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Original Article

Abstract
Introduction: Education seems to get more attention than before. Maintenance
of individuals’ function and independency and their lifestyle promotion is a result of
education. This is more important for patients with chronic diseases who are under
treatments such as hemodialysis. The aim of this research was to study the effect of
education on hemodialysis patients’ life style promotion.
Methods: This was a quasi-experimental study with two groups of 70 hemodialysis patients who referred to Besat Hospital in Hamadan. The patients were put into
two groups using simple randomized sampling. 6 sessions of 30 minutes were held
for the intervention group through speech on their bedside and individually during
their dialysis treatment. Walker lifestyle questionnaire was filled by both groups
3 months after the intervention. The data was analyzed by Chi-square, Fischer, independent t-test and paired t-test using SPSS16.
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Results: There was no statistically significant difference between the average
read the article online
score of all domains and the total score of lifestyle (P>0.05). Though there was a
significant difference between the total score of lifestyle and other domains except
for sport and nutrition of the two groups (P<0.05).
Conclusion: Education has promoted the lifestyle of hemodialysis patients.
Therefore since the nature of this disease is chronic, such education can be effective
in the patients’ lifestyle promotion.
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چکیده
مقدمه :امروزه اهمیت آموزش بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .حفﻆ کارکرد و استقالل افراد و ارتقای
سبک زندگی آنها متأثر از آموزش است و اين مهم در بیماران مبتال به بیماریهای مزمن و تحت درمان با
هموديالیز اهمیت بیشتری دارد .اين مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش بر ارتقای سبک زندگی بیماران تحت
هموديالیز انجام شد.
تجربی دو گروهی با طراحی قبل و بعد و با مشارکت  7۰بیمار هموديالیزی
مواد و روشها :اين پژوهش نیمه
ِ
مراجعهکننده به بیمارستان بعثت همدان انجام شده است .بیماران بهصورت تصادفی ساده در دو گروه آزمون و
کنترل قرار گرفتند .برای گروه مداخله  6جلسة  3۰دقیقهای آموزش از طريق سخنرانی بر بالین بیمار و بهصورت
انفرادی ،حین ديالیز برگزار شد 3 .ماه پس از اجرای مداخله هر دو گروه ،پرسشنامة سبک زندگی والکر را تکمیل
کردند .دادهها با استفاده از آزمونهای کای اسکوئر ،فیشر ،تی مستقل و تی زوجی با نرمافزار  SPSSنسخة 16
تجزيهوتحلیل شد.
یافتهها :در گروه آزمون و کنترل ،قبل از مداخله ،بین میانگین نمرات در تمام حیطهها و در نمرة کل سبک
زندگی ،اختالف معنیدار آماری وجود نداشت ( ،) P <۰/۰5اما بعد از مداخله ،به جز حیطههای ورزش و تغذيه،
بین میانگین نمرات در ديگر حیطهها و در نمرة کل سبک زندگی در گروه آزمون و کنترل اختالف معنیدار
آماری ديده شد (.)P >۰/۰5
نتیجهگیری :آموزش موجب بهبود و ارتقای سبک زندگی بیماران تحت هموديالیز شده است .ازاينرو با توجه
به ماهیت مزمن بیماری ،آموزش اين رفتارها میتواند گامی مﺆثر برای ارتقای سبک زندگی اين بیماران باشد.
واژههای کلیدی :بیماران هموديالیزی ،آموزش ،ارتقای سبک زندگی

مقدمه
امروزه با افزايش امید به زندگی ،بیماريهای مزمن به
مشکل اساسی بهداشتی بدل شدهاند .بیماریهای مزمن،
طوالنیمدت ،ناتوانکننده و با پاتولوژی غیرقابلدرمان،
موجب  6۰درصد از مرگ و میرهای جهان هستند .بیماری
نارسايی مزمن کلیه نیز از جمله بیماریهای مزمنی است
که باعﺚ میشود فرد به خاطر وضعیت سالمت و بیماری،
پیوسته نقش يک بیمار را در زندگی ايفا کند [ .]1ساالنه آمار
بیماران تحت هموديالیز در ايران حدود  %15افزايش میيابد.
میزان بروز ساالنة اين بیماری تقريبا  242مورد در هر يک
میلیون نفر جمعیت است و هر سال حدود  %8به اين میزان
افزوده میشود [ .]2وقتی فیلتراسیون گلومرولی کلیهها به
 %1۰-15میزان طبیعی برسد ،نیاز به روشهای جايگرين به
وجود خواهد آمد.
درمانهای جايگزينی که تالش میکنند عملکرد
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

طبیعی ازدسترفتة کلیهها را جبران کنند عبارت است از:
هموديالیز ،ديالیز صفاقی و پیوند کلیه .يکی از معمولترين
اين روش ها ،هموديالیز است .از بین بیماران مبتال به
( ESRD )End Stage Renal Diseaseدر سراسر جهان6۰۰ ،
هزار نفر تحت درمان ديالیز هستند .در ايران طبق گزارش
انجمن حمايت از بیماران کلیوی از مجموع  3۹هزار بیمار
کلیوی ،بیش از  15هزار نفر ،ديالیز میشوند [.]2
اگرچه هموديالیز طول عمر بیماران را افزايش میدهد ،ولی
کنترل اين بیماری با هموديالیز مشکل ،و عوارض و مشکالت
ناشی از آن معﻀلی جهانی است که میتواند به تغییر در
شیوة زندگی ،وضعیت سالمت و ايفای نقش اجتماعی فرد
منجر شود و نه تنها بر روی سالمت جسم و روان فرد تأثیر
میگذارد ،بلکه هزينههای خدمات سالمت را نیز باال میبرد
و باعﺚ ناراحتی بیماران ،کاهش کیفیت ديالیز و اختالل
در انجام ديالیز مﺆثر خواهد شد [ .]3 ،4همچنین بیماران
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فروزان احمدی و همکاران167 .

ديالیزی با توجه به شرايط جسمی و روحی خاص بیماريشان
مشکالت فراوانی را تجربه میکنند .آنها غالبا نگران آيندة
غیرقابلپیشبینی بیماری خود هستند .شغل خود را از دست
میدهند ،دچار مشکالت مالی میشوند و همواره به دلیل
بیماری مزمن دچار افسردگی و ترس از مرگ هستند [.]5
ارتقای سالمت ،علم و هنر و شیوة زندگی ،برای رسیدن
به کمال مطلوب است و شامل رفتارهايی میشود که طی
آن فرد به تغذية مناسب ،ورزش مرتب ،دوری از رفتارهای
مخرب و بهبود عملکرد فردی با وجود بیماری ،کنترل عواطﻒ
و احساسات و کنار آمدن با تنش ناشی از مشکالت بیماری
و استقالل و سازگاری میپردازد [ .]6ارتقای سبک زندگی،
افراد را در شناخت عوامل مﺆثر بر سالمت فردی و اجتماعی
و تصمیمگیری صحیح در انتخاب رفتارهای بهداشتی و در
نتیجه رعايت شیوة زندگی سالم ،توانمند میکند [ .]7سبک
زندگی تمام رفتارهايی را که تحت کنترل شخص هستند
يا بر خطرات بهداشتی او تأثیر میگذارند ،در بر میگیرد
و رويکردی جامع پیشنهاد میکند تا رفتارهای حفاﻇت از
سالمتی و رفتارهای ارتقای سالمت بهعنوان دو جزء مکمل
سبک زندگی سالم در نظر گرفته شوند [.]8
سبک زندگی سالم ،روشی از زندگی است که باعﺚ تأمین،
حفﻆ و ارتقای سالمت و رفاه فرد میشود ،خطر تشديد
بیماری و مرگ زودرس را کاهش میدهد و فرد با کمک آن،
میتواند از جنبههای بیشتری از زندگی لذت ببرد [ .]9سبک
زندگی ارتقادهندة سالمت ،ترکیبی از شش بعد است که موارد
ِ
زير را در بر میگیرد :اعتقاد به قدرت خداوند برای حفﻆ بعد
روانی سالمتی ،احساس مسئولیت در قبال سالمتی ،حفﻆ
روابط بین فردی برای ارتقای بعد اجتماعی سالمتی ،مديريت
استرس برای پیشگیری از بیماریهای جسمی و روانی،
ورزش ،فعالیت فیزيکی و رعايت رژيم غذايی سالم برای حفﻆ
سالمتی [ .]10آموزش برای ارتقای سبک زندگی بیماران،
روش مناسبی است که فرصتهای يادگیری را دربارة بیماری،
مکانیسمهای سازگاری و افزايش مهارتها در اختیار بیمار و
خانوادة او قرار میدهد .هدف از آموزش و دادن دانش مناسب
به بیمار ،دستیابی به تغییرات رفتاری درست است .آموزش
موجب توانمندی بیمار در پیشگیری ،حفﻆ و ارتقای سالمتی
و تعديل بیماری میشود [ .]11آموزش به بیمار ،شیوهای با
روية يکسان نیست ،بلکه فرايندی فعال برای آگاهی ،سازش،
تغییر رفتار و دستیابی به سالمتی است [.]12
روش آموزش در حقیقت مجموعة تدابیری است که فرد
آموزشدهنده برای رسیدن به اهداف آموزشی با توجه به
شرايط و امکانات اتخاذ میکند؛ به عبارت ديگر روشهای
آموزشدهنده ،براساس محتوای مطلب و الگوی يادگیری
بیماری و اهداف آموزشی انتخاب میشوند [ .]13آموزش به
بیماران بستریشده ،رفتارهايی همچون سطح تحمل فعالیت
جسمی بیمار و تمکین کلی از توصیههای پزشکی را بهبود
میدهد [.]12
بديهی است که هدف زندگی مبتاليان به بیماریهای
مزمن ،فقط عمر طوالنی و زنده بودن نیست ،بلکه نوع و سبک
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

زندگی آنها نیز مهم است .از سوی ديگر تاکنون مطالعهای
با اين عنوان در ايران انجام نشده است .با توجه به ماهیت
مزمن و ناتوانکنندة نارسايی مزمن کلیه و نیاز بیماران به
استفادة طوالنیمدت از هموديالیز و تأثیر بیماری بر سبک
زندگی بیماران ،و همچنین با توجه به سابقة کار پژوهشگر
در بخش هموديالیز ،محقق بر آن شد تا مطالعهای با هدف
بررسی تأثیر آموزش بر اتقای سبک زندگی بیماران تحت
هموديالیز انجام دهد.

روشکار

مطالعة حاضر ،مطالعة نیمهتجربی دو گروهی قبل و بعد
است که از بهمن  13۹5تا ارديبهشت  13۹6در بخش ديالیز
بیمارستان بعثت همدان انجام شد .جامعة آماری مطالعه،
بیماران هموديالیزی مراجعهکننده به اين بیمارستان بودند.
معیار ورود به مطالعه شامل سن بین  18-75سال ،سابقة
هموديالیز حداقل  6ماه ،عﻀو نبودن در تیم بهداشت و درمان،
مبتال نبودن به بیماری روانی و ذهنی ،مصرف نکردن داروهای
روانگردان و شرکت در جلسات آموزشی بوده است .از سوی
ديگر معیارهای خروج عبارت بود از :فوت بیمار يا جابهجايی
به مرکز ديگر .حجم نمونه با در نظرگرفتن سطح اطمینان
 ،%۹5توان آزمون  ،%۹۰انحرافمعیار  4/۰4و حداقل تفاوت
معنیدار بین دو گروه مداخله و کنترل به میزان 35 ،۰/۰5
نفر در هر گروه برآورد شد.
اطالعات از طريق پرسشنامه جمعآوری شد .اين
پرسشنامه شامل دو قسمت بود .قسمت اول اطالعاتِ
دموگرافیک سن ،جنس ،سطح تحصیالت ،وضعیت تأهل،
وضعیت شغلی ،وضعیت اقتصادی ،نوع بیمة تحت پوشش،
محل سکونت (شهر-روستا) ،تعداد دفعات ديالیز در هفته،
سابقة ديالیز ،سابقة انجام پیوند کلیه و علت بیماری کلیوی
را در برمیگرفت و قسمت دوم شامل پرسشنامة والکر بود
که  54سﺆال دارد و هدف آن اندازهگیری رفتارهای ارتقاء
دهندة سالمت (تغذيه ،ورزش ،مسئولیتپذيری در قبال
سالمتی ،مديريت استرس ،حمايت بین فردی ،رشد معنوی
و خودشکوفايی) است .طیﻒ پاسخگويی آن از نوع لیکرت
بوده که در آن گزينهها بهصورت هرگز ،برخی ،اغلب ،همیشه
و با ترتیب  3 ،2 ،1و  4امتیازبندی شده است .به اين
ترتیب حداکثر و حداقل نمرة سبک زندگی  216و  54است.
همچنین پرسشنامه شش بعد دارد که عبارت است از :رشد
معنوی و خودشکوفايی ،مسئولیتپذيری در قبال سالمتی،
حمايت بین فردی ،مديريت استرس ،ورزش و تغذيه.
برای بهدستآوردن امتیاز مربوط به هر بعد ،مجموع
امتیازهای سﺆاالت مربوط به آن بعد ،با هم جمع میشوند
و برای بهدستآوردن امتیاز کلی پرسشنامه ،مجموع امتیاز
همة سﺆاالت با هم جمع میشوند .روش کار به اين صورت
بود که افراد با توجه به معیارهای ورود به مطالعه و با استفاده
از روش تصادفی ساده در دو گروه آزمون و کنترل قرار
گرفتند .تقسیمبندی بیماران در دو گروه آزمون و کنترل
با توجه به روزهای مراجعة بیماران به بخش بود؛ يعنی
روزهای زوج گروه آزمون و روهای فرد ،گروه کنترل .بعد
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از گرفتن رضايتنامة کتبی از بیماران و توضیح اهداف و
روش پژوهش ،اطالعات دموگرافیک و بالینی بیماران در
فرم جمعآوری اطالعات ثبت شد؛ همچنین قبل از انجام
مداخله ،سبک زندگی بیماران در هر دو گروه با استفاده از
پرسشنامه ارزيابی شد .مداخلة آموزشی بهصورت سخنرانی
و انفرادی برای بیماران انجام گرفت .پس از اتمام مداخله
مجددا پژوهشگر پرسشنامة سبک زندگی را برای هر دو گروه
زندگی
تکمیل کرد .محتوای آموزش متناسب با ابعاد سبک
ِ
ِ
مباحﺚ رژيم غذايی ،فعالیت جسمانی،
ارتقاء دهندة سالمت،
احساس مسئولیت در قبال سالمت فردی ،توجه به رشد
معنوی و خودکفايی ،روابط بین فردی و مديريت استرس را
شامل میشد .مداخله در  6جلسة  3۰دقیقهای به روش فردی
و چهره به چهره همراه با پرسش و پاسخ ،بر بالین بیمار حین
ديالیز انجام میشد .پس از اتمام  6جلسة آموزشی ،مباحﺚ
در قالب کتابچة آموزشی در اختیار بیماران قرار گرفت .برای
ترغیب هر چه بیشتر بیمار ،به پیروی از برنامة آموزشی ،در
طول فرايند پژوهش ،محققان با بیماران تماس تلفنی داشتند
و به ابهامات و سﺆاالت مشارکتکنندگان پاسخ میدادند .سه
ماه بعد از مداخله ،با هماهنگی قبلی ،بیماران در روزها و
ساعتهای تعیینشده به مرکز درمانی مراجعه کرده و مجددا
پژوهشگر پرسشنامة سبک زندگی ارتقای سالمت والکر را
براساس پاسخهای بیماران کامل کرد .يادآوری میشود برای
گروه کنترل هیﭻبرنامة آموزشی دربارة سبک زندگی ارتقاء
دهندة سالمت والکر اجرا نشد و پس از پايان مطالعه کتابچة
آموزشی در اختیار آنها قرار گرفت.
در نهايت دادههای بهدستآمده با نرمافزار  SPSSنسخة
 16و آزمونهای کای اسکوئر ،آنالیز واريانس و فیشر ،با سطح

معنیداری ( )P <۰/۰5تجزيه و تحلیل شد.

یافتهها

در اين مطالعه  35بیمار در قالب گروه آزمون و 35
بیمار نیز بهعنوان گروه کنترل بررسی شدند .میانگین
سن دو گروه آزمون و کنترل به ترتیب  57/66±13/51و
 6۰/34±13/23سال بود و براساس آزمون من ـ ويتنی،
از اين نظر ،تفاوت معنیداری بین دو گروه وجود نداشت
(  .)P = ۰/2۹5براساس آزمون کای اسکوئر تفاوت
معنیداری بین دو گروه از نظر وضعیت تاهل مشاهده
نشد .سطح تحصیالت بیشترين شرکتکنندگان در هر دو
گروه بیسواد و کمترين آنها تحصیالت ديپلم داشتند
که براساس آزمون کای اسکوئر ،تفاوت معنیداری بین
دو گروه وجود نداشت (( )P <۰/۰5جدول  .)1همچنین
نتايج مطالعه نشان داد میانگین سن بیماران مطالعهشده
در گروه مداخله  57/66سال و در گروه کنترل 6۰/34
سال بوده است .مدت زمان هموديالیز در گروه مداخله
 1/34سال و در گروه کنترل  1/4سال بود .نتايج آزمون
من-ويتنی نشان داد نمونههای پژوهش در دو گروه از نظر
سن ،تعداد دفعات ديالیز در هفته ،مدت زمان هر جلسه
ديالیز و سابقة هموديالیز  ،تفاوت معناداری با يکديگر
ندارند (( )P <۰/۰5جدول  .)2در گروه آزمون و کنترل،
قبل از مداخله ،بین میانگین نمرات در تمام حیطهها و
در نمرة کل سبک زندگی اختالف معنیدار آماری وجود
نداشت ( )P <۰/۰5بعد از مداخله ،به جز حیطههای
ورزش و تغذيه ،بین میانگین نمرات در ساير حیطهها و در
نمرة کل سبک زندگی در گروه مداخله و کنترل اختالف
معنیدار آماری به دست آمد (( )P >۰/۰5جدول .)3

ﺟدول شمارۀ  .1مقایسة مشﺨﺼات دموگرافیک بین دو گروه آزمون و کنترل
گروه آزمون

گروه کنترل

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

مرد

)54/3(19

)57/1(20

زن

)45/7(16

)42/9(15

مجرد

)14/3(5

)17/1(6

متأهل

)85/7(30

)82/9(29

بیسواد

)57/1(20

)65/7(23

زیر دیپلم

)22/9(8

)28/6(10

دیپلم و باالتر

)20(7

)5/7(2

شهر

)77/1(27

)65/7(23

روستا

)22/9(8

)34/3(12

استیجاری

)31/4(11

)17/1(6

شخصی

)68/6(24

)82/9(29

مشخصات
جنسیت
وضعیت تاهل

سطح سواد

محل سکونت
وضعیت مسکن
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سطح معنیداری
0/81
0/74

0/143

0/43
0/17
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ﺟدول شمارۀ  .2مقایسة توزیع فراوانی سن ،تعداد دیالیز در هفته ،مدت زمان دیالیز ،سابقة همودیالیز
نمونههای پژوهش در گروه آزمون و کنترل
گروه

آزمون

نتایﺞ آزمون ناپارامتری من ـ ویتنی

کنترل

متغیر

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

Z

P Value

سن

57/66

13/51

60/34

13/23

-1/046

0/295

تعداد دیالیز در هفته

1/43

0/66

1/31

0/76

-0/721

0/471

مدت زمان هر جلسه دیالیز (ساعت)

3/18

0/4

3/26

0/39

-0/75

0/454

سابقة همودیالیز (سال)

1/34

1/21

1/4

1/1

-0/183

0/86

ﺟدول شمارۀ  .3مقایسة میانگین نمرات واحدهاي پژوهش در حیطههاي سبک زندگی افراد مطالعهشده گروه کنترل و
آزمون ،قبﻞ و بعد از مداخله
قبﻞ از آموزش

بعد از آموزش

آمار آزمون تی زوﺟی

میانگین (انحرافمعیار)

میانگین (انحرافمعیار)

()df

(25/54)4/46

-3/67

0/034

-0/185

0/854
0/001

مشﺨﺼه

گروه

رشد معنوی و
خودشکوفایی

آزمون

(32/11)5/55

کنترل

(21/69)4/59

(21/83)4/91

آزمون

(17/91)3/44

)19/97(2/46

-3/92

کنترل

)17/57(4/27

)17/77(4/17

-0/293

0/771

آزمون

)8/4(22/09

)25/40(3/52

-5/64

>0/001

کنترل

)21/03(4/61

)21/97(3/84

-1/104

0/277

آزمون

)20/16(5/53

)19/71(5/36

-4/56

>0/001

کنترل

)17/09(6/002

)17/97(6/31

-0/802

0/428

آزمون

)20/20(4/19

)22/51(3/19

-2/79

0/008

کنترل

)20/94(3/73

)22/97(4/73

-2/39

0/023

مسئولیتپذیری
در قبال سالمتی

آزمون

)44.51(5.95

)49/37(4/22

-5/57

0/001

کنترل

)40/60(8/34

)40/74(8/91

-0/102

0/92

سبک زندگی

آزمون

)144/03(18/57

)162/51(15/78

-8/301

>0/001

(نمرة کل)

کنترل

)138/91(24/63

)143/26(25/65

-0/987

0/331

حمایت بین
فردی
مدیریت استرس

ورزش

تغذیه

بحث
براساس نتايج اولیه ،بیماران هر دو گروه از نظر متغیرهای
دموگرفیک اختالف معنیداری نداشتند .پس از آموزش
بیماران گروه آزمون ،در سبک زندگی آنها در همة ابعاد
بهجز ورزش و تغذيه ،تغییر و تفاوت معنیداری به وجود
آمد .از مهمترين داليل نبود تغییر در بعد ورزش میتوان به
محدوديتهای جسمی و سنی اشاره کرد .همچنین بهدلیل
پیشگیری از عوارض نارسايی کلیه و محدوديتهای غذايی
نمیتوان انتظار تغییر قابلمالحظهای از نظر تغذيه در اين
مبین
بیماران داشت .نتايج مطالعات مختلﻒ انجامشده نیزّ ،
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

P Value

و تأيید کنندة نتايج اين مطالعه است Nasrabadi .و همکاران
[ ]9در مطالعهای به اين نتیجه رسیدند که آموزش ،بر سبک
زندگی بیماران مبتال به بیماریهای ايسکمی قلبی ،پس از
انجام مداخله ،افزايش يافته و آگاهی آنها مطلوبتر شده
است .يافتههای اين پژوهش با يافتههای مطالعة حاضر همسو
است .در مطالعة همسوی ديگری که  ZINATو همکاران
[ ]14انجام دادند ،معلوم شد اثربخشی برنامة آموزشی بر
بهبود سبک زندگی بیماران مبتال به ديابت نوع  2مثبت
بوده است .نتايج مطالعة  Vahedianو همکاران [ ،]15تأثیر
الگوی توانمندسازی خانواده محور را بر سبک زندگی بیماران
مبتال به پرفشاری خون تأيید کرد .نتايج اين مطالعه بیانگر
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تفاوت معنیدار بعد تغذية سبک زندگی بیماران ،قبل و بعد از
آموزش است که نتايج اين مطالعه با مطالعة حاضر غیرهمسو
است.
سبک زندگي ،روشي است که هر فرد طي زندگي خود
انتخاب ميکند و عامل بسیار مهمي در سالمت جسمي و
رواني او به شمار ميرود .يغمايي و همکاران بیان کردند
بیماري مزمن کلیوي اثرات متقابلي بر شرايط جسمي
رواني و عملکردي فرد دارد و به بروز افسردگي و تغییرات
سبک زندگي مانند مشکالت اقتصادي ،از دست دادن شغل،
محدوديت در مصرف مايعات ،تغییر در نقشهاي خانوادگي و
کاهش دستیابي به اهداف طوالنيمدت منجر ميشود [.]16
بیماري مزمن مرحلة آخر کلیه موجب ميشود فرد مبتال به
میزان زيادي کنترل خود را در مقابل تنشهاي مزمن و حاد
و فشارهاي هیجاني از دست بدهد .اين مسئله موجب تغییر
رفتار در تمام زندگي و روابط فردي وي خواهد شد [.]17
از طرف ديگر ،هموديالیز که از رايجترين اقدامات درماني
براي بیماران با نارسايي کلیة مرحله آخر است ،با وجود اينکه
مدت عمر اين بیماران را زياد ميکند ،مشکالت فراواني را
در سبک زندگي اين بیماران به وجود ميآورد و باعﺚ ايجاد
تنش ميشود [ .]18همچنین بر کیفیت زندگي آنها تأثیر
منفي ميگذارد .اين بیماران نه تنها درد و رنج بیماري مزمن
را تجربه ميکنند ،بلکه زندگي آنها به درمان هموديالیز
وابسته ميشود و درك اين تغییرات به رنج بیشتر آنها منجر
خواهد شد [.]19
بروز بیماري کلیوي مرحلة آخر و انجام روش درماني
هموديالیز ،موجب تغییر در سبک زندگي و وضعیت سالمت
فرد ميشود [ .]20هموديالیز نه تنها سالمت جسمي ،بلکه

ديگر ابعاد سالمتي را هم به مخاطره مياندازد و همة اين
عوامل کیفیت زندگي بیمار را تحتتأثیر قرار ميدهد .از طرف
ديگر تغییرات متعدد و بنیادي در شیوة زندگي بیماران ،بر
عملکرد جسمي و رواني و اجتماعي آنها تأثیر ميگذارد
[.]21

نتیجهگیری

ايجاد برنامههای آموزشی منظم و مداوم ،بر بسیاری از
ابعاد سبک زندگی بیماران کلیوی تأثیرگذار است و سبب
بهبود سبک زندگی و رفتارهای آنها میشود .از جمله
مهمترين نقاط قوت اين مطالعه میتوان به حجم نمونة
مناسب و همچنین آموزش فرد به فرد برای بیماران اشاره
کرد .مهمترين محدوديتهای اين مطالعه نیز همکاری نکردن
مناسب بیماران و تمايل نداشتن آنها برای شرکت در جلسات
آموزش گروهی بود .از اين رو پیشنهاد میشود مطالعاتی نیز
بهصورت آموزش گروهی و پرسش و پاسخ انجام شود.

سپاسگزاری

اين مقاله برگرفته از پاياننامة کارشناسیارشد پرستاری
مراقبتهای ويژه ،مصوب دانشگاه علوم پزشکی همدان با کد
اخالق  IR.UMSHA.REC.1395.496است .نويسندگان از
معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکي
همدان و پرسنل محترم بخش هموديالیز بیمارستان بعثت
همدان که در انجام اين طرح ما را ياری کردند ،تشکر و
قدردانی میکنند.
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