه هستند .رفتارهای ﺧومراقبتﻲ مﻲ ﺗوانند بستری شدن بﯿماران را کاهش و
کﯿفﯿت زندگﻲ آنها را افﺰایش دهند (هرناندز و همکاران.)2111 ،
مطالعات متعددی درباره ﺗاثﯿر مداﺧﻼت مربوط به ﺧودمراقبتﻲ بر پﯿامدهای بالﯿنﻲ مانند کﯿفﯿت زندگﻲ ،وضعﯿت سﻼمتﻲ ،فعالﯿت
جسمﻲ ،بستری شدن و مرگ بﯿماران انجام شدهاند (ماسترسون و همکاران .)2110 ،یکﻲ از روش های ارﺗﻘای ﺧودمراقبتﻲ ،پﯿگﯿری
بالﯿنﻲ است که در پژوهش ها مورد ﺗوجه قرار گرفته است .ﺗاثﯿر پﯿگﯿری بالﯿنﻲ بر ﺧودمراقبتﻲ در مبتﻼیان به دیابت (کانادلﻲ و
همکاران2110 ،؛ پﻲیت و همکاران2111 ،؛ ﺗانگ و همکاران )2110 ،و افراد ﺗﺤت دیالﯿﺰ (جهرمﻲ و همکاران)2110 ،مشخص شده
است .در مورد بﯿماران قﻠبﻲ نﯿﺰ مطالعات زیادی ﺗاثﯿر پﯿگﯿری بالﯿنﻲ بر متغﯿرهایﻲ مانند بستری مجدد (هرناندز و همکاران2111 ،؛
شجاﻋﻲ و همکاران ،2111 ،ﺗریمبور2110 ،؛ زارﻋﯿان ،)2113 ،امﯿد (اسماء و همکاران )2113 ،و اضطراب (اسماء و همکاران)2114 ،
را مورد بررسﻲ قرار دادند ،اما ﺗاثﯿر پﯿگﯿری بالﯿنﻲ بر رفتارهای ﺧودمراقبتﻲ در این بﯿماران کمتر مورد ﺗوجه قرار گرفته است.
ﺧودمراقبتﻲ در بﯿماران مبتﻼ به نارسایﻲ قﻠبﻲ دارای سه جنبه مهم شامل حفظ (رفتارهای روﺗﯿن مرﺗبط با پایبندی به درمان) ،درک
نشانه های بﯿماری (شناسایﻲ و ﺗشخﯿص اﺧتﻼالت) و مدیریت نشانهها هستند (ریگل و همکاران .)2110 ،مشخص شده است داشتن
اﻋتماد به نفس یا ﺧودکارآمدی در انجام مراقبت از ﺧود ﺗاثﯿر زیادی در مداﺧﻼت ﺧودمراقبتﻲ دارد (ریگل و همکاران .)2111 ،هدف
این مطالعه بررسﻲ ﺗاثﯿر برنامه پﯿگﯿری بالﯿنﻲ ﺗوسط پرستار بر ﺧودمراقبتﻲ در افراد مبتﻼ به نارسایﻲ قﻠبﻲ بود.
مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع کارآزمایﻲ بالﯿنﻲ ﺗصادفﻲ شده با گروه کنترل بود که در آن ،ﺗاثﯿر روش پﯿگﯿری بالﯿنﻲ بر ﺧودمراقبتﻲ بﯿماران با
نارسایﻲ قﻠبﻲ در مرکﺰ آموزشﻲ ﺗﺤﻘﯿﻘاﺗﻲ درمانﻲ قﻠب و ﻋروق شهﯿد رجایﻲ بررسﻲ شد .همه بﯿماران بستری با ﺗشخﯿص نارسایﻲ
قﻠبﻲ در این مرکﺰ جامعه پژوهش را ﺗشکﯿل دادند .معﯿارهای ورود شامل ابتﻼ به بﯿماری نارسایﻲ قﻠبﻲ (بر اساس ﻋﻼیم بالﯿنﻲ،
معﯿارهای الکتروکاردیوگرام با ﺗشخﯿص پﺰشک معالج همکار طرح ،اکوکاردیوگرافﻲ ،درصد کسر ﺗخﻠﯿه قﻠب کمتر یا مساوی  41درصد
و با ﺗشخﯿص متخصص قﻠب مورد ﺗایﯿد قرار گرفته بود) ،داشتن حداقل یک سال سابﻘه ابتﻼ به بﯿماری ،قرار گرفتن در کﻼس سه یا
چهار نارسایﻲ قﻠب طبق ﺗﻘسﯿم بندی انجمن قﻠب نﯿویورک ،امکان دسترسﻲ و کنترل در طﻲ حداقل  3ماه ،ﻋدم وجود زوال ﻋﻘل یا
هرگونه بﯿماری حاد و مﺰمن روانﻲ دیگر بر اساس پرونده و سابﻘه پﺰشکﻲ بﯿمار ،ﻋدم وجود بﯿماری دریچهای نﯿازمند جراحﻲ ،ﻋدم
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وجود بﯿماری دیگری که منجر به بستری شدن مکرر بﯿمار شود ،ﻋدم اشتغال در حرفههای ﻋﻠوم پﺰشکﻲ بالﯿنﻲ ،و ﻋدم پﯿوند قﻠب
بودند .معﯿارهای ﺧروج شامل مرگ بﯿمار ،امتناع از ادامه مشارکت در پژوهش و انجام جراحﻲ قﻠب یا بروز سکته قﻠبﻲ در طول
مدت پژوهش بودند .کﻠﯿه افراد مبتﻼ به نارسایﻲ احتﻘانﻲ قﻠب بستری در بخشهای مراقبت های ویژه قﻠبﻲ مرکﺰ آموزشﻲ
ﺗﺤﻘﯿﻘاﺗﻲ درمانﻲ قﻠب و ﻋروق شهﯿد رجائﻲ شهر ﺗهران جامعه پژوهش را ﺗشکﯿل دادند .نمونهگﯿری به صورت در دسترس انجام
شد .ﺗعداد  41نفر در گروه کنترل و  41نفر در گروه آزمون قرار گرفتند.
ابﺰار پژوهش چکلﯿست ﺧودمراقبتﻲ بود .این چکلﯿست دارای  2گویه است که به صورت ”انجام مﻲ شود“ و ”انجام نمﻲ شود“
نمرهدهﻲ مﻲ شوند و نمره کل بﯿن  1ﺗا  2متغﯿر است .نمره باالﺗر به منﺰله بهبود رفتارهای ﺧودمراقبتﻲ است .این ابﺰار ﺗوسط
ولون و همکاران ( ) 2114طراحﻲ شده است .ابﺰار ابتدا ﺗوسط اﻋضای ﺗﯿم پژوهش به زبان فارسﻲ ﺗرجمه شد .در مرحﻠه بعد
ﺗوسط یک فرد که به ابﺰار اصﻠﻲ دسترسﻲ نداشت به زبان انگﻠﯿسﻲ برگردانده شد .ﺗطبﯿق ﺗرجمه انگﻠﯿسﻲ و پرسشنامه اصﻠﻲ
انجام شد .روایﻲ ابﺰار به از طریق بررسﻲ روایﻲ مﺤتوا با نظرسنجﻲ از ده نفر از اﻋضای هﯿئت ﻋﻠمﻲ مرکﺰ آموزشﻲ ﺗﺤﻘﯿﻘاﺗﻲ
درمانﻲ قﻠب و ﻋروق شهﯿد رجائﻲ انجام شد .پایایﻲ ابﺰار به روش آزمون و بازآزمون با فاصﻠه دو هفته بر روی  11نفر از بﯿماران
مبتﻼ به نارسایﻲ قﻠبﻲ انجام شد و همبستگﻲ  1924به دست آمد.
واحدهای مورد پژوهش پس از شنﯿدن شرح اهداف پژوهش و دادن رضایت آگاهانه وارد مطالعه مﻲ شدند .گمارش ﺗصادفﻲ به
صورت بﻠوک بندی  4ﺗایﻲ انجام شد 0 .بﻠوک  4ﺗایﻲ ﺗوسط همکار متخصص آمار مشخص شد و با پرﺗاب ﺗاس ،ﺗوالﻲ ورود
بﯿماران به طرح مشخص گردید .پس از انجام آموزشهای ﺗرﺧﯿص روﺗﯿن در هر دو گروه ،بﯿماران از بﯿمارستان ﺗرﺧﯿص مﻲشدند
و قرار های پﯿگﯿری برای آنها ﺗنظﯿم مﻲ شد .پﯿگﯿری ها با ﺗمرکﺰ بر رفتارهای ﺧودمراقبتﻲ در گروه آزمون ،ابتدا سه روز پس از
ﺗرﺧﯿص و پس از آن ،با فاصﻠه دو هفتهای برای هر بﯿمار انجام مﻲشد .در هر دو گروه ،ویﺰیتهای منظم پﯿگﯿری طبق روﺗﯿن هر
ماه انجام و اطﻼﻋات مروبط به ﺧودمراقبتﻲ بﯿماران ثبت مﻲشد .مراحل انجام پژوهش در دیاگرام شماره  1آورده شده است.
پژوهش حاضر حاصل پایان نامه کارشناسﻲ ارشد مراقبت های ویژه پرستاری مصوب مرکﺰ آموزشﻲ ﺗﺤﻘﯿﻘاﺗﻲ درمانﻲ قﻠب و
ﻋروق شهﯿد رجائﻲ با کد اﺧﻼق  RHC.AC.IRREC.1395.22از این مرکﺰ است .داده های پژوهش پس از ورود به نرم افﺰار
 SPSSنسخه  10با استفاده از آمار ﺗوصﯿفﻲ و استنباطﻲ ﺗﺤﻠﯿل شدند.
یافتهها
مﯿانگﯿن سن بﯿماران در گروه کنترل 02921 ،سال با انﺤراف معﯿار  3904و در گروه آزمون 02912 ،با انﺤراف معﯿار  3912بود.
ویژگﻲ های دموگرافﯿک واحدهای مورد پژوهش در جدول شماره  1آمده است .بﯿن دو گروه از نظر متغﯿرهای جمعﯿتشناﺧتﻲ
ﺗفاوت آماری معنﻲ داری وجود نداشت .در ابتدای پژوهش ،مﯿانگﯿن نمره رفتارهای ﺧودمراقبتﻲ در دو گروه ،ﺗفاوت آماری معنﻲ-
داری با یکدیگر نداشتند .نتایج پژوهش نشان داد که انجام مداﺧﻠه پﯿگﯿری بالﯿنﻲ سبب افﺰایش نمره رفتارهای ﺧودمراقبتﻲ در
بﯿماران شده است (جدول شماره .)2
بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ﺧودمراقبتﻲ بﯿماران نارسایﻲ قﻠبﻲ در گروه آزمون بﯿشتر از گروه کنترل بود .پژوهشها در زمﯿنه
ﺗاثﯿر پﯿگﯿری بالﯿنﻲ بر ﺧودمراقبتﻲ بﯿماران نارسایﻲ قﻠبﻲ مﺤدود است .پژوهش ها در زمﯿنه پﯿگﯿری بالﯿنﻲ و ﺧودمراقبتﻲ در سایر
بﯿماریها نشان دادهاند که این مداﺧﻠه مﻲ ﺗواند سبب بهبود ﺧودمراقبتﻲ در بﯿماران مﺰمن شود .نتایج پژوهش بر روی  281بﯿمار
مبتﻼ به دیابت در کشور آمریکا که در دو گروه درمان معمول و پﯿگﯿری ﺗﻠفنﻲ قرار داده شده بودند نشان داد که بﯿماران در گروه
پﯿگﯿری بﯿشتر از گروه کنترل ،اقداماﺗﻲ نظﯿر کنترل قند ﺧون ،پایش وزن و معاینه پا را انجام مﻲدادند و داروهایشان را بهتر
مصرف مﻲکردند (پﻲیت .) 2111 ،نتایج پژوهش دیگری بر روی بﯿماران دیابتﻲ نشان داد که پﯿگﯿری ﺗﻠفنﻲ سبب بهبود رفتارهای
ﺧودمراقبتﻲ در این بﯿماران مﻲشود (کانادلﻲ و همکاران .) 2110 ،نتایج پژوهش بر روی بﯿماران همودیالﯿﺰی نﯿﺰ نشاندهنده ﺗاثﯿر
پﯿگﯿری بالﯿنﻲ بر رفتارهای ﺧودمراقبتﻲ در این گروه از بﯿماران بود (جهرمﻲ و همکاران .)2110 ،یک مطالعه فراﺗﺤﻠﯿل گﺰارش
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کرد که پژوهش ها در زمﯿنه مداﺧﻼت زمان ﺗرﺧﯿص و پﯿگﯿری بعد از آن در بﯿماران نشاندهنده ﺗاثﯿر این مداﺧﻼت در بﯿماران دیابتﻲ
و افراد مبتﻼ به پرفشاری ﺧون است ،اما در مورد سایر بﯿماریهای مﺰمن بﺰرگساالن نﯿاز به بررسﻲ بﯿشتری وجود دارد (کودوش و
همکاران.)2110 ،
جدول شماره  :1برﺧﻲ ویژگﻲهای دموگرافﯿک واحدهای مطالعه به ﺗفکﯿک گروه کنترل و آزمون
گروه
متغیر

کنترل

آزمون

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

نتیجه آزمون

جنس
مرد

)1161( 14

)18( 18

زن

)1261( 43

)18( 18

df=4, x2=8681, P=86019

وضعیت تاهل
متاهل

)0161( 99

)2261( 94

مجرد

)4261( 2

)1161( 3

df=4, x2=86126, P=86949

تحصیالت
زیر دیپلم و دیپلم

)18( 46

)11( 40

کارشناسی

)18( 18

)18( 46

کارشناسی ارشد

)48( 1

)41( 6

کم

)261( 9

)4161( 1

متوسط

)01( 91

)08( 91

زیاد

)261( 9

)261( 9

2

df=4, x =86640, P=86361

درآمد
2

df=4, x =86164, P=86216

بیمه
دارد

)261( 9

)48( 1

ندارد

)3161( 92

)38( 96

df=4, x2=86412, P=86631

بیمه تکمیلی
دارد

)68( 11

)28( 10

ندارد

)18( 46

)98( 41

df=4, x2=86023, P=86910

جدول شماره  :2مﻘایسه مﯿانگﯿن نمره ﺧودمراقبتﻲ در گروه آزمون و کنترل
کنترل

آزمون

گروه

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

آزمون تی مستقل

قبل

)1661( 4661

)1681( 4661

df=20, t=86888, P=8633

بعد

)1690( 1618

)8639( 2610

df=20, t=-496414, P≥868884

df=93, t=6612, P≥868884

df=93, t=18619, P≥868884

خودمراقبتی

آزمون تی زوج

نتایج پژوهش بر روی بﯿماران نارسایﻲ قﻠبﻲ نتایج متناقضﻲ را به دست داده است .در پژوهش انجام شده بر روی  01بﯿمار نارسایﻲ
قﻠبﻲ که در شهر نﯿویورک به صورت ﺗﻠفنﻲ پﯿگﯿری شده بودند مشخص شد که کﯿفﯿت زندگﻲ و ﺧودمراقبتﻲ این بﯿماران ﺗغﯿﯿر قابل
ﺗوجهﻲ نکرده است (هولست و همکاران .)2112 ،با این وجود ،برﺧﻲ روش های مداﺧﻠه ای که بﯿمار را ﺗرغﯿب به مراقبت ازﺧودش
مﻲکردند و انگﯿﺰه به بﯿمار مﻲدادند سبب بهبود رفتارهای ﺧودمراقبتﻲ شده بودند (ماسترسون .)2110 ،برنامه آموزشﻲ پس از ﺗرﺧﯿص
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ﺗوانسته است سبب بهبود دانش و رفتارهای ﺧودمراقبتﻲ در بﯿماران نارسایﻲ قﻠبﻲ بشود (کولدول و همکاران .)2110 ،همچنﯿن،
آموزش رفتارهای ﺧودمراقبتﻲ سبب بهبود دانش و ﻋمﻠکرد بﯿماران در زمﯿنه مراقبت از ﺧودشان شده است (شهربابکﻲ و
همکاران .)2112 ،در پژوهشﻲ که ﺗوسط زمان زاده و همکاران در سال  2113انجام شد افﺰایش مهارت های مراقبت از ﺧود در
بﯿماران نارسایﻲ قﻠبﻲ مورد بررسﻲ قرار گرفت و نتایج نشان داد که انجام مداﺧﻠه آموزشﻲ حمایتﻲ سبب افﺰایش نمره ﺧودمراقبتﻲ
در پﯿگﯿریهای یک ماهه ،دوماهه و سه ماهه شده است.
درمان های ﺧود مراقبتﻲ در بﯿماران نارسایﻲ قﻠبﻲ به کارهایﻲ اطﻼق مﻲ شود که بﯿمار با انجام آنها مسئولﯿت سﻼمت ﺧود را بر
ﻋهده مﻲ گﯿرد و فعاالنه مﻲ کوشد ﺗا سﻼمتﻲ ﺧود را بهبود بخشد .در ﺧودمراقبتﻲ ،بﯿمار در مورد چگونگﻲ برﺧورد با ﻋﻼئم و
نشانههای بﯿماریاش ﺗصمﯿم مﻲگﯿرد (ریگل و همکاران .)2111 ،مطالعه بر روی بﯿماران قﻠبﻲ نشان مﻲدهد که مﻲ ﺗوان آنها را
از نظر مهارت و مﯿﺰان مراقبت از ﺧود در سه دسته مبتدی ،ناسازگار و متبﺤر ﺗﻘسﯿم بندی نمود .دسته اول بﯿمارانﻲ هستند که
چندین سال از بﯿماری آنها گذشته است و با همکاری کارکنان سﻼمتﻲ مﻲ ﺗوانند ﻋﻼیم مربوط به بﯿماری یا ﻋود آن را شناسایﻲ
و مدیریت کنند و رفتارهای مسئوالنه ای نسبت به بﯿماری ﺧود دارند؛ این بﯿماران در گروه متبﺤر قرار مﻲگﯿرند .افرادی که ﺗمایل
به مراقبت از ﺧود ندارند و مشارکتﻲ نشان نمﻲ دهند در گروه ناسازگار قرار داده مﻲ شوند و بﯿماران ﺗازه ﺗشخﯿص داده شده یا
کسانﻲ که از نظر سواد یا بﯿنش قادر به مراقبت کافﻲ از ﺧود نﯿستند در گروه مبتدی قرار مﻲگﯿرند .نتایج پژوهش حاضر نشان داد
که مﻲ ﺗوان بﯿماران نارسایﻲ قﻠبﻲ را با پﯿگﯿری بالﯿنﻲ ﺗرغﯿب کرد که مراقبت از ﺧود را بر ﻋهده بگﯿرند و رفتار مسئوالنه ای در
قبال سﻼمتﻲ ﺧودشان داشته باشند.
یکﻲ از مﺤدودیتهای پژوهش حاضر ،ﺧوداظهاری بﯿماران از رفتارهای ﺧود مراقبتﻲشان بود؛ پژوهشگران ﺗﻼش کردند با انطباق
پاسخ بﯿمار با یادداشت ها در مورد پﯿگﯿری ،دقت در پاسخ دهﻲ را افﺰایش دهند .ﺗوصﯿه مﻲ شود در پژوهش های آﺗﻲ از سایر
روش های بررسﻲ مﯿﺰان ﺧودمراقبتﻲ نﯿﺰ استفاده شود .مﺤدودیت دیگر پژوهش ﻋدم ثبت متغﯿرهای مربوط به بﯿمار در زمان
بستری مانند کسر ﺗخﻠﯿه ای بود .با این وجود بﯿمارانﻲ که قادر بودند از ﺧودشان مراقبت کنند به ﺗشخﯿص پﺰشک معالج به
پژوهش وارد شدند .پﯿشنهاد مﻲشود در پژوهش های آﺗﻲ این متغﯿرها مورد ﺗوجه قرار گﯿرند.
نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پﯿگﯿری بالﯿنﻲ سبب بهبود رفتارهای ﺧودمراقبتﻲ در بﯿماران مبتﻼ به نارسایﻲ قﻠبﻲ نسبت به
بﯿمارانﻲ مﻲ شود که ﺗنها مراقبت معمول و آموزش حﯿن ﺗرﺧﯿص را دریافت مﻲکنند .در سال های اﺧﯿر کمبود منابع و کارکنان
بهداشتﻲ و ﺗغﯿﯿر الگوی بﯿماری ها به سمت بﯿماری های مﺰمن و باال رفتن سن جامعه نﯿاز به افﺰایش ﺧودمراقبتﻲ بﯿماران و
ﺧانواده های آنها را بﯿشتر کرده است .ﺗمرکﺰ بر ﺧودمراقبتﻲ مﻲ ﺗواند سبب کاهش بستری مجدد بﯿماران و وابستگﻲ آنها به منابع
بﯿمارستانﻲ شود .بر اساس نتایج پژوهش حاضر مﻲ ﺗوان از پﯿگﯿری بالﯿنﻲ جهت ﺗﻘویت رفتارهای ﺧودمراقبتﻲ بﯿماران استفاده
کرد.
تقدیر و تشکر
مﺤﻘﻘان از کﻠﯿه بﯿماران مشارکت کننده در پژوهش کمال ﺗشکر را دارند .این مﻘاله حاصل پایان نامه کارشناسﻲ ارشد پرستاری
مراقبتهای ویژه در مرکﺰ آموزشﻲ پژوهشﻲ و درمانﻲ قﻠب شهﯿد رجایﻲ شهر ﺗهران است.
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The effect of nursing follow-up on self-care behaviors of people with
chronic heart failure: A randomized clinical trial
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Abstract
Aim. This study aimed to investigate the effect of clinical follow-up by a nurse on improving self-care behaviors in people with heart failure.
Background. People with heart failure are frequently hospitalized. One of the main reasons for hospitalization of these patients is the individual's inability to perform self-care behaviors. One of the ways that can
help to improve self-care is clinical follow-up of these patients by nurses.
Method. This study was a randomized clinical trial which was conducted between October 2015 to May
2016 in Cardiovascular Medical and Research Center in Tehran. Eighty patients were recruited from the
patients hospitalized in cardiac intensive care units and randomly assigned to control and experimental
groups. Patients in experimental group received clinical follow-up by a nurse every two weeks by phone or
in person. The control group received routine follow-up after discharge. Self-care behaviors were assessed
by the checklist before intervention and three month after intervention. The data were analyzed in SPSS
using descriptive and inferential statistics.
Findings. The mean score of self-care behaviors, before intervention was 2.64±1.62 in control group and
2.02±1.62 in the experimental group, and there was no statistically significant difference between groups.
After intervention, the mean score of self-care behaviors in control and experimental group were 2.38±2.50
and 0.93±7.82, respectively and a statistically significant difference was found between the groups
(p≤0.0001).
Conclusion: Clinical follow-up by a nurse can improves self-care behaviors in people with heart failure
and help to lessen the burden.
Keywords: Heart Failure, Self-care, Clinical Follow-up
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