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Abstract
Introduction: MS is a chronic autoimmune disease in which the immune system
affects central myelin nerves and affects sensory and motor function.There is no
certain cure for it and it affects all of the aspects of the patients’ life. The purpose
of this study was to determine the effect of self-care education on the performance
of MS patients.
Methods: This study was a randomized clinical trial on 90 patients with MS,
in the city of Ardabil in 2015 and was carried out dividing them randomly into
control and intervention groups. Before the intervention, the researcher made questionnaires with Cronbach’s alpha coefficient 98/0 and observation and interview
checklists were filled, for patients in both the intervention and control groups. The
intervention group experienced self-care education for 6 sessions; each session was
60 minutes. After the intervention, the questionnaires were completed for patients
in both groups again. Data was analyzed using statistical software SPSS24 and descriptive and analytical tests.
Results: There is no significant difference between the two groups at the start of
the study. There was a significant difference between the intervention group and the
control group (P=0.0001). However, there was no significant difference in terms of
performance over time in the control group (P = 0/07).
Conclusion: Results of this study showed that self-care education will lead to
improve the performance of MS patients. So self-care education can be an effective
intervention for improving the performance of MS patients.
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چکیده
مقدمه :ام اس يﮏ بیماری مﺰمن ﺧودايمنی اسﺖ ﮐه در آن سیﺴتﻢ ايمنی به میلین اعﺼاب مرﮐﺰی آسیﺐ
میرساند و بر عملکرد ﺣﺴی و ﺣرﮐتی تاﺛیر میﮔذارد .درمان ﻗﻄﻌی ندارد و باعﺚ مشکالت ﻓراوان در تمام
ﺟنﺒههای زندﮔی بیماران میشود لذا انجام مداﺧلهای بدون عارﺿه و ﮐارآمد به صورت آموزش ﺧودمراﻗﺒتی برای
بهﺒود عملکرد بیماران اهمیﺖ ويژهای دارد .هدف از مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر تﻌیین تﺄﺛیر آموزش ﺧودمراﻗﺒتی بر عملکرد
بیماران ام اس بود.
روش کار :مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر ﮐارآزمايی بالینی تﺼادﻓی شده بود ﮐه روی 90بیمار ام اس شهر اردبیﻞ در سال
 1394انجام شد بیماران با استفاده از روش تﺼادﻓی به دو ﮔروه ﮐنترل و مداﺧله تقﺴیﻢبندی شدند .ﻗﺒﻞ از
مداﺧله ،عملکرد بیماران با پرسﺶنامۀ ﺧود ساﺧتۀ پژوهشﮕر با ﺿريﺐ آلفای ﮐرونﺒاخ  0/98به صورت چﮏ
لیﺴﺖهای مشاهدهای و مﺼاﺣﺒهای نﺤوة عملکرد بیماران ام اس ،برای بیماران هر دو ﮔروه ﮐنترل و مداﺧله تکمیﻞ
شد .در ﮔروه مداﺧله ،آموزش ﺧودمراﻗﺒتی به مدت  6ﺟلﺴه هر ﺟلﺴه  60دﻗیقه انجام شد .پﺲ از انجام مداﺧله
دوباره پرسﺶنامۀ ﻓوق برای بیماران هر دو ﮔروه تکمیﻞ شد .دادهها با استفاده از نرم اﻓﺰار آماری  SPSSنﺴﺨۀ 24
و آزمون توصیفی و تﺤلیلی تجﺰيه و تﺤلیﻞ شد.
یافتهها :تفاوت مﻌنی داری بین دو ﮔروه در شروع مﻄالﻌه وﺟود ندارد .بﻌد از مداﺧلۀ ﮔروه مداﺧله نﺴﺒﺖ به
ﮔروه ﮐنترل تفاوت مﻌناداری وﺟود داشﺖ ) .(P = 0/0001اين در ﺣالی اسﺖ ﮐه در ﮔروه ﮐنترل تفاوت مﻌنیداری
از نﻈر نﺤوة عملکرد در طول زمان مشاهده نشد.(P = 0/07) .
نتیجهگیری :نتايﺞ مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر نشان داد ﮐه آموزش ﺧودمراﻗﺒتی موﺟﺐ بهﺒود عملکرد بیماران ام اس
میشود .بنابراين آموزش ﺧودمراﻗﺒتی را میتوان به عنوان مداﺧلهای مفید و مﺆﺛر در بهﺒود عملکرد بیماران ام
اس استفاده ﮐرد.
واژههای کلیدی :آموزش ،ﺧودمراﻗﺒتی ،عملکرد ،بیماری ام اس.

مقدمه

مولتیﭙﻞ اسکلروزيﺲ يﮏ اﺧتالل پیشروندة عﺼﺒی اسﺖ
ﮐه از دمیلیﺰاسیون التهابی ﺧودايمنی و آتروﻓی ﻓیﺒرهای
عﺼﺒی سیﺴتﻢ اعﺼاب مرﮐﺰی ناشی میشود [ .]1امروزه به
رﻏﻢ پیشرﻓﺖهای چشمﮕیر دانﺶ پﺰشکی ،هنوز تشﺨیﺺ
علﺖ و نﺤوة مﻌالجۀ ﻗﻄﻌی اين بیماری ناشناﺧته اسﺖ.
هیﭻﮐﺲ نمیداند چه سرنوشتی در انتﻈار اين بیماران اسﺖ
و پیشرﻓﺖ اين بیماری ﮐی ﻓروﮐﺶ میﮐند ،در  85تا 90
درصد اين بیماران دورههای بهﺒودی و تشديد عالﺋﻢ وﺟود
دارد .شیوع اين بیماری در ﻗرن ﮔذشته پیوسته اﻓﺰايﺶ داشته
و اين اﻓﺰايﺶ عمدتاً در زنان ديده شده اسﺖ [ .]2در نتیجه
زنان واﻗﻊ در سنین باروری ،آسیﺐپذيرترين اﻓراد در برابر
آن هﺴتند [ .]3بﺴته به نوع اعﺼاب آسیﺐ ديده تﻈاهرات
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ﮔوناﮔونی بهوﺟود میآيد .آن دسته از مناطقی ﮐه بیشتر
از بقیه دچار عارﺿه میشود عﺒارتاند از :اعﺼاب بینايی،
ﮐیاسمای بینايی ،راههای بینايی ،مخ ،ساﻗۀ مﻐﺰی ،مﺨﭽه،
طناب نﺨاعی و در نهايﺖ آﮐﺴونها نیﺰ ﺧود دژنره شده
آسیﺐ داﺋمی و بیبازﮔشتی را ايجاد میﮐنند .اين بیماری در
ﺟوامﻊ ﻏربی اياﻻت متﺤده بﻌد از تروما ،دومین علﺖ ناتوانی
نورولوژيﮏ با شروع شیوع در اوايﻞ میانسالی اسﺖ [.]3
در ﺣال ﺣاﺿر بیﺶ از پنﺞ میلیون نفر در سراسر ﺟهان
[ ]4،5و بیﺶ از  7000نفر در اياﻻت متﺤده به ام اس مﺒتال
هﺴتند [ ]5نژاد نیﺰ نقﺶ مهمی در ايجاد بیماری ام اس
دارد .بروز بیماری ام اس در آمريکايیهايی با اصالﺖ ژاپنی
دوره  25شماره  - 5بهمن و اسفند 1396
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و آﻓريقايی ،ﮐمتر اسﺖ اما در ايرلندیها و اسکانديناویهای
ساﮐن آمريکا ،شیوع اين بیماری بیشتر اسﺖ .موسﺴۀ ملی
بیماریهای اعﺼاب و سکتۀ مﻐﺰی آمريکا تﺨمین میزند.
هﺰينۀ ناشی از درمان و مراﻗﺒﺖ بیماران مﺒتال به ام اس
در آمريکا ساﻻنه بیﺶ از  4/5میلیون دﻻر اسﺖ [ .]6طﺒﻖ
ﮔﺰارش انجمن ام اس ايران بیشترين آمار بیماری ام اس در
تهران و اصفهان اسﺖ و براساس آﺧرين آمار بهدسﺖ آمده
ﺣدود  700بیمار ام اس در استان اردبیﻞ ﺛﺒﺖ شده اسﺖ.
هﺰينۀ درمان هر بیمار مﺒتال به ام اس برای دولﺖ ماهانه
 1000دﻻر اسﺖ و براساس نوع بیمۀ بیماران ،هﺰينۀ ماهانۀ
داروها از  150هﺰار تومان تا  800هﺰار تومان برای هر بیمار
متﻐیر اسﺖ .همﭽنین اين انجمن تﺨمین میزند هﺰينۀ ناشی
از درمان بیماری ام اس در ايران ساﻻنه بیﺶ از  760میلیون
دﻻر باشد [ .]7اين بیماری عالﺋﻢ ﮔوناﮔونی دارد و هیﭻ دو
بیمار ام اسی را نمیتوان پیدا ﮐرد ﮐه عالﺋمی شﺒیه به هﻢ
داشته باشند .از ﺟملۀ اين عاليﻢ :اسﭙاسیتی اسﺖ ﮐه يکی
از نشانههای شايﻊ در بیماری ام اس اسﺖ ﮐه در نﺰديﮏ به
 %75بیماران به درﺟات مﺨتلﻒ ديده میشود .در صورتی
ﮐه اسﭙاسﻢها مانﻊ ﺣرﮐﺖ ،راﺣﺖ نشﺴتن ،دراز ﮐشیدن و
اﺧتالل در ﺧواب شوند ،سﺒﺐ ﮐاهﺶ تﺤرك و چاﻻﮐی در
اﻓراد مﺒتال ﺧواهتد شد [ .]8آتاﮐﺴی را میتوان به صورت
ﻓقدان يا ﮐاهﺶ تﻌادل بیان ﮐرد و همیشه با ترمور همراه
اسﺖ اين عالمﺖ در  %75بیماران رخ میدهد و بیشتر از
همه به صورت ترمور در اندامهای ﻓوﻗانی تﻈاهر میﮐند .اين
عالمﺖ ،هﻢ بﺴیار ناتوان ﮐننده اسﺖ و هﻢ موﺟﺐ آشفتﮕی
و اﺧتالل ﮐارﮐرد اندامهای ﻓوﻗانی ،راه رﻓتن نامتوازن به
صورت تلو تلو در موارد تشديد ،اﺧتالل در ايﺴتادن و تﻌادل
و نشﺴتن میشود .آتاﮐﺴی يکی از سﺨﺖترين عالﺋﻢ بیماری
از نﻈر درمانپذيری اسﺖ و نتیجۀ توانﺒﺨشی آن نیﺰ ﺿﻌیﻒ
اسﺖ [ .]9اﺧتالﻻت مﺜانهای در ﺣداﻗﻞ  %70بیماران مﺒتال
به ام اس رخ میدهد .در ﺣدود  2/3بیماران مﺒتال به ام اس از
مشکالت رودهای شکايﺖ دارند .شايﻊترين شکايات رودهای،
يﺒوسﺖ و بیاﺧتیاری مدﻓوع اسﺖ .اﺧتالل ﺟنﺴی هﻢ در
بیماران بﺴیار شايﻊ و آزاردهنده اسﺖ .ﺣدود  %70مردان و
زنان مﺒتال به ام اس از انواع اﺧتالﻻت ﺟنﺴی رنﺞ می برند.
به ﻏیر از ﺿايﻌات ﺧاص نورولوژيﮏ پیدايﺶ ناتواناﺋیها نیﺰ
آﺛار مهمی بر تﺼوير ذهنی بیمار میﮔذارد ﮐه به نوبۀ ﺧود بر
روابﻂ و ﮐارﮐرد ﺟنﺴی ﻓرد موﺛر اسﺖ [ .]6از ديﮕر شکايات
شايﻊ در بیماران مﺒتال به ام اس درد اسﺖ ﮐه در بیﺶ از
 %50بیماران رخ میدهد و آﺛار بﺴیاری بر زندﮔی آنها دارد.
اﺧتالﻻت شناﺧتی در بیماران مﺒتال به ام اس تا  %60رخ
میدهد و بر ﺟنﺒههای توﺟه ،تفکر ،اعمال دستوری ،درك و
ﺣاﻓﻈۀ اﺧیر تﺄﺛیر میﮔذارد .ممکن اسﺖ سرﮔیجه به عنوان
بﺨشی از عالﺋﻢ عود ساﻗۀ مﻐﺰی رخ دهد و با نیﺴتاﮔموس
و آتاﮐﺴی همراه باشد و سﺒﺐ ﮐاهﺶ تﺤرك و ايمنی بیمار
شود [ .]10ديﺴفاژی و عالﺋﻢ منتﺴﺐ به آن در  %43بیماران
مﺒتال به ام اس ﮔﺰارش شده اسﺖ .اين شکايات شامﻞ سرﻓه
موﻗﻊ ﻏذا ﺧوردن ،ﺧفﮕی ،اﺿﻄراب از بلﻌیدن و تﻐییر در
توانايی در بلﻊ اسﺖ [ .]11در موارد پیشرﻓتۀ بیماری ام اس،
ممکن اسﺖ نارسايی تنفﺴی به عنوان عارﺿۀ ﺣملۀ شديد
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ساﻗۀ مﻐﺰی رخ دهد ﮐه شايﻊترين علﺖ آن ﺿﻌﻒ عﻀالت
تنفﺴی از ﺟمله ﺿﻌﻒ دياﻓراﮔﻢ اسﺖ .تﺤريﮏپذيری ،ﮐاهﺶ
تمرﮐﺰ ،ﺧلﻖ اﻓﺴرده و اﺿﻄراب از شايﻊترين شکايﺖهای
اﺧتالﻻت روانﭙﺰشکی در بیماران مﺒتال به ام اس اسﺖ.
بﺴیاری از بیماران از ابتدای تشﺨیﺺ بیماری دچار اﺧتالل
در تﻄابﻖ میشوند ﮐه ممکن اسﺖ با پیدايﺶ ناتوانايیهايی
تشديد شود [.]12
پژوهﺶهای انجام شده نشان میدهد ﮐه بیماران مﺒتال
به اﺧتالﻻت مﺰمن با بهﮐارﮔیری آموزش به اﻓﺰايﺶ سﻄﺢ
سالمﺖ ﺧود ﮐمﮏ میﮐنند .عالوه بر آن مﺰيﺖ دومی هﻢ
دارد ﮐه شامﻞ ﮐاهﺶ اﺿﻄراب ،اﻓﺴردﮔی و بهﺒود تمايالت
اﺟتماعی و اﻓﺰايﺶ اﺣﺴاس ﺧوب بودن و ﮐاهﺶ ناتوانی
و پیشرﻓﺖ پارامترهای ﮐیفیﺖ زندﮔی میشود .انجمن
بیمارستانهای آمريکا آموزش را ﺣﻖ ﻗانونی مددﺟويان اعالم
ﮐرده و اﺟرای آن را ﺟﺰو مﺴﺌولیﺖهای ﺣرﻓهایِ پرستاران در
نﻈر ﮔرﻓته اسﺖ [.]13
و مﺴﺌله آموزش به بیماریهای مﺰمن به ويژه بیماران
مولتیﭙﻞ اسکلروزيﺲ اهمیﺖ ﺧاصی دارد .اين بیماران بايد
منابﻊ اطالعاتی را بشناسند تا بتوانند در ﺧانه از ﺧود ،مراﻗﺒﺖ
ﮐنند [ .]6آموزش به بیماران را میتوان ﻓﻌالیتی طراﺣی شده
برای ﮐمﮏ به اﻓراد مﺒتال به بیماری برای ايجاد تﻐییرات
رﻓتاری به سمﺖ سالمتی تﻌريﻒ ﮐرد [.]13
ﺧودمراﻗﺒتی شامﻞ مجموعه ﻓﻌالیﺖهای ﺧودانﮕیﺨتهای
اسﺖ ﮐه توانايی درك بیمار از شرايﻂ و عوامﻞ موﺛر بر
سالمتیاش را امکانپذير ساﺧته و او میتواند برای ارتقای
سالمﺖ ﺧود تﺼمیﻢﮔیری ﮐرده و اين تﺼمیﻢها را اﺟرا ﮐند
[ .]14از نﻈر اورم مراﻗﺒﺖ از ﺧود عملی اسﺖ ﮐه اشﺨاص بالﻎ
يا در ﺣال بلوغ ﮐه ﻗدرتمند بوده و توانايیهای توسﻌه ياﻓته يا
در ﺣال توسﻌه دارند ،مﻌیارهای مﻌتﺒر ،ﻗابﻞ اعتماد و مناسﺐ
را برای تنﻈیﻢ عملکردشان و توسﻌه در مﺤیﻂهای ﺛابﺖ
يا در ﺣال تﻐییر بهﮐار میﮔیرند ،ﺧودمراﻗﺒتی ،بهﮐارﮔیری
عمدی روشهای مﻌتﺒری اسﺖ ﮐه برای ﮐنترل و تنﻈیﻢ
عوامﻞ داﺧلی و ﺧارﺟی موﺛر بر ﻓﻌالیﺖ يکنواﺧﺖ عملکردی
ﻓردی ،ﻓرآيندهای تکاملی و يا مشارﮐﺖ در بهﺰيﺴتی ﻓردی
شﺨﺺ استفاده میشود [ .]15از اين رو هدف از آموزش
بیمار ،ﮐمﮏ به او برای ﮐﺴﺐ مﺴﺌولیﺖ بیشتر برای مراﻗﺒﺖ
از ﺧود و ﮐمﮏ به سازﮔاری آنها با تﻐییرات اسﺖ ﮐه در
وﺿﻌیﺖ ﺟﺴمی و عملی آنها پديدار ﮔشته اسﺖ [ .]16آﮔاهی
نداشتن اﻓراد مﺒتال به بیماری مﺰمن از چﮕونﮕی مراﻗﺒﺖ از
ِ
ﺧود يکی از دﻻيﻞ بﺴتری شدن مجدد آنها در بیمارستان
اسﺖ ﮐه آموزش میتواند از اين امر ﺟلوﮔیری ﮐند [.]17
عوامﻞ ﮔوناﮔونی بر رﻓتار ﺧودمراﻗﺒتی تﺄﺛیر میﮔذارند.
تﺤقیقات نشان میدهند اﻓرادی ﮐه نﮕرشی منفی نﺴﺒﺖ به
بیماری ﺧود دارند و آن را ﺟدی ،ﮐنترل نشدنی و مﺰمن
میدانند ،بﺴیار منفﻌالنه عمﻞ میﮐنند ،عملکرد اﺟتماعی
بﺴیار ﺿﻌیفی داشته و ناتوانايیهای زيادی از ﺧود نشان
میدهند [ .]26بنابراين ﺿروری اسﺖ يﮏ برنامۀ آموزشی
ﺧودمراﻗﺒتی با تاﮐید بر آموزش برای رﻓﻊ يا ﮐاهﺶ مشکالت
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مرتﺒﻂ با نیازشان تدوين شود تا بیماران ام اس مﺴتقﻞتر به
زندﮔیشان ادامه دهند.

روش کار

اين پژوهﺶ يﮏ مﻄالﻌۀ ﮐارآزمايی بالینی اسﺖ ﮐه روی
بیماران مﺒتال به مولتیﭙﻞ اسکلروزيﺲ انجام شده اسﺖ ﮐه
در سال  1394مراﺟﻌۀ مداوم به بیمارستانهای وابﺴته با
دانشﮕاه علومپﺰشکی استان اردبیﻞ داشتهاند .مﻌیارهای
ورود به مﻄالﻌه شامﻞ داشتن اﺧتالﻻت عملکردی ،داشتن
سواد ﺧواندن و نوشتن ،برﻗراری ارتﺒاط ﮐالمی با پژوهشﮕر،
داشتن  5ـ 2سال سابقۀ ابتال به بیماری ام اس و شرﮐﺖ
نکردن در هیﭻ دورة آموزش ﺧودمراﻗﺒتی بود .بیمارانی ﮐه
تمايﻞ به ادامۀ همکاری در ﺣین انجام مﻄالﻌه نداشتند،
ﺣذف شدند .ابﺰار ﮔردآوری دادهها پرسﺶنامهای اسﺖ ﮐه با
مﻄالﻌۀ پژوهشﮕر در متون ﻓارسی و انﮕلیﺴی تهیه شد10 .
نفر از استادان دانشﮕاه آزاد واﺣد علوم پﺰشکی تهران اعتﺒار
پرسﺶنامه را بررسی )اعتﺒار مﺤتوی( و پايايی آن را با شرﮐﺖ
 10نفر از بیماران ام اس و با استفاده از آلفای ﮐرونﺒاخ 0/98
و ﺿريﺐ همﺒﺴتﮕی  0/68برآورد ﮐردند.
پژوهشﮕر پﺲ از ﮐﺴﺐ مﻌرﻓینامۀ ﮐتﺒی از دانشکدة
پرستاری و مامايی دانشﮕاه آزاد اسالمی واﺣد پﺰشکی تهران
و اراﺋۀ آن به مﻌاونﺖ پژوهشی دانشﮕاه علوم پﺰشکی اردبیﻞ،
هماهنﮕی ﻻزم را برای انجام پژوهﺶ با سوپروايﺰر آموزشی و
سرپرستاران بﺨﺶ نرولوژی و اورژانﺲ به عمﻞ آورد و پﺲ
از مﻄالﻌۀ پروندة بیماران مﺒتال به ام اس و با در نﻈر ﮔرﻓتن
مﻌیار ورود به پژوهﺶ ﺣجﻢ نمونه با اعتماد  %95و ﺧﻄای
 %5طﺒﻖ ﻓرمول ماﺟین و همکاران .2011 ،به شرح زير
استفاده شد.

تﻌداد  90نفر از بیماران با رعايﺖ مﻌیارهای ورود به
پژوهﺶ انتﺨاب شدند و به واﺣدهای پژوهﺶ اطمینان
داده شد ﮐه در هر مرﺣله از مﻄالﻌه میتوانند از شرﮐﺖ در
پژوهﺶ انﺼراف دهند .همﭽنین به آنان اطمینان داده شد ﮐه
اطالعات ﺟمﻊآوری شده مﺤرمانه بوده و در صورت تمايﻞ،
نتايﺞ ﮐلی در اﺧتیار ايشان ﻗرار ﺧواهد ﮔرﻓﺖ .هر يﮏ از
واﺣدهای پژوهﺶ شده ﮐدﮔذاری شدند و به صورت تﺼادﻓی
به دو ﮔروه  45نفری مورد و شاهد تفکیﮏ شدند .سﭙﺲ
با بیماران مﺼاﺣﺒۀ مقدماتی به عمﻞ آمد و هدف از انجام
پژوهﺶ برای آنها توﺿیﺢ داده شد .با ﮐﺴﺐ مواﻓقﺖ ايشان
با مراﺟﻌه به سالن ﮐنفرانﺲ بیمارستان علوی در ﻓواصﻞ
منﻈﻢ ،برنامۀ آموزشی روند ﺧودمراﻗﺒتی به بیماران در ﮔروه
مورد آﻏاز شد .ﻗﺒﻞ از شروع برنامۀ آموزش ﺧودمراﻗﺒتی،
نیازهای آموزشی بیماران برای بهﺒود عملکرد ﺧودمراﻗﺒتی،
با پرسﺶنامهای در هر دو ﮔروه )مورد و شاهد( ارزيابی شد
و ﻗﺒﻞ از آموزش براساس نیازهای بهﺒود عملکرد ،آزمون
اولیهای با تاﮐید بر آموزشهای ﺧود مراﻗﺒتی از هر دو ﮔروه
ﮔرﻓته شد .سﭙﺲ طی ) 6ﺟلﺴه ،هر ﺟلﺴه  60دﻗیقه( به
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بیماران آموزشهای ﻻزم براساس بهﺒود عملکرد ﺧودمراﻗﺒتی
داده شد و طی دوره پکیﺞ آموزشی شامﻞ ﮐتابﭽه و سی دی و
پمفلﺖ آموزشی به بیماران داده شد و پیﮕیری بهﺒود عملکرد
ﺧودمراﻗﺒتی بیماران به صورت تماس تلفنی به مدت يﮏ ماه
پﺲ از آموزش انجام شد و مرﺣلۀ دوم پژوهﺶ ،دو ماه پﺲ از
آﺧرين ﺟلﺴۀ آموزشی انجام شد .بیماران در هر دو ﮔروه مورد
و شاهد با همان پرسﺶنامۀ اولیه ارزيابی شدند .در اين مرﺣله
نیﺰ امتیازبندی سﺆالها به همان شیوة مرﺣلۀ اول صورت
ﮔرﻓﺖ .ﻻزم به ذﮐر اسﺖ ﮐه به لﺤاظ رعايﺖ اصول اﺧالﻗی
پﺲ از برﮔﺰاری مرﺣلۀ دوم پاسخ به پرسﺶنامه ،به ﮔروه
شاهد نیﺰ آموزشهای ﻻزم و پکیﺞ آموزشی اراﺋه شد .متﻐیر
مﺴتقﻞ در پژوهﺶ ﺣاﺿر ،برنامۀ ﺧودمراﻗﺒتی مﺒتنی بر
الﮕوی اورم بود .منﻈور از برنامۀ ﺧودمراﻗﺒتی در اين پژوهﺶ
برنامهای در ﻗالﺐ مدل مفهومی اورم و براساس نیازهای
آموزشی بیماران مﺒتال به مولتیﭙﻞ اسکلروزيﺲ شرﮐﺖ ﮐننده
در برنامه بود .اين برنامه براساس سیﺴتﻢ پرستاری آموزشی
ـ ﺣمايتی اورم طراﺣی و اﺟرا شده اسﺖ و منﻈور از متﻐیر
وابﺴته ،عملکرد بیماران در دو بﻌد ﺣفﻆ تﻌادل و ﮐاهﺶ
شدت ﺧﺴتﮕی بود .اين پژوهﺶ با رعايﺖ ﮐلیۀ مفاد موﺟود
در بیانیۀ هلﺴینﮕی  2011انجام شد.ﮐداﺧالﻗی تاﺋید شده به
اسﺖ.
شمارة
در اين پژوهﺶ ﻗﺒﻞ از ﺟمﻊ آوری اطالعات و شروع
استﺨراج دادهها ،تمامی پرسﺶنامهها ﮐد بندی شد و برای
توصیﻒ اطالعات از روش آماری توصیفی )توزيﻊ ﻓراوانی
مﻄلﻖ و نﺴﺒی ،درصد ،میانﮕین ،انﺤراف مﻌیار ( و برای تﻌیین
همﮕنی دو ﮔروه و بررسی متﻐیرهای ﮐمی از آزمون  tو
برای بررسی متﻐیرهای ﮐیفی از آزمون ﮐای اسکوﺋر استفاده
شد .برای بررسی ﻓرﺿیهها هﻢ از آزمون tمﺴتقﻞ و  tزوﺟی
استفاده شد .از نرم اﻓﺰار SPSSنﺴﺨۀ  20هﻢ برای توصیﻒ
نتايﺞ ﺣاصﻞ از پرسﺶنامه از ﻗﺒیﻞ مشﺨﺼات دموﮔراﻓیکی
و ...استفاده شد.

يافتهها

همانطورﮐه در ﺟدول شمارة  1مشاهده میشود ،از آنجايی
ﮐه ارزش Pمﺤاسﺒه شده برای ويژﮔیهای دموﮔراﻓیکی در دو
ﮔروه مورد و شاهد بیشتر از  0/05اسﺖ ،بنابراين از لﺤاظ
آماری اﺧتالف مﻌناداری وﺟود ندارد .در نتیجه دو ﮔروه
مورد و شاهد از لﺤاظ ويژﮔیهای دموﮔراﻓیﮏ همﮕن هﺴتند.
ياﻓتههای ﮔروه مورد و شاهد در ﺟدولهای 2و 3مالﺣﻈه
میشوند ﮐه آموزش ﺧودمراﻗﺒتی بر عملکرد بیماران در دو
بﻌد ﮐاهﺶ شدت ﺧﺴتﮕی و ﺣفﻆ تﻌادل تاﺛیر دارد .همﭽنین
ﺟدول شمارة  ، 4مقايﺴۀ عملکرد بیماران در ﮔروه مورد بﻌد
از آموزش با ﮔروه شاهد را نشان می دهد ﮐه بیانﮕر تاﺛیر
آموزش ﺧودمراﻗﺒتی بر عمکرد بیماران اسﺖ.
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تصویر  .1فلودیاگرام کانسورت برای انجام مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی شد
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جدول  .1مشﺨصات فردی ـ اجتماعی بیماران مطالعه شده در دو گروه کنترل و مداخله
کنترل

مداخله

سطﺢ معنیداری

مدت زمان ابتال به ام اس )سال(

39/46±12/02
5/75± 2/06

39/60±11/75

P=0/095

مرد

%47/7
% 53/3

%48
% 52

%35/5
%64/5

%25/8
%74/2

سن )سال(
جنس
زن

تحصیالت

بیسواد
باسواد

P=0/097

5/72± 2/74

P=0/002

*آزمون تی  +آزمون ﮐای دو  .مقادير ﺟدول بهصورت میانﮕین )انﺤراف مﻌیار( بیان شدهاند.
جدول  .2میانگین نمرههای خستگی دو گروه مداخله و کنترل
متﻐیر
کاهش شدت
خستگی

گروه

میانگین

مداخله

58/96

کنترل

27/93

نتیجه آزمون  tمستقﻞ

قبﻞ از مداخله

انحراف معیار
4/41

T= -5/95
P=0/084

4/79

میانگین

بعد از مداخله

انحراف معیار

27/7

33/86

4/39

T= -25/51
P= 0/0001

4/79

نتیجﮥ آزمون t

زوجی

P=0/04

P=0/053

با توﺟه به ﺟدول  ،2ﮐاهﺶ مﻌناداری در شدت ﺧﺴتﮕی بیماران ﮔروه مداﺧله در طول زمان مشاهده شد .با توﺟه به نتايﺞ ﺟدول
شماره  ،2پﺲ از ﮔذشﺖ چهار هفته از مداﺧله در مقايﺴه با ﮔروه ﮐنترل تفاوت مﻌنیداری وﺟود داشﺖ.
) (P= 0/0001
جدول  .3میانگین نمرههای تعادل دو گروه مورد و شاهد
متﻐیر
حفﻆ تعادل

گروه
مداخله

میانگین

انحراف معیار

6/73

2/51

7/66

کنترل

قبﻞ از مداخله

نتیجه آزمون  tمستقﻞ

1/14

T= -9/86
P=0/096

میانگین

بعد از مداخله

انحراف معیار

18/86

11/80

1/86

T= 10/22
P= 0/0001

2/49

نتیجﮥ آزمون t

زوجی

P=0/02

P=0/079

با توﺟه به ﺟدول  ،3اﻓﺰايﺶ مﻌناداری در ﺣفﻆ تﻌادل بیماران ﮔروه مداﺧله در طول زمان مشاهده شد .با توﺟه به نتايﺞ ﺟدول شمارة
 ،3پﺲ از ﮔذشﺖ چهار هفته از مداﺧله در مقايﺴه با ﮔروه ﮐنترل تفاوت مﻌنی داری وﺟود داشﺖ.
) (P= 0/0001
جدول  .4میانگین نمرههای خودمراقبتی دو گروه مورد و شاهد
متﻐیر
عملکرد کلی
بیماران

گروه
مداخله
کنترل

نتیجه آزمون  tمستقﻞ

قبﻞ از مداخله

میانگین

انحراف معیار

11/84

14/12

75/87

10/14

T= -7/07
P=0/07

میانگین

178/17
106/13

بعد از مداخله

انحراف معیار
11/30
14/03

T= 26/82
P= 0/0001

نتیجﮥ آزمون t

زوجی

P=0/03

P=0/06

با توﺟه به ﺟدول  ،4اﻓﺰايﺶ مﻌناداری در عملکرد ﮐلی بیماران پﺲ از ﮔذشﺖ چهار هفته از مداﺧله در مقايﺴه با ﮔروه ﮐنترل مشاهده
شد.
) (P= 0/0001
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بحث

مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر با هدف بررسی تﺄﺛیر آموزش ﺧودمراﻗﺒتی
بر عملکرد بیماران ام اس انجام شد .مﻄالﻌات متﻌددی آﺛار
آموزش ﺧودمراﻗﺒتی بر عملکرد انواع بیماران مﺰمن را موﺿوع
ﺧود ﻗرار دادهاند اما هیﭻ مﻄالﻌهای به بررسی تاﺛیر آموزش
ﺧودمراﻗﺒتی بر عملکرد بیماران ام اس نﭙرداﺧته اسﺖ .در اين
ﻓﺼﻞ عالوه بر اراﺋۀ نتايﺞ مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر براساس اهداف تﻌیین
شده ،به بررسی و بﺤﺚ ياﻓتهها ﺧواهیﻢ پرداﺧﺖ .سرانجام
نتیجهﮔیری نهايی ،ﮐاربرد ياﻓتههای مﻄالﻌه و پیشنهادها
برای پژوهﺶهای بﻌدی اراﺋه میشود .نتايﺞ ﺣاصﻞ از پژوهﺶ
ﺣاﺿر نشان داد ﮐه بﻌد از مداﺧله ،بهﺒود عملکرد بیماران ام
اس در ﮔروه آزمون براساس شاﺧﺺهای پرسﺶنامۀ نﺤوة
عملکرد در ﮐاهﺶ شدت ﺧﺴتﮕی و ﺣفﻆ تﻌادل بیماران ام
اس بهﺒود ياﻓته اسﺖ .مقايﺴۀ نمرة ﮐﻞ نﺤوة عملکرد بیماران
در ﮔروه آزمون ﻗﺒﻞ و بﻌد از مداﺧله تفاوت مﻌنیداری را
نشان داد .مﮏ ﻻرگ و همکاران در سال  2012در ايرلند
مﻄالﻌهای توصیفی ـ مقﻄﻌی با عنوان » ارزيابی نیازهای اولیۀ
بیماران مﺒتال به ام اس« انجام دادند .هدف از اين مﻄالﻌه
تﻌیین نیازهای بیماران ام اس و مشﺨﺼههای بیماران و
بررسی میﺰان دستیابی آنها به سرويﺲهای ﺣمايتی ،درمانی
و اﺟتماعی و چﮕونﮕی تﺄﺛیر اين نتايﺞ بر رﻓاه ﻓرد )اﺣﺴاس
ﺧوب بودن( بود .اين تﺤقیﻖ روی  149بیمار مﺒتال به ام اس
صورت ﮔرﻓﺖ.
از  149بیمار %23 ،در صد ﺧفیﻒ با مﻌیار سﻄﺢ ناتوانی
 0-4/5و  % 41در ﺣد متوسﻂ با مﻌیار سﻄﺢ ناتوانی 5-6/5
و  % 36به طور شديد با مﻌیار سﻄﺢ ناتوانی  7-9/5ناتوان و
زمین ﮔیر شده بودند .نداشتن شﻐﻞ باعﺚ اﻓﺰايﺶ ناتوانی در
بیماران میشد ) ( P>0/0005و نیازهای درمانی را اﻓﺰايﺶ
میداد ) %44 .( P>0/0005از بیماران به مشاوره نیاز
داشتند و  %55آنها نیازهای درمانی داشتند .از بین نیازهای
درمانی اﺣتیاج به ﻓیﺰيوتراپی در باﻻترين درﺟۀ اهمیﺖ بود
) (%21اما چیﺰی ﮐه بﺴیار مشهود به نﻈر میرسید اين بود
ﮐه از بین تمام نیازها ،نیازهای اﺟتماعی ) (%84در باﻻترين
رده ﻗرار داشﺖ .اين نیازها شامﻞ نیازهای شﻐلی ،روابﻂ با
ديﮕران ،داشتن ﮐمﮏ در ﺧانه ،ﺣمايﺖ مراﮐﺰ مراﻗﺒﺖ مﺤلی
مﺜﻞ انجمن بود .بین استفاده از سرويﺲهای اﺟتماعی و
سﻄﺢ ناتوانی رابﻄهای مﻌنیدار وﺟود داشﺖ .همﭽنین نیاز
اﺟتماعی با اﺣﺴاس ﺧوب بودن )رﻓاه ﻓرد( رابﻄه داشﺖ و با
اﻓﺰايﺶ استفاده از سرويﺲهای اﺟتماعی يﻌنی برطرف شدن
نیاز اﺟتماعی ،اﺣﺴاس ﺧوب بودن ﻓرد )رﻓاه ﻓرد( اﻓﺰايﺶ
پیدا میﮐرد .اين نکته به طرح برنامۀ تدوين شده برای
بیماران مﺒتال به ام اس ﮐمﮏ میﮐند.
انیﺲ رامﭙلو و همکاران در يﮏ مﻄالﻌۀ ﮐارآزمايی بالینی با
عنوان "تاﺛیر ورزشهای هوازی بر ﻇرﻓیﺖ راه رﻓتن و ﺣداﮐﺜر
تﺤمﻞ برای ورزش در بیماران مﺒتال به ام اس" در ايتالیا در
سال  2011با هدف تاﺛیر برنامۀ ورزشی  8هفتهای برای راه
رﻓتن ،تﺤمﻞ ورزش ،ﺧﺴتﮕی و ﮐیفیﺖ زندﮔی آنها انجام
دادند ﮐه در اين مﻄالﻌه  40نمونه با رﺿايﺖ وارد مﻄالﻌه
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

شدند و بﻌد از بررسی مﻌیارهای ﺧروج بیماران ﮐه شامﻞ
داشتن يﮏ دورة عود طی  4هفتۀﮔذشته ﻗﺒﻞ از مﻄالﻌه،
مشکالت ﻗلﺒی ـ عروﻗی ،ريوی ،متابولیﮏ و ارتوپدی بود.
نمونهها انتﺨاب شدند و به اين ترتیﺐ  21نمونه از پژوهﺶ
ﺧارج و  19نمونه باﻗی ماندند ﮐه شامﻞ  14زن و  5مرد بودند
و سن نمونهها  22تا  51سال و طول ابتال  1-15سال بود ﮐه
درﺟۀ ناتوانی آنها با مقیاس  ،EDSSﺧﺴتﮕی آنها با مقیاس
 MFISو ﮐیفیﺖ زندﮔی با مقیاس  54-MSQLسنجیده شد.
نمونهها طی 8هفته و هر هفته  3ﺟلﺴه و هر ﺟلﺴه 60
دﻗیقه ورزش ﮐردند ﮐه شامﻞ ﺣرﮐﺖ ﻓﻌال بدن و اندامهای
ﻓوﻗانی در ﺣالﺖ ايﺴتاده ،نشﺴته ،ﺧﻢ ﮐردن و چرﺧﺶ بدن و
 ...بود .در طول ورزشها به انجام دم در طول ﺣرﮐﺖ ﻓﻌال و
بازدم در انتهای ورزش تاﮐید میشد .نتايﺞ نشان داد بیماران
ام اس ﮐه ناتوانی ﮐﻢ تا متوسﻂ داشتند ،میﺰان ﻓﻌالیتشان
بﻌد از ورزش نﺴﺒﺖ به شرايﻂ پايه در مقايﺴه با ﮔروه ﮐنترل
اﻓﺰايﺶ ياﻓﺖ [.]21
مهمترين نکته در بازتوانی بیمار ،مشارﮐﺖ او در آماده
ساﺧتن ﺧويﺶ برای مراﻗﺒﺖ از ﺧود اسﺖ .اﮔر به بیماران
مﺰمن آموزش داده شود ﮐه مراﻗﺒﺖ از ﺧود را به طور مﺴتقﻞ
انجام دهند نﺴﺒﺖ به اين ﮐه ديﮕران اين مراﻗﺒﺖها را برايشان
انجام دهند ،بیشتر باعﺚ پیشرﻓﺖ بهﺒوديشان ﺧواهد شد
[.]22
مﻄالﻌات مذﮐور با توﺟه به اين ﮐه در برﺧی از ﻓاﮐتورهای
روش مداﺧله با مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر تفاوت داشتند اما نتايﺞ آنها
مشابه نتايﺞ مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر بود .از مﺤدوديﺖهای اين مﻄالﻌه
میتوان به میﺴر نﺒودن آموزش ﺧودمراﻗﺒتی برای بهﺒود
عملکرد بهوسیلۀ يﮏ پژوهشﮕر برای هر دو ﺟنﺲ به دلیﻞ
موازين ﺟامﻌۀ اسالمی ﮐشور ايران اشاره ﮐرد .از طرف ديﮕر
وﺟود دو پژوهشﮕر مرد و زن برای آموزش ممکن اسﺖ باعﺚ
ايجاد اﺧتالل در نتیجۀ مﻄالﻌه شود .لذا سﻌی بر آن شد تا
اين دو پژوهشﮕر تا ﺣد ممکن با يکديﮕر تواﻓﻖ داشته باشند.
ﺿريﺐ تواﻓﻖ آنها نیﺰ ﻗﺒﻞ از انجام مداﺧله  94درصد سنجیده
شد .همﭽنین میتوان به مکان و ساعات انجام مداﺧله اشاره
ﮐرد .به اين صورت ﮐه بیماران تمايلی به آموزش ديدن
نداشتند و به همین دلیﻞ زمان و مکان آموزش به منﺰل
بیماران تﻐییر ياﻓﺖ.

نتیجهگیری

در مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر ،مداﺧله به صورت آموزش ﺧودمراﻗﺒتی
برای بهﺒود عملکرد ﮐاهﺶ شدت ﺧﺴتﮕی و ﺣفﻆ تﻌادل در
بیماران ام اس ،طی  4هفته بود .مداﺧلۀ آموزش ﺧودمراﻗﺒتی
نداشتن
با ويژﮔیهايی چون ارزان بودن ،سادﮔی اﺟرا و وﺟود
ِ
عارﺿۀ ﺟانﺒی میتواند يکی از بهترين روشهای موﺟود برای
ﮐاهﺶ شدت ﺧﺴتﮕی و اﻓﺰايﺶ ﺣفﻆ تﻌادل بیماران ام اس به
شمار رود .آموزش ﺧودمراﻗﺒتی وسیﻊ دربارة ام اس براساس
نیازهای واﻗﻌی عملکردی ،بیماران را ﻗادر به ﺟلوﮔیری از
صرف بودﺟه های ﮐالن برای تهیۀ داروهای مﺴکن و ساير
مشکالت بیماران ﺧواهد ﮐرد و میتواند ﮔامی مﺆﺛر در ﮐاهﺶ
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درمانی ﺧانوادهها باشد .از آنجايی ﮐه
هﺰينههای ﺧدماتی و
ِ
در بیماریهای مﺰمن ﻻزم اسﺖ ﮐه بیمار آموزشهای داده
شده را در تمام طول زندﮔی بهﮐار بندد ،توصیه میشود برای
ارتقای مﻄلوب آﮔاهی و عملکرد مﺒتاليان ،بیماران نیﺰ در
تمام برنامههای آموزشی ﺧانواده شرﮐﺖ داده شوند تا بتوانند
به بیماران ﺧود در راستای ﮐاهﺶ عوارض ﮐمﮏ ﮐنند .با
بهرهﮔیری از ياﻓتههای اين پژوهﺶ میتوان به آموزش مناسﺐ
براساس نیازهای واﻗﻌی بیماران پرداﺧﺖ و آﮔاهی آنان را در
زمینۀ بیماری ام اس اﻓﺰايﺶ داد تا بتوانند وﺿﻌیﺖ ﺧود را
بهنﺴﺒﺖ بهﺒود بﺨشیده و بر بیماری ﺧود ﮐنترل بیشتری
داشته باشند .ﻓرد بیمار میتواند به عنوان يﮏ منﺒﻊ اطالعاتی
در ﻓﻌالیﺖهای ارتقای سالمتی ﺟامﻌه مفید باشد.
با استفاده از نتايﺞ بهدسﺖآمده در ﮐﻞ پژوهﺶ میتوان
پیشنهاد ﮐرد برنامههای بازآموزی برای پرستاران و
آموزشدهندﮔان به بیماران ام اس اﺟرا شود ﮐه اين بر عهدة
پرستاران و آموزش دهندﮔان به بیمار اسﺖ ﮐه نیاز آموزشی
بیماران را شناسايی ﮐرده و آنان را در راستای آموزشهای
ﻻزم ياری دهند .مهمترين وﻇیفۀ پرستاران ،آموزش به بیمار،
اﻓراد ﺟامﻌه و ﺧانوادة آنها براساس نیاز واﻗﻌی آنان اسﺖ .از اين
طريﻖ میتوان برنامههای مراﻗﺒتی بهتر و اصولیتری را تنﻈیﻢ
ﮐرد و میتوان الﮕوی آموزشی تهیه شده از بیماری را به عنوان
الﮕوی مناسﺐ در اﺧتیار پرستاران بهويژه آموزشدهندﮔان
انجمن ام اس ايران ﻗرار داد تا از آن برای اﺟرای برنامههای
آموزش ﺧودمراﻗﺒتی به بیماران بهره ﺟويند و از اين راه عالوه
بر باﻻ بردن ﮐیفیﺖ زندﮔی بیماران ،بﺴتری شدنهای مکرر،
زمین ﮔیر شدن و هدر رﻓتن نیرو و صرف هﺰينههای بیهوده

ﺟلوﮔیری ﮐرد .پژوهشﮕر امیدوار اسﺖ ياﻓتههای اندك اين
پژوهﺶ ،رهنمودی ﮐوچﮏ برای بیماران و دسﺖ اندرﮐاران
ﺟامﻌه باشد تا ﮐنترل و نﻈارت مﺴاﺋﻞ بهداشتی سﺒﺐ ارتقای
سالمتی ﺟامﻌه شود .با توﺟه به اينکه پرستاران و ﮐارﮐنان
انجمن  MSايران در ارتﺒاط مﺴتقیﻢ با بیماران مﺒتال به MS
هﺴتند ،پیشنهاد میشود دانﺶ و نﮕرش آنها دربارة بیماری
در مﻄالﻌات آتی بررسی شود.

سپاسگزاري

اين مقاله ﺣاصﻞ ﻓﻌالیﺖهای پژوهشﮕران اسﺖ و براساس
نیازهای آموزشی با تاﮐید بر آموزش ﺧودمراﻗﺒتی بر عملکرد
بیماران ام اس انجام شد .پژوهﺶ ﺣاﺿر در ﮐمیتۀ اﺧالق
در پژوهﺶهای پرستاری ـ مامايی دانشﮕاه آزاد اسالمی
واﺣد علوم پﺰشکی تهران مﻄرح و با ﮐد IR.IAU.TMU.
 1394,18.RECتايید شد .نويﺴندﮔان بدين وسیله از تمامی
مﺴﺌوﻻن ،مديران و پرستاران بﺨﺶ نرولوژی بیمارستان
علوی استان اردبیﻞ و همﭽنین ﮐلیه بیماران و ﺧانوادههای
آنان ﮐه با وﺟود مشکالت ﻓراوان ناشی از اين بیماری ،در اين
پژوهﺶ شرﮐﺖ ﮐردند ،نهايﺖ تقدير و تشکر را دارند
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