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چكيده

مقدمه :خستگي و فقدان انرژي يکي از نشانه هاي شايع و زجرآور در بيماران همودياليزي مي باشد که باعث کاهش فعاليت هاي مراقبت از
خود ميگردد ،و می تواند منجر به از دست دادن شغل ،افزايش وابستگي به مراقبت های بهداشتي و افزايش مرگ و مير گردد.
هدف :تعيين تأثير برنامه مراقبتي مبتني بر مدل روي بر خستگي بيماران همودياليزي
روش :اين مطالعه کارآزمايي باليني بر روي  54بيمار تحت درمان با همودياليز در دو بيمارستان آموزشي قائم (عج) و امام رضا (ع) شهر مشهد
در سال ( 1389که بصورت تصادفی  28نفر در گروه آزمون و  26نفر در گروه کنترل قرار گرفتند) انجام گرفت .گروه آزمون برنامه مراقبتي
مبتني بر الگوي روي را در  4جلسه آموزش چهره به چهره در طول سه هفته دريافت نمودند و سپس به مدت چهار هفته پيگيري شدند .داده ها
توسط چک ليست انتخاب واحد پژوهش ،پرسشنامه مشخصات فردي و سوابق بيماري ،مقياس خستگي پايپر ،فرم بررسي مدل سازگاري روي
جمع آوري گرديد .سپس آناليز داده ها با استفاده از آزمون های آماري تي مستقل ،تي زوجي و آزمون آناليز واريانس دوطرفه ،توسط نرم افزار
 SPSSنسخه  13انجام شد.
يافته ها :بين دو گروه اختالف معني داري در ميزان خستگي قبل از مداخله وجود نداشت ( .)p=0/895در حالي که بعد از مداخله تفاوت دو
گروه معني دار گرديد ( .)p>0/001به طوري كه ميانگين خستگي در گروه آزمون  19/2درصد كاهش يافت.
نتيجه گيري :به کارگيري برنامه مراقبتي مبتني بر مدل روي به عنوان يک مداخله پرستاري اثربخش ،کم هزينه و غيرتهاجمي بر خستگي
بيماران همودياليزي مؤثر ميباشد.
کلیدواژه ها :مدل سازگاري روي ،خستگي ،همودياليز

تاریخ دریافت1390/02/13 :

تاریخ پذیرش1390/07/18 :
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تأثير برنامه ی مراقبتي مبتني بر الگوي سازگاري روي بر خستگي بيماران همودياليزي

مقدمه

و اجتماعي مرتبط با همودياليز مطرح گردد (.)6

خستگي و فقدان انرژي يکي از نشانه هاي شايع و زجرآور در بيماران

بررسي دقيقي که اين مدل در ابعاد مختلف (فيزيولوژيك ،درك از

همودياليزي ميباشد که ماهيت مزمن و ناتوانکننده آن باعث کاهش

خود ،ايفاي نقش و استقالل و وابستگي) بيمار دارد ،می تواند منجر به

فعاليت هاي مراقبت از خود ،محدوديت ايفاي نقش و کاهش توانايي

شناسايي علل ناشناخته (محرک هاي اصلي ،زمينه اي و باقي مانده)

فرد براي انجام فعاليت هاي روزانه زندگي ميگردد ،و می تواند منجر

رفتارهاي ناسازگار در بيمار شود و در نتيجه مي توان برنامه دقيق تري

به از دست دادن شغل ،افزايش وابستگي به مراقبت های بهداشتي و

را جهت ايجاد رفتارهاي سالم در بيمار ،بر اساس اين مدل طراحي

افزايش مرگومير گردد (.)1

کرد .سازگاري در فرآيند درمان بيماري مزمن يک عامل مهم جهت

 )2006( osalivanدر مطالعه خود نشان داد که خستگي در

جلب مشارکت بيمار در درمان و کمک به فرآيند تصميمگيريهاي

بيماران همودياليزي باعث محدوديت در انجام فعاليت هاي روزانه

درماني مراقبتي مي باشد (7و .)8با به کارگيري برنامه مراقبتي مبتني

زندگي ميگردد ( .)1سجادي و همکارانش ( )1389در مطالعه خود

بر مدل روي رفتارهاي سازگار در بيمار تقويت و رفتارهاي ناسازگار

نشان دادند که  3/39درصد بيماران همودياليزي خستگي متوسط و

کاهش يا برطرف ميگردد بر اساس اين مدل خستگي به عنوان يک

 60/7درصد آن ها خستگي را در درجات شديد آن تجربه مي کنند

رفتار ناسازگار در بيماران تحت درمان با همودياليز مطرح ميگردد

( .)2بيشتر از  50درصد بيماران با نارسايي مزمن کليوي از خستگي

که نيازمند توجهات پرستاري ميباشد .در صورتي که اعضاي کادر

مداوم در تمامي اوقات شکايت دارند.

درمان ،آن را به عنوان بخشي از فرآيند معمول همودياليز ميشناسند،

کنترل خستگي شامل مداخالت دارويي و غير دارويي است .اغلب

بنابراين به ندرت در جهت درمان آن اقدام مي کنند ( .)9از اين رو

بيماران عليرغم استفاده از هر داروي تعديلکننده بيماري ،از خستگي

درک احساس خستگي بيمار بسيار با ارزش ميباشد و پرستاران

رنج ميبرند ( .)3مداخالت غير دارويي رايج شامل استراحت،

بايستي در برنامهريزي تدابير و اقدامات مناسب جهت بهبود خستگي

آرام سازي ،ورزش ،آموزش ،مشاوره ،نوتواني و حفظ انرژي است

اين بيماران به اين نکته اساسي توجه داشته باشند .لذا اين مطالعه

(4و.)5

با هدف تعيين تأثير برنامه مراقبتي مبتني بر مدل روي بر خستگي

چنانچه بيماران از روش های غير دارويي کاهنده خستگي مطلع

بيماران همودياليزي انجام گرديد.

باشند ،قطع ًا به کنترل آن و باال بردن توان انجام فعاليت هاي روزانه

روش ها

و رفتارهاي سازگار کمک شاياني خواهد نمود ( .)6لذا تشخيص و

اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي بر روي  54بيمار تحت درمان

آموزش روش های مراقبتي و سازگاري با شرايط موجود که بتواند

با همودياليز در دو بيمارستان آموزشي قائم (عج) و امام رضا (ع)

باعث رفع يا کاهش خستگي اين بيماران گردد ،بسيار مؤثر خواهد

شهر مشهد در سال  ،1389انجام گرفت .مطالعه حاضر توسط کميته

بود .در اين ميان استفاده از مدل روي مي تواند به عنوان يک روش

اخالق تأييد گرديد.

مؤثر ،براي سازگاري بيماران همودياليزي با مشکالت جسمي ،رواني

معيارهاي ورود شامل داشتن رضايت کتبي جهت شرکت در مطالعه،
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دارا بودن سن بين  18-65سال ،تشخيص نارسايي مزمن کليوي

پژوهشگر ساخته است ،از طريق مصاحبه واطالعات پرونده بيماران

طبق پرونده پزشکي بيمار ،درمان با همودياليز به مدت حداقل  6ماه

تکميل گرديد .جهت تعيين روايي از روش روايي محتوي استفاده شد.

و هفته اي  2تا  3بار و نيز معيارهاي خروج مطالعه شامل ابتال به

بدين منظور با مطالعه منابع علمي و با توجه به اهداف پژوهش موارد

بیماری های مزمن و ناتوان کننده (سرطان ،نارسايي مزمن تنفسي،

قابل درج در چک ليست تعيين گرديده و در اختيار 10نفراز اساتيد

نارسايي قلبي ،آرتريت روماتوئيد ،لوپوس اريتماتوس) ،دارا بودن

دانشکده پرستاري و مامايي مشهد قرارگرفت .مقياس خستگي پايپر

معلوليت جسمي يا اختالل رواني واضح که بيمار را در امر مراقبت از

که در برگيرنده چهار معيار (رفتاري/شدت ،عاطفي ،حسي و شناختي)

خود ناتوان کند ،اعتياد به مواد مخدر ،تجربه رويداد استرس زا طي

مي باشد ،شامل  27سؤال بوده که از شماره  2تا  23به صورت

 6ماه اخير ،ابتال به اختالل شنوايي يا بينايي که مانع برقراري ارتباط

يازده نقطه اي از صفر تا ده نمره گذاري ميگردد که ميانگين کل

مناسب با پژوهشگر گردد ،انجام عمل پيوند کليه در حين پژوهش،

نمره حاصل از اين مقياس بين صفر تا ده ميباشد .نمره ی باالتر

ابتال به عوارض هموديناميکي در اکثر جلسات دياليز ،عدم تمايل به

نشان دهنده سطح باالي خستگي ميباشد .همچنين  5سؤال آن

ادامه پژوهش بود.

به صورت داده هاي کيفي تنها به منظور غني کردن پرسشنامه

جهت تعيين حجم نمونه ابتدا به صورت پايلوت  10بيمار در گروه

گنجانيده شده است ،که در نمرهگذاري محاسبه نميگردد .ابزاري روا

کنترل و  10بيمار در گروه مداخله بررسي شده و با استفاده از نتايج

ميباشد و پايايي آن در مطالعات خارج از کشور و در مطالعه مسعودي

حاصل و بر اساس فرمول مقايسه ميانگين ها حجم نمونه نهايي با

و همکاران ( )1388به روش دو نيمه کردن با ضريب همبستگي

اعتماد  95درصد و توان  80درصد  23نفر در هر گروه محاسبه

پيرسون  r=0/79مورد تأييد قرار گرفته است .در پژوهش حاضر به

گرديد .با توجه به احتمال ريزش نمونه ،مطالعه بر روي  60بيمار

روش آلفا کرونباخ با ضريب همبستگي  0/98مورد تأييد رسيد .فرم

انجام گرديد ،در نهايت  4نفر از گروه كنترل ( 3نفر به علت مسافرت

بررسي الگوي روي که فرمي استاندارد مي باشد در مطالعه صادق

و  1نفر به علت تشخيص ابتال به هپاتيت  )cو  2نفر از گروه آزمون

نژاد پايايي به شيوه آزمون -آزمون مجدد با ضريب همبستگي 0/75

(1نفر به علت عدم تمايل به ادامه مطالعه و 1نفر به علت انجام پيوند

مورد تأييد قرار گرفته است .در مطالعه ما نيز به همين شيوه با ضريب

كليه) حذف شدند .در مجموع  26بيمار در گروه کنترل و  28بيمار در

همبستگي  0/79مورد تأييد قرار گرفت.

گروه مداخله باقي ماندند.

واحد پژوهش به شيوه در دسترس انتخاب و به طور تصادفي (با

ابزار پژوهش شامل چک ليست انتخاب واحد پژوهش ،پرسشنامه

پرتاب سکه) و بر اساس شيفتي که در آن تحت درمان قرار دارند به

مشخصات واحد پژوهش و سوابق بيماري ،فرم بررسي مدل

دو گروه کنترل و مداخله تقسيم شدند.

روي ،چک ليست مراقبت پيگير و شاخص هاي پاراكلينيكي،

قبل از شروع مطالعه ،از بيماران رضايت نامه کتبي اخذ و به آن ها

مقياس خستگي پايپر مي باشد .چک ليست انتخاب واحد پژوهش

اطمينان داده شد که اطالعات به صورت کام ً
ال محرمانه باقي خواهد

و پرسشنامه مشخصات واحد پژوهش و سوابق بيماري که ابزاري

ماند .ابتدا پرسشنامه مربوط به مشخصات فردي و سوابق بيماري و
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مقياس خستگي پايپر براي هر دو گروه تکميل گرديد .فرم بررسي

دو گروه از نظر متغيرهاي دموگرافيک نشان نداد.

و شناخت الگوي پنداشتي روي تنها براي گروه آزمون تکميل شد،

يافته هاي مربوط به مقايسه ميانگين نمره خستگي قبل و بعد از

چک ليست يافته هاي پاراکلينيک با توجه به نتايج آزمايشات خون كه

مداخله بيماران همودياليزي در دو گروه کنترل و آزمون در جدول

قبل از شروع مداخله از بيماران اخذ و در آزمايشگاه بيمارستان هاي

( )2نشان داده شده است .همان طور که مشاهده مي شود ،آزمون تي

مذكور براي هر دو گروه مورد بررسي قرار گرفت ،تكميل گرديد.

مستقل تفاوت معني داري را در ميانگين نمره خستگي بيماران در

سپس محرک هاي (اصلي ،زمينه اي ،باقي مانده) ايجاد کننده رفتار

گروه آزمون و کنترل در قبل از مداخله نشان نداد .اما بعد از مداخله

ناسازگار خستگي (تغذيه نامناسب ،بي خوابي ،هموگلوبين پايين ،اوره

تفاوت معني داري در دو گروه در هر يک از ابعاد و خستگي کل

باال) تعيين گرديد .برنامه مراقبتي با مشارکت بيماران و در دو بخش

مشاهده گرديد .همچنين در مقايسه ميانگين نمره خستگي توسط

برگزاري جلسات آموزشي و پيگيري اجرا گرديد .در بخش اول برنامه

آزمون تي زوجي در گروه آزمون ،تفاوت معني داري در هر يک از

مراقبتي ،آموزش چهره به چهره طي چهار جلسه به مدت  30دقيقه

ابعاد رفتاري/شدت ،عاطفي ،حسي ،و شناختي و خستگي کل بعد از

حين دياليز با توجه به نياز آموزشي بيماران اجرا شد .در پايان جلسات

مداخله نسبت به قبل از مداخله مشاهده گرديد (جدول  .)2بطوریکه

جزوه آموزشي در اين رابطه به بيماران داده شد .سپس بيماران به

ميزان خستگي بيماران در بعد رفتاري  19/4درصد ،بعد عاطفي 14/8

مدت يک ماه پيگيري شدند ،بدين صورت که شماره تلفني جهت

درصد ،بعد حسي  19/3درصد ،بعد شناختي  1/9درصد و در خستگي

پاسخ به سؤاالت بيماران توسط پژوهشگر به گروه آزمون ارائه گرديد.

کل  19/2درصد کاهش يافته است .از طرفي مقايسه ميانگين ها

همچنين چگونگي انجام برنامه مراقبتي توسط گروه آزمون با حضور

توسط همين آزمون تفاوت معني داري را در ابعاد رفتاري/شدت،

پژوهشگر در مرکز درماني ،با استفاده از چک ليست مراقبت پيگير

عاطفي ،شناختي و خستگي کل در گروه برنامه روتين در مرحله قبل

(اين چک ليست هفتهاي يک بار براي تمامي بيماران گروه آزمون

و بعد از مداخله نشان داد .بطوریکه خستگي بيماران  6/1درصد در

تکميل مي گردد) ارزيابي شده و مددجويان جهت اجراي بهتر برنامه

بعد رفتاري 7/2 ،درصد در بعد عاطفي 6/9 ،درصد در بعد شناختي و

مورد حمايت قرار گرفتند .در پايان مداخله مجددا چك ليست شاخص

 6/7درصد در خستگي کل افزايش يافته است.

پاراكلينيك (با توجه به نتايج آزمايشات خوني كه در انتهاي مداخله

يافته هاي مربوط به تعيين و مقايسه يافته هاي آزمايشگاهي در جدول

از بيماران اخذ گرديد) و پرسشنامه خستگی پايپر توسط پژوهشگر در

( )3مشاهده مي شود .در مقايسه ميانگين نتايج آزمايشات توسط آزمون

هر دو گروه تکميل گرديد .در پايان ،آناليز داده ها با استفاده از آمار

تي زوجي تفاوت آماري معني داري در گروه آزمون در مرحله قبل و

توصيفي و تحليلي و توسط نرم افزار SPSSنسخه  13انجام شد.

بعد از مداخله در رابطه با آزمايشات اوره ،آلبومين و پتاسيم مشاهده

یافته ها

گرديد ،به طوري در مرحله بعد از مداخله اوره و پتاسيم کاهش و

مشخصات دموگرافيك واحدهاي مورد پژوهش در جدول ( )1آورده

آلبومين افزايش يافته است (.)p=0/015( )p=0/009( )p=0/017

شده است .آزمون مجذور کاي اختالف (جدول  )1معني داري را بين

ساير آزمايشات تفاوت معني داري را نشان ندادند .همچنين در گروه
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15/4

کنترل تفاوت آماري معني داري بين آزمايشات قبل و بعد از مداخله
مشاهده نشد (جدول .)3
جهت بررسي تأثير متغير هاي دموگرافيک با ميزان تغييرات خستگي
بعد از مداخله از آزمون آناليز واريانس دو طرفه استفاده گرديد .در اين
بين اطالعات دموگرافيک اثر معني داري بر ميزان تغييرات خستگي
نداشته است (.)p<0/05
بحث

2







Pvalue
p=0/391
p=0/170
p=0/423

p=0/057

p=0/607

7/1

سطح متوسطي از خستگي را تجربه مي کنند و ميانگين خستگي
آن ها  5/02مي باشد .دراين مطالعه طبق مقياس پايپر  24/1درصد
بيماران خستگي باالي  6را گزارش کردند که نشان دهنده خستگي
شديد ميباشد .در اين ميان تنها  3/7درصد بيماران خستگي کمتر
از  3و ساير بيماران درجات متوسطي از خستگي را گزارش کردند



( .)72/2در مطالعه تي سي ( )2004ميانگين خستگي بيماران بر



اساس مقياس پايپر  5/98گزارش گرديد ( .)9سجادي و همکارانش

خستگي به عنوان عالمت ناتوانکننده شايع ،در بسياري از بيماران  ( )1389در مطالعه خود بر روي  56بيمار تحت درمان با همودياليز،
همودياليزي گزارش شده است ( .)10پژوهش حاضر نشان داد اجراي  با استفاده از مقياس شدت خستگي ،ميانگين خستگي را در کل افراد
برنامه مراقبتي مبتني بر مدل سازگاري روي که بر گرفته از نياز  مورد پژوهش  5/1گزارش کردند ( 60/7درصد) .در اين مقياس نمره
آموزشي و ملموس بيماران است ،بر خستگي آنان به طور معني داري

باالتر از  4نشان دهنده خستگي شديد مي باشد ( .)2در پژوهش تي

مؤثر مي باشد .مطالعه ما نشان داد که اين بيماران در مجموع

سي ميانگين سني واحد پژوهش  58/16سال و در پژوهش سجادي
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ميانگين سني واحد هاي پژوهش  56/8سال بودند.

سني  18 – 65سال قرار داشتند و ميانگين سني واحد پژوهش 45/5

افزايش سن احتماال با تغييرات فيزيولوژيک منتج از تأثير بيماري

سال بودند .علي رغم اين كه افراد با سنين باالتر مختصري خستگي

مزمن در ارتباط است ( .)11به همين دليل شايد بتوان سنين باالتر

بيشتري را نشان دادند اما تفاوت معني داري مشاهده نگرديد.

واحد هاي پژوهش را در مطالعات ذکر شده دليلي بر خستگي باالتر

در زمينه کاهش خستگي بيماران همودياليزي مطالعات متعددي انجام

بيماران همودياليزي دانست .همان طور که در مطالعه تي سي ارتباط

شده است .برنامه هاي ورزشي با بازيابي و توانمندسازي نيروهاي

معني داري بين سن و ميانگين خستگي مشاهده گرديد و با افزايش

واپس زده شده ،بيماران همودياليزي را ياري داده و به آن ها کمک

سن ميزان خستگي نيز افزايش يافت ( .)9درمطالعه سجادي علي

مي کنند ،اما آنچه که بايد مدنظر واقع شود ماهيت برنامه هاست که

رغم اين که ارتباط معني داري بين ميزان خستگي و سن مشاهده

هر چقدر برگرفته از نيازهاي آنان باشد ،انگيزه و شور اشتياق را در

نشد اما افراد باالتر از  70سال درجات باالي خستگي را گزارش

بين بيمار و خانواده افزايش داده و آن ها را توانمند ميسازد (.)13

نمودند .اين در حالي است که در مطالعه ما واحد پژوهش در محدوده

پژوهش حاضر نيز نشان داد اجراي برنامه مراقبتي مبتني بر مدل
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سازگاري روي که بر گرفته از نياز آموزشي و ملموس آنان است ،بر



دادند .همچنين در هر يک از ابعاد رفتاري/شدت ،عاطفي ،حسي و

خستگي بيماران به طور معني داري مؤثر مي باشد .بررسي مطالعات

شناختي خستگي پايپر تفاوت معني داري بين قبل و بعد از مداخله

گوناگون در ارتباط با اصول مراقبتي بيماران همودياليزي همگي تأثير

در دو گروه آزمون و کنترل مشاهده گرديد .در گروه آزمون کاهش

روش های گوناگون غير دارويي را بر عالئم بيماران مورد ارزيابي

ميانگين نمره خستگي در هر يک از ابعاد مشاهده شد .اين در حالي

قرار داده اند که جهت مقايسه نتايج به دست آمده از آن مطالعات با

است که در گروه کنترل افزايش ميانگين نمره خستگي در هر يک

مطالعه حاضر استفاده شده است.

از ابعاد مشاهده گرديد.

در پژوهش حاضر ميانگين نمره خستگي پايپر در مرحله قبل و بعد از

ميزان خستگي يکي از شاخص هاي مهم جهت بررسي سازگاري

مداخله درگروه آزمون اختالف آماري معني داري دارد ،بطوریکه گروه

فيزيولوژيک ميباشد .که نتيجه حاصل از اين پژوهش بيانگر مؤثر

آزمون  19/2درصد کاهش عالئم خستگي را بعد از مداخله نشان

بودن برنامه مراقبتي ارائه شده بر کاهش خستگي بيماران در گروه

داد .اين در حالي است که در گروه کنترل نه تنها کاهش عالئم

آزمون مي باشد .صادق نژاد به نقل از روي و همکارش ( )1388بيان

خستگي مشاهده نگرديد بلکه  6/7درصد افزايش خستگي را نشان

مي کند که خود کنترلي يکي از جنبه هاي مهم در بيماري مزمن
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است .يک بيمار مزمن نياز به يادگيري يک سري از رفتارها جهت

مغزي نشان داد که اجراي اين برنامه که با مشارکت بيمار و خانواده

کنترل مناسب بيماري خود دارد ( .)12بيمار همودياليزي ملزم به

انجام گرفت ،منجر به بهبود ابعاد رفتاري ،عاطفي ،حسي و شناختي

پيروي از مجموعه اي از فعاليت ها و توصيه هاي مراقبتي است.

خستگي گرديد ( ،)14که تأييد کننده نتايج مطالعه حاضر ميباشد.

پيروي از اين مراقبت ها ضامن کنترل بيماري و پیشگیری از عوارض

 )2009( Mollaogluاظهار مي کند به نظر مي رسد بيماران با يک

آن است .ميزان پيروي بيمار از توصيه هاي مراقبتي به وسيله نوع

سطح آموزشي پايينتر سازگاري کافي با خستگي ندارند و خستگي

رفتارهايي که از خود نشان مي دهد مشخص مي شود .بنابراين در

شديدتري را تجربه مي کنند ،بنابراين اشخاص با سطح آگاهي باالتر

مراقبت از يک بيمار مزمن ،تمرکز بر تغيير رفتارهاي بيمار در جهت

بهتر مي توانند سطح خستگي خود را کنترل کنند و سازگاري باالتري

ايجاد رفتارهاي سازگار (سالم) ميباشد که اين رفتارها خود تحت

را تجربه مي کنند ( .)11درحقيقت خستگي همان کاهش يا فقدان نيرو

تأثير محرکات مختلف (اصلي ،زمينهاي و باقي مانده) است.

و انرژي ميباشد .که می تواند کيفيت زندگي را تحت تأثير قرار دهد

مسعودي و همکاران ( )1388در مطالعه خود تأثير برنامه خودمراقبتي

( .)12در زمينه آموزش در بيماران تحت درمان با همودياليز مطالعات

مبتني بر مدل اورم بر ميزان خستگي بيماران مبتال به اماس را

متعددي انجام شده است .يافته هاي براز و همکاران ( )1384نشان

بررسي کردند .نتايج مطالعه مسعودي نشان داد که  8جلسه آموزشي

داد  2جلسه آموزش چهره به چهره در بيماران همودياليزي باعث

گروهي می تواند در کاهش خستگي و ارتقاء عملکرد بيماران مبتال

ارتقاء کيفيت زندگي و بهبود بعد نيرو و انرژي گرديد ( .)13همچنين

به ام اس مؤثر باشد .مقايسه ميانگينها تفاوت آماري معني داري

نتايج مطالعه ديگر براز و همکاران ( )1385نشان داد که دو جلسه

را در بعد رفتاري ( ،)p=0/02بعد عاطفي ( )p=0/03و بعد حسي

يک ساعته آموزش حضوري باعث بهبود کيفيت زندگي در بعد نيرو و

( )p=0/01پرسشنامه پايپر نشان داد .در بعد شناختي کاهش در

انرژي حياتي بيماران همودياليزي گرديد ( .)14نتايج فوق بيانگر اين

ميزان خستگي پايپر مشاهده مي گردد اما تفاوت معني داري مشاهده

است که هدف نهايي در بيماري مزمن ،کنترل مناسب بيماري توسط

نگرديد ( .)13( )p=0/06سطح شناختي به توانايي تمرکز و تعادل

خود بيمار ،و پیشگیری از عوارض است .با رفتارهاي سازگار مي توان

خلقي به دنبال خستگي در فرد اطالق مي گردد .يکي از مشکالتي

به اين مهم دست يافت .درگير کردن بيمار در انجام رفتارهاي سازگار

که بيماران به دنبال ام اس با آن مواجه ميشوند اختالل در تمرکز و

متغيري مهم در سازگاري با بيماري مزمن است و شرکت فعاالنه

تعادل مي باشد و شايد به اين خاطر ميباشد که برنامه مراقبتي تئوري

بيمار در اين فرآيند به ايجاد سازگاري جسمي و رواني کمک مي کند

محور مسعودي در بهبود بعد شناختي اين بيماران تأثير کمي داشته

( .)15با توجه به اين مسئله و اين که پژوهش ها الگوي سازگاري

است .مطالعه مسعودي بيانگر تأثير مثبت استفاده از تئوري هاي

روي را به عنوان روشي بسيار مفيد در بررسي و شناخت بيمار مزمن

پرستاري در کاهش خستگي بيماران مبتال به ام اس ميباشد.

و جمع آوري اطالعات از بيمار بيان مي کنند ،در پژوهش حاضر

شوکتي ( )2006در پژوهشي تحت عنوان تأثير مراقبت مشارکتي

جهت کاهش رفتار ناسازگار ابتدا پژوهشگر با استفاده از فرم بررسي و

بر فعاليت هاي روزمره زندگي و خستگي بيماران مبتال به سکته

شناخت روي به تعيين محرکات رفتار ناسازگار بيماران پرداخته است.
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پس از تعيين محرک ها طي مرحله اجرايي به دستکاري محرک ها

از دست دادن حافظه ،اشتباه کردن در قضاوت و ضعف و تمرکز

پرداخته شد .نتيجه بيانگر اين بود که پس از مداخله کاهش معناداري

مي گردد ( .)19از سويي ديگر عليرغم تشويق بيماران به مصرف

در رفتار ناسازگار (خستگي) مشاهده گرديد.

رژيم غذايي کم پروتئين سطح آلبومين واحد پژوهش نه تنها تغييري

صادق نژاد ( )1388در مطالعه خود تأثير برنامه مراقبتي مبتني بر

نکرده است بلکه نسبت به قبل از مداخله نيز افزايش چشمگيري

مدل روي را بر سازگاري بيماران ديابتي مورد بررسي قرار داد .در اين

داشته است .بنابراين اين يافته با يافته هاي تحقيقات Shichiri

مطالعه بعد از اجراي  10جلسه آموزشي گروهي و يک ماه پيگيري

نيز يکسان است و می توان به اين نتيجه رسيد که رژيم کم پروتئين

ميزان سازگاري روانشناختی بيماران به طور معني داري نسبت به

باعث هيپوپروتئينمي و يا هيپوآلبومينمي نميشود (.)20

قبل از مداخله افزايش و هموگلوبين گليکوزيله کاهش يافت (.)16

ساير يافته هاي پاراکلينيکي تفاوت معني داري را نشان ندادند که

 Bakaو  )2007( Akulنيز کاربرد مدل روي را در مراقبت از

مي توان به اين صورت استنباط کرد که چندين فاکتور از قبيل دياليز

بيماران مبتال به نارسايي قلبي مورد بررسي قرار دادند .برنامه مداخله

ناکافي يا دياليز کوتاه مدت و مشکل بودن پيروي از رژيم غذايي در

شامل دو جلسه مشاوره چهره به چهره ،دو مکالمه تلفني يک جلسه

کنترل اين شاخص ها دخيل هستند که به وسيله بيماران قابل کنترل

مشاوره گروهي و پيگيري سه ماهه بود .نتايج مطالعه نشان داد که

نيستند .اکثر بيماران دياليزي کراتينين بااليي دارند در توجيه اين

بيماران بعد از اجراي برنامه افزايش معني داري را در سازگاري در هر

مطلب مي توان گفت کراتينين به خوبي از طريق دياليز دفع نمي شود

چهار بعد الگوي روي نشان دادند (.)17

( 21و .)22

ق نژاد به نقل از روي ( )1388اظهار مي کند که سازگاري
صاد 

در پژوهش صرافي ( )1373ميانگين اوره ،آلبومين و ميانگين کراتينين

فيزيولوژيک عمل تثبيت فرآيند بيماري مزمن و پیشگیری از عوارض

سرم بعد از آموزش از نظر آماري اختالف معني داري را نسبت به قبل

آن مي باشد ( .)16در پژوهش حاضر جهت بررسي تأثير مداخالت در

از آموزش نشان نداد ( .)22نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه

بعد فيزيولوژيک پژوهشگر عالوه بر بررسي خستگي بيماران از يافته

آموزش به تنهايي نتوانسته روي يافته هاي پاراكلينيكي تأثير بگذارد

هاي پاراکلينيکي قبل و بعد از اجراي برنامه مراقبتي نيز استفاده

اما از آنجا كه در مطالعه حاضر بر اساس الگوي روي به بررسي

کرد.

دقيق محرک ها پرداخته شده است و آموزش هاي داده شده مبتني

نتايج حاصل از بررسي نشان داد كه بعد از مداخله ميزان اوره و

بر نيازهاي فرد و بدنبال آن پيگيري هاي الزم انجام شده است ،اين

پتاسيم کاهش و ميزان آلبومين افزايش يافت .از آنجايي که مصرف

مداخله توانسته است سازگاري در بعد فيزيولوژيک ايجاد کند.

رژيم کم پروتئين باعث کاهش معني داري در ميزان اوره خون

در مطالعه براز و همکاران سطوح فسفر ،اوره ،اسيد اوريک ،و پتاسيم

مي گردد ،احتما ًال آموزش از طريق اصالح رژيم غذايي موجب

کاهش چشمگيري را نشان داد .ساير شاخص هاي آزمايشگاهي از

کاهش و يا بهبود اورمي بيماران گرديده است ( .)18اورمي باعث

جمله آلبومين ،کراتينين و کلسيم و سديم از نظر آماري تغيير چنداني

ک پذيري ،بي اشتهايي ،بي خوابي ،خواب آلودگي ،خستگي،
تحري 

نداشتند ( .)23نتايج تحقيق صالحي نيز نشان داد که ميانگين سه
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ماهه کلسيم بعد از آموزش افزايش معني داري نداشته است (.)24

در مجموع عدم وجود رابطه معني دار بين اطالعات دموگرافيك و

همچنين نتايج مطالعه  Schlatterو همکارش نشان داد که بعد از

خستگي به معني عدم وجود رابطه واقعي نيست بلكه حجم نمونه اين

آموزش حضوري و چهره به چهره به همراه کتاب چه آموزشي ميزان

مطالعه براي بررسي اين ارتباطات برآورد نشده است .براي بررسي

فسفر از لحاظ آماري کاهش چشمگيري پيدا نکرد در حالي که ميزان

اين ارتباطات نياز به مطالعات اختصاصيتر با حجم نمونه مناسب و

کلسيم به طور چشمگيري افزايش پيدا کرد (.)25

تمركز بر اين متغيرهاست.

در پژوهش حاضر در مقايسه ميانگين تغييرات خستگي بعد از مداخله

نتيجهگيري

بر اساس اطالعات دموگرافيک بيماران تفاوت معني داري مشاهده

اجراي مراقبت ها بر اساس تئوري هاي پرستاري به لحاظ جامعيت

نگرديد .در اين پژوهش عليرغم اين که ميانگين خستگي زنان

مي تواند منجر به نتايج اثربخش در ابعاد جسمي و رواني گردد .با

بيشتر از مردان بود اما آزمون آماري تفاوت معني داري را نشان نداد

توجه به نتايج مطالعه مذکور مبني بر به كارگيري الگو روي در

( .)p=0/227در مطالعه سجادي بين جنس و ميزان خستگي ارتباط

كاهش خستگي به نظر مي رسد بتوان از اثرات سودمند اين الگو در

معني داري وجود داشت ( .)p=0/02ميانگين خستگي زنان  5/69بود

كنترل بهتر بيماران همودياليزي بهره برد .همچنين اين مطالعه نشان

در حالي که ميانگين خستگي مردان  4/79بود ( )2006( Liu .)2و

مي دهد پيگيري مراقبت هاي بيماران به وسيله پرستار تأثير مثبتي بر

 )2009( Bonnerدر مطالعه خود نشان دادند كه ميزان خستگي

کنترل بهتر بيماري دارد.

بيماران همودياليزي با افزايش سطح تحصيالت كاهش مييابد (26

بنابراين با توجه به شکل مزمن بيماري و نوع مشکالت اين دسته

و  .)27در مطالعه سجادي افراد با درآمد ناكافي خستگي بيشتري را

از بيماران و عدم کارايي دياليز در رفع کامل اين مشکالت و لزوم

گزارش كردند ( .)2همچنين ناظميان و همكاران ( )1385گزارش

مراقبت مستمر ،استفاده از الگوي روي می تواند جهت افزايش

نمودند بين سابقه درمان با دياليز بيش از سه سال با عوامل تنش

سازگاري بيماران همودياليزي با مشکالت و عوارض متعدد ناشي

زاي فيزيكي از جمله خستگي ارتباط معني داري وجود دارد (.)28

از دياليز مورد استفاده قرار گيرد.
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Abstract
Background: Fatigue and lack of energy is a common symptom in hemodialysis patients that affects
patients, self care. It can also result in job loss, increased dependence to special health care and increased
mortality.
Aim: This study examines the effect of employing a care plan based on the Roy Adaptation Model on
level of fatigue in hemodialysis patients.
Method: This clinical trial was performed on 54 hemodialysis patients admitted in Ghaem and Emam
Reza Hospitals in 2010 (random allocated: 28 patients in intervention and 26 patients in control group).
The intervention group received the care plan trough a face to face training program in 4 sessions at 3week interval followed by a follow-up period for 4 weeks later, while the control group only received
the regular services from hospital. The data were collected using demographic questionnaire, modified
Piper Fatigue Scale, and Roy assessment tool. Data were analyzed using student and paired t test and
also two-tailed analysis of variance with SPSS version 13.
Results: The results showed no significant difference in terms of fatigue between two groups before
intervention but they were significantly different after the intervention (P =0.000). Patients’ fatigue was
decreased 19% in patients in intervention group.
Conclusion: The findings of this study indicate that the care plan based on the Roy Adaptation Model
is an effective, low cost and non-invasive nursing intervention for decreasing fatigue in hemodialysis
patients.
Keywords: Roy adaptation model, fatigue, hemodialysis
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