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Background & Aims: Respiratory problems and loss of quality of life are the 

main challenges facing the chemical victims of mustard gas. These people 

suffer from multiple physical problems, most notably, respiratory distress due 

to the physical effects of contact with this chemical agent. Moreover, the 

chronic and progressive nature of the illness leads to the loss of the quality of 

life in these people. Therefore, this study aimed to evaluate the effect of the 

pulmonary rehabilitation program on respiratory disorders and quality of life in 

chemical victims of Sardasht, Iran.  

Methods: This clinical trial was conducted on 80 patients with chemical 

injuries in 2018. The patients were selected using available sampling and 

random allocation methods, and they were then divided into two groups of 

intervention and control. Initially, the two groups were asked to complete St. 

George's quality of life questionnaire. Subsequently, they were subjected to the 

spirometry test and six-minute walk distance. Following that, the intervention 

group received the pulmonary rehabilitation program in 8 sessions. On the 

other hand, the control group received routine care. The two groups were 

requested two months later to complete the questionnaire again. The results 

were analyzed using the paired t-test, independent t-test, and ANCOVA. 

Results: According to the results, there was a significant difference between 

the control and intervention groups regarding the mean±SD of forced vital 

capacity (FVC) (P=0.021), forced expiratory volume in one second (FEV1) 

(P˂0.001), and the ratio of FVC to FEV1 (P=0.004). However, no significant 

difference was observed between the two groups regarding the visual analog 

scale scores of breathlessness (P=0.606). On the other hand, a significant 

difference was observed between the two groups in terms of six-minute walk 

distance (P=0.049). Furthermore, the intervention group showed a significant 

increase in the quality of life, compared to the control group (P˂0.001). 

Conclusion: The application of lung rehabilitation programs can help reduce 

respiratory problems and improve the quality of life of chemically-injured 

patients with chronic respiratory diseases.  
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 مصدومان زندگی کیفیت و تنفسی مشکالت بر ریوی نوتوانی برنامه آموزش تأثیر بررسی

سردشت شیمیایی

 9خاچیان ، آلیس*2خیری ، فریدون9قادری سلیمان

ایران تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه ،مامایی و پرستاری دانشکده ،جراحی داخلی گروه پرستاری، ارشد کارشناسی دانشجوی .1

 گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران، استادیار .2

 نشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایراندا ،مامایی و پرستاری دانشکده جراحی، داخلی گروه، دانشیار .3

:چکیده

 از ناشی شیمیایی مصدومان مسائل ترینعمده از یکی زندگی کیفیت افت و تنفسی مشکالت :هدف و زمینه

 مشکالت از میاییشی عامل این با تماس از ناشی جسمی عوارض به توجه با افراد این. است خردل گاز

 روندهپیش و مزمن ماهیت همچنین. است تنفسی اختالالت آن بارزترین که برندمی رنج جسمی متعدد

 برنامه آموزش تأثیر بررسی هدف با پژوهش این. شودمی افراد این در زندگی کیفیت افت ساززمینه بیماری

.شد اجرا و طراحی سردشت ییشیمیا مصدومان زندگی کیفیت و تنفسی مشکالت بر ریوی نوتوانی

 مصدوم 18 شرکت با 1331 سال در که است بالینی کارآزمایی مطالعه یک پژوهش این :بررسی روش

 ابتدا در. شد انجام شاهد و آزمون گروه دو به تصادفی تخصیص و دسترس در گیرینمونه از پس شیمیایی

 گروه دو در دقیقه 6 در شدهپیموده فاصله و اسپیرومتری تست جورج، سنت زندگی کیفیت نامهپرسش

 مراقبت شاهد گروه برای و آموزشی جلسه 1 در ریوی نوتوانی آموزش برنامه آزمون گروه برای و تکمیل

 استفاده با پژوهش نتایج. شدند تکمیل گروه دو در هانامهپرسش مجدداً مطالعه از بعد ماه دو. شد اجرا رایج

 .شد وتحلیلتجزیه کوواریانس تحلیل و مستقل تی زوجی، تی هایآزمون از

 حجم ،(FVC( )821/8=P) اجباری حیاتی ظرفیت شاخصهر سه  تغییرات درصد مداخله نتیجه در ها:یافته

 شدهخارج حجم به اجباری حیاتی ظرفیت و نسبت (FEV1( )881/8>P) ثانیه یک در اجباری شدهخارج

و کنترل داشت.  مداخله هایگروه ینب دارییمعن وتتفا( FEV1/FVC( )880/8=P) ثانیه یک در اجباری

( VASنفس ) یشدت تنگ یینتع یدارید یاسنفس اظهارشده بر اساس مق یشدت تنگ یزانم ییراتدرصد تغ

در گروه مداخله  یقهدق 6در  شدهپیمودهدر فاصله  ییردرصد تغ اما(؛ P=686/8نبود ) داریدو گروه معن در

 کنترل گروه به نسبت مداخله گروه در زندگی کیفیت (.P=803/8) داشت تفاوتنسبت به گروه کنترل 

 (.>0/001P) داشت معناداری افزایش

 و تنفسی مشکالت برخی بر مثبتی تأثیر تواندمی ریه نوتوانی برنامه کارگیریبه داد نشان مطالعه این گیری:نتیجه

 فعالیت توانایی و جسمی وضعیت بر نوتوانی هایمهبرنا تأثیر همچنین. باشد داشته سالمت با مرتبط زندگی کیفیت

.است داشته داریمعنی تأثیر نیز زندگی کیفیت کلی وضعیت و ابعاد برخی بر و بوده مؤثر شیمیایی مصدومان

1333 خرداد 80: دریافت تاریخ

 1333مرداد  22پذیرش:  تاریخ

 1333پاییز انتشار:  تاریخ

 ها:واژه کلید

 زندگی، کیفیت نوتوانی، هبرنام

 مصدومان تنفسی، مشکالت

شیمیایی

:نویسنده مسئول*

  خیری فریدون

گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران :نشانی

 khayeri.f@gmail.com, khayeri.f@iums.ac.ir پست الکترونیک:
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مقدمه

 شود،می استفاده اهجنگ در که شیمیایی عوامل از یکی

 زاتاول عوامل جزء خردل. است گوگردی خردل عامل

 در گسترده صورتبه موستارد سولفور. شودمی بندیدسته

 علیه عراق ارتش توسط همچنین و اول جهانی جنگ

 1311 تا 1313 هایسال طی عادی مردم و نظامی نیروهای

 خردل گاز ارگانوفسفره، سموم برخالف .(1) شد استفاده

 در مزمن و تأخیری اثرات گذاشتنباقی به تمایل بیشتر

 تنفسی مختلف هایسندرم میان از که دارد مصدومان

 مصدومان، از درصد 31 حدود میان این در شدهمشاهده

 هایبیماری میان در. (2) دارند ریه مزمن انسداد بیماری

 خصوصبه شیمیایی گازهای با مسمومیت اثر بر ایجادشده

. است ترشایع همه از مزمن انسدادی بیماری ،خردل گاز

 خستگی همچون ریه مزمن انسدادی هایبیماری عالئم

 نارسایی باعث تهویه کاهش و نفس تنگی تنفسی، عضالت

 خون اکسیژن کاهش و 2CO احتباس و ریوی عملکرد در

 به را افراد زندگی سبک هم و زندگی کیفیت هم که شودمی

 اصطالحی ریه انسدادی مزمن هاییبیمار. افکندمی مخاطره

 و دارند آمفیزم یا مزمن برونشیت که افرادی برای است

 که است برگشت قابل غیر بیماری نوعی هوایی راه انسداد

 بیماری این. (3) شودمی مشخص هوا جریان محدودیت با

 اثر در و است محیط متقابل تأثیر تحت و غیرارثی

 . (0) شودمی جرمن تنفسی نارسایی به نشدندرمان

 بیماری این به جهان در نفر میلیون 388 حاضر حال در

 و زاییبیماری شیوع، میزان گذشته دهه سه در و هستند مبتال

 تا 188 بین ساالنه .است یافته افزایش آن از ناشی ومیرمرگ

 .(0) شودمی گزارش بیماری این اثر بر دنیا در مرگ هزار 108

 :PFT) ریه عملکردی هایتست یبررس ،تشخیص راه بهترین

Pulmonary Function Test) است اسپیرومتری طریق از .

 در ایجادشده اختالل رساندنحداقلبه روش ترینمهم

. (6) است ریوی نوتوانی ریه، مزمن انسدادی هایبیماری

 ورزشی، هایتمرین از ترکیبی ریوی نوتوانی هایبرنامه

 بیماران به کمک برای که تاس رفتاری و آموزشی هایبرنامه

 COPD: Chronic) ریه مزمن انسدادی بیماری مبتالبه

Obstructive Pulmonary Disease )تا شوندمی طراحی 

 روزانه هایفعالیت و کند کنترل را بیماری عالئم بتواند بیمار

 . (2) بخشد بهبود را خود

 ذکر فرد که است چیزی همان فرد هر زندگی کیفیت

 میزان خود، زندگی از فرد ارزیابی و ناختش. کندمی

 روانی جسمی، اجتماعی، سالمت وضعیت از او مندیرضایت

 هایمحدودیت وجود با بودنخوب و رضایت احساس و

 پیامدهای از یکیزندگی  کیفیت امروزه. است خود جسمی

 آن گیریاندازه مختلف مطالعات در که است بهداشتی مهم

 صورتبه شیمیایی مصدومان ندگیز کیفیت. (1) است ضروری

 که دارد احتمال. است ترپایین عادی مردم از داریمعنی

 به تنفسی مشکالت از ناشی زندگی کیفیت میزان تربودنپایین

 نشان مطالعات نتایج. باشد موستارد سولفور استنشاق دنبال

 خیلی تفاوت جسمی بعد در مصدومان زندگی کیفیت دهدمی

 .(2 ،3-11) است داشته ابعاد سایر به نسبت ادیع مردم با بیشتری

 بیماران زندگی کیفیت بر که مسائلی ترینعمده از یکی

 ریوی نوتوانی گذارد،می اثر مزمن انسدادی بیماری مبتالبه

 انسدادی بیماری کنترل هایراه از یکی مطالعات. (12) است

. اندکرده معرفی بیماران این به آموزش و ورزش را مزمن

 بیماری پیشرفت کنترل و درمان در عمده هدف سه مچنینه

 یا کاهش شامل که گیرد قرار توجه مورد باید مزمن انسدادی

 از پیشگیری یا کاهش هوایی، هایراه انسداد از پیشگیری

 به توجه و( عفونت مانند) ثانویه یا همراه عوارض

 عالئم کاهش و زندگی کیفیت بهبود برای همراه هایمراقبت

 نیاز بر تواندمی ریوی نوتوانی هایبرنامه همچنین. (13) تاس

 به مزمن انسدادی بیماری مبتالبه بیماران مراجعه و بستری به

 به آموزش بنابراین، دهد؛ کاهش را آن و بگذارد تأثیر پزشک

 تواندمی آنان بهداشتی مراقبان و بیمار بین ارتباط و بیمار

 انسدادی بیماری مبتالبه بیماران بستری به نیاز کاهش باعث

 . (10) شود ریه مزمن

 مبتالبه بیماران در غیرریوی تظاهرات شواهد گسترش

 این عملکرد برای هاآن نتایج و ریه مزمن انسدادی بیماری

 بهبود برای را غیردارویی مداخالت از استفاده موجبات بیماران

 یهر مزمن انسدادی بیماری مبتالبه بیماران در سالمتی وضعیت

 عالئم، بهبود در ریوی نوتوانی اثرات. است ساخته فراهم

 مطالعات در سالمتی با مرتبط زندگی کیفیت و فعالیت تحمل

 .(1) است شده اثبات
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 بیماران زندگی کیفیت بر که مسائلی ترینعمده از یکی

 ریوی نوتوانی گذارد،می اثر مزمن انسدادی بیماری مبتالبه

 و ورزش مزمن، انسدادی بیماری لکنتر هایراه از یکی. است

 در عمده هدف سه همچنین. است بیماران این به آموزش

 توجه مورد باید مزمن انسدادی بیماری پیشرفت کنترل و درمان

 هایراه انسداد از پیشگیری یا کاهش شامل که گیرد قرار

 مانند) ثانویه یا همراه عوارض از پیشگیری یا کاهش هوایی،

 کیفیت بهبود برای همراه هایمراقبت هب توجه و( عفونت

 ساده خودمدیریتی برنامه یک. (10) است عالئم کاهش و زندگی

 بهداشتی تیم و بیمار منظم تماس و بیمار خودآموزشی شامل

 درواقع. شودمی بیماران این در بستری به نیاز کاهش باعث

 نسبت فرد، خود مستقیم دخالت دلیل به خودمراقبتی هایبرنامه

 را شخص رضایت میزان بهداشتی تیم افراد توسط مراقبت هب

 تأثیر بیمار بر هم روانی و روحی لحاظ از و دهدمی افزایش

 . داشت خواهد مثبت

 از بخشی عمومی فعالیت و تنفسی عضالت تمرینات

 نوتوانی هایبرنامه همچنین. است ریوی نوتوانی برنامه

 بیماری تالبهمب بیماران مراجعه و بستری به نیاز ریوی

 به آموزش بنابراین، دهد؛ کاهش پزشک به را مزمن انسدادی

 تواندمی آنان بهداشتی مراقبان و بیمار بین ارتباط و بیمار

 انسدادی بیماری مبتالبه بیماران بستری به نیاز کاهش باعث

 مراقبت منظم برنامه یک ریوی نوتوانی. (16) شود ریه مزمن

 در که است ریه مزمن انسدادی یبیمار مبتالبه بیماران از

 دارو، مصرف راهنمای تغذیه، راهنمای شامل حاضر حال

 تنفسی عضالت هایورزش و فیزیکی فعالیت هایروش

 بهبود و بالینی وضعیت ارتقای هاروش این از هدف. است

 این است؛ بیماران این زندگی کیفیت و عملکردی ظرفیت

 عالئم و هستند درمان تحت هنوز که افرادی برای روش

 مناسب نیز دارند را اجتماعی و فیزیکی عملکرد کاهش

 کاهش عالئم، کاهش شامل ریوی نوتوانی اهداف. است

 کیفیت بر که ریه بیماری از ناشی عملکرد دادنازدست

 وابستگی کاهش برای بیمار به کمک و گذاردمی تأثیر زندگی

 . (12) است

 خدمت یک عنوانبه اربیم آموزش امروزی، سالمت نظام در. 1

 ترینمهم و بیمار حق از جزئی اثربخش، و مفید اساسی،

 است پرستاران ازجمله سالمت خدمات کنندگانارائه مسئولیت
 شدهانجام هایپژوهش و مرورشده مطالعات اساس بر. (11)

 کیفیت بهبود زمینه در جامعی تحقیق تاکنون که شد مشخص

 بخصوص جسمی شکالتم کاهش و سالمت با مرتبط زندگی

 بیشتر و است نشده انجام شیمیایی جانبازان ریوی مشکالت

 زندگی کیفیت افت و مزمن تنفسی مشکالت از عزیزان این

 انجام بنابراین، برند؛می رنج جسمی مشکالت با مرتبط

 جسمی مشکالت کاهش برای هاییراه یافتن زمینه در پژوهشی

 ضروری عزیزان این تسالم با مرتبط زندگی کیفیت ارتقای و

 .رسدمی نظر به

 روش بررسی

 ثبت مرکز در ثبت کد با بالینی کارآزمایی مطالعه این

 IRCT20141124 شماره به ایران بالینی هایکارآزمایی

020064N2 جانبازان از نفر 18 مشارکت با 1331 سال در 

 کلینیک به که شد انجام سردشت شهرستان شیمیایی

. بودند کرده مراجعه سردشت االنبیامخات شیمیایی مصدومان

 بررسی شاهد و آزمون گروه دو قالب در کنندگانشرکت

 30 اطمینان سطح در الزم نمونه حجم تعیین برای. شدند

 :شد استفاده زیر فرمول از درصد، 18 آزمون توان درصد،

 

n= (Z1-α+Z1-β) 2×2s2 ÷ d2 

 

 با. یافتند تخصیص نفر 30 گروه هر در اساس این بر

 درمجموع و نفر 08 گروه هر نمونه، افت درصد 18 احتساب

 . شد برآورد نفر 18 کل نمونه حجم

 از استفاده با دسترس انتخاب و در صورتبه بیماران

 تقسیم کنترل و مداخله هایگروه به تصادفی اعداد جدول

 با شیمیایی مصدومیت تشخیص شامل ورود معیارهای .شدند

 توانایی مطالعه، در شرکت به تمایل موجود، پرونده به توجه

 سواد داشتن شنوایی، مشکل نداشتن ارتباط، برقراری و صحبت

 در نوتوانی هایبرنامه سایر در نکردنشرکت نوشتن، و خواندن

 پرونده طبق روانی اختالل سابقه نداشتن گذشته و ماه 6 طول

 شامل خروج معیارهای بود. معالج پزشک نظر و پزشکی

 نبودن دسترس در مطالعه، در حضور ادامه شتن بهنداتمایل

 سبب که هاییبیماری به ابتال هفته یا بیشتر، 2بیمار برای 

 غیبت جلسه 2 از بیش شوند ومی بیمار وضعیت ناپایدارشدن

 .نوتوانی بود جلسات در

 در شرکت برای مصدومان تمایل و رضایت کسب از پس

. شد آوریجمع اولیه هایداده و تکمیل هانامهپرسش پژوهش،

 آگاهانه رضایت فرم نیز پژوهش واحدهای از کدام هر برای
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 اطالعات نامهپرسش ابتدا کنندگانشرکت از هریک. شد تکمیل

 جنس، سن، ،(اختیاری) خانوادگی نام و نام شامل دموگرافیک

 دخانیات، و سیگار مصرف تأهل، وضعیت مصدومیت، تاریخ

 سپس و تکمیل را درآمد نمیزا و شغلی وضعیت تحصیالت،

 .SGRQ: Stنامه کیفیت زندگی سنت جورج )پرسش

George Respiratory Questionnaireکه ( را تکمیل کردند 

 هایبیماری مختص زندگی کیفیت سنجش نامهپرسش یک

 .است تنفسی

 انسدادی هایبیماری زندگی کیفیت سنجش نامهپرسش

 کیفیت روانی و یاجتماع جسمی، ابعاد بررسی به ریه مزمن

 طراحی قبل از نامهپرسش این. پردازدمی بیماران این در زندگی

 شده است. تأیید نامهپرسش صوری و محتوایی روایی و

 این. آمد دستبه 1/8نامه پرسش این کرونباخ آلفای ضریب

 طیف با که شودمی خودمراقبتی به مربوط سؤال 10شامل  ابزار

. است 68 تاصفر بین  آن امتیاز و شودمی گذارینمره لیکرت

به معنی  08 تا 21 ضعیف، خودمراقبتی معنی به 28 تا 8نمره 

 خوب خودمراقبتی معنی به 68 تا 01و  متوسط خودمراقبتی

 معیار پنج سؤال هر که اندشده طراحی طوری سؤاالت. است

 بدترین صفر عدد که است شده بندینمره 0 تاصفر  از و دارد

 نشان را خودمراقبتی حالت بهترین 0 عدد و قبتیخودمرا حالت

سنت جورج  ریوی بیماران زندگی کیفیت نامهپرسش. دهدمی

 نیز ایران در که است جهانی استانداردسازی نامهپرسش یک

 تأیید را آن پایایی و ( روایی2882مرعشیان و همکاران )

 33/8 نامهپرسش نهایی کرونباخ آلفای میزان و (13) اندکرده

 .آمده است دستبه

 مصدومان کلینیک در کنندگانشرکت منظور ازبدین

 امور و شهید بنیاد به وابسته سردشت االنبیایخاتم شیمیایی

. کنند ثبت را خود نفس تنگی دفعات که شد خواسته ایثارگران

 :VASی )آنالوگ بصر اسیمق ابزار با نفس تنگی شدت

Visual Analogue Scale) پزشک توسط ارب یک ماه هر 

 یک ابزار این .شد سنجیده موجود پزشکی پرونده طبق معالج

 صورتبه نفس تنگی شدت میزان برای تعیین دیداری ابزار

 نبود بیانگر صفر عدد که است مترمیلی 188 تا صفر از مدرج

است  نفس تنگی شدت بیشترین بیانگر 188 عدد و نفس تنگی

 مصدومان و ریه منمز بیماران روی مطالعه چندین در که

 از استفاده سهولت به توجه با. شده است استفاده شیمیایی

 ابزار از درد، شدت تعیین دیداری ابزار مانند دیداری ابزارهای

 و استفاده متعددی مطالعات در نفس تنگی شدت دیداری

 ابزار از مطالعه این در. شده است تأیید آن پایایی و روایی

 Borg) ساس مقیاس بورگا بر نفس تنگی شدت تعیین

Scale) شد استفاده. 

 عملکرد تعیین منظوربه کنندگانشرکت هریک از از سپس

 دو هانمونه از مجدد اسپیرومتری. اسپیرومتری گرفته شد ریوی

 فاصله تست کنندگانشرکت از هریک سپس. انجام شد بعد ماه

 6MWD: 6 Minute Walking) دقیقه 6 در شدهپیموده

Distance )هانمونه از هریک از تست این در. دادند انجام را 

را  شدهپیموده متراژ و رویپیاده دقیقه 6 مدت به شد خواسته

 ماه دو از بعد مجدداً نیز شدهپیموده فاصله مقدار. کنند ثبت

 . (10) شد سنجیده

 بررسی هایفرم اساس بر مداخله گروه در پژوهشگر

ی ازسنجین نوتوانی مهبرنا طراحی منظوربه سالمت، وضعیت

 شکل متون مرور و حالشرح اساس بر نیازسنجی این. کرد

 اساس بر سپس. سنجیده شد بیماران نیازهای و گرفت

 فعالیت، انجام تغذیه، اصالح درخصوص شدهتعیین مشکالت

 تمرینات و تنفسی فیزیوتراپی دارو، مصرف صحیح نحوه

 کلینیک پژوهشگر و تیم تحقیق در نوتوانی، به مربوط

 به بیماران آموزش سردشت االنبیایخاتم شیمیایی مصدومان

 داروها، مصرف صحیح نحوه به بیماران درخصوص. دادند

 غذایی مواد نکردنمصرف منظوربه تغذیه کیفیت و نوع

 فعالیت نحوه و هستند مؤثر نفس تنگی بر که نفاخ و محرک

 مدت به شدهداده آموزش ورزشی تمرینات. شد داده آموزش

 پیگیری با و منزل در هانمونه توسط روزانه صورتبه ماه 2

 ابزار و زندگی کیفیت هاینامهپرسش و اجرا پژوهشگر تلفنی

 کنندگانشرکت. شد تکمیل مجدداً نفس تنگی شدت دیداری

 به جلسه( 2)هر هفته  هفته 0 طول در جلسه 1 درمجموع

 در گروهی آموزشی کالس در دقیقه 00 تا 38مدت 

 گروه در(. 1 جدول) (28) نمودند شرکت نفره 18 هایگروه

 دیداری ابزار و زندگی کیفیت هاینامهپرسش شاهد نیز

 طی و شد تکمیل مداخله گروه با زمانهم نفس تنگی شدت

 و هافعالیت میزان و کیفیت بررسی به پژوهشگر مدت این

 .پرداخت هاآن اصالح

 نسخه IBM SPSS زارافنرم از استفاده با محاسبات تمام

 سطح عنوانبه 80/8 از کمتر احتمال مقدار و شد انجام 20

 .شد گرفته نظر در داریمعنی
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 نوتوانی برنامه جزئی اهداف و محتوا .9 جدول

 زمان مسئول هاروش جزئی اهداف جلسه محتوای جلسه

  جلسه

 اول

 تغذیه اصالح

 صاًمخصو غذایی مواد به مربوط هایگروه با آشنایی -1

 بهبود و التهاب کاهش در که غیراشباع هایچربی

 .دارند مثبت تأثیر ریوی هایبیماری

 ماهی و آجیل مایع، هایروغن انواع مصرف بر تأکید -2

 که کردنیسرخ و پرچرب غذاهای مصرف از پرهیز -3

 از نکردناستفاده و کنندمی تشدید را تنفسی عالئم

 دنبه، خامه، مایونز، سس جامد، روغن مانند اشباع هایچربی

 جگر و دل و پاچهکله مارگارین، کره حیوانی، روغن

 حجم افزایش باعث غذا زیاد حجم مصرف اینکه دلیل به -0

 درنتیجه دهد،میکاهش  را تنفسی ظرفیت و شودمی معده

 شد. توصیه زیاد هایوعده در و حجمکم صورتبه غذا مصرف

تغذیه،  دانش ارتقای -1

 به راجع بینانهواقع انتظارات

 بیماری کنترل و آگهیپیش

نحوه  بر مدیریت و نظارت -2

 غذایی مواد مصرف

 برای درمانی رژیم تنظیم-3

 جانبی عوارض و عالئم مدیریت

 سخنرانی،

پاسخ،  و پرسش

 گروهی بحث

 پژوهشگر

 دکترای و

 پرستاری

 تخصصی

 دقیقه 00

  جلسه

 دوم

 تغذیه اصالح

 و هاویتامین حاوی جاتسبزی و هامیوه مصرف -1

 کافی میزان به زیاد هایاکسیدانآنتی

 ترینقوی از یکی که E وA، C هایویتامین -2

 در مؤثری بسیار نقش هستند، طبیعی هایاکسیدانآنتی

 منابع مصرف بنابراین، دارند؛ فرد تنفسی عالئم کاهش

 منابع ،(قرمز و نارنجی زرد، سبزیجات و میوه) A ویتامین

 کیوی، فروت،گریپ ها،کلم فرنگی،گوجه) C ینویتام

 مایع، هایروغن) E ویتامین و( مرکبات تمامی و لیموترش

 .است ضروری روزانه صورتبه( هاآجیل و هادانه

 داربرگ سبزیجات ها،آجیل مانند منیزیوم منابع مصرف -3

 هاماهی و تیره سبز

و  هستند ویق کنندههم ضدعفونی که لیموترش و پیاز سیر، -0

 بازکردن و بدن ایمنی سیستم افزایش با ضدالتهاب و هم

 .کندمی کمک بسیار عوارض کاهش به تنفسی، مجاری

 مواد جایگاه شناساندن -1

 بیمار سالمت تأمین در غذایی

 استفاده برای آمادگی افزایش -2

 مغذی مواد از بهینه

 مسئله، حل

 مشارکت

 موزشی،آ

 سخنرانی

 دقیقه 38 پژوهشگر

 سوم جلسه

 فعالیت انجام

 خود از مراقبت اهمیت -1

 کافی استراحت و خواب -2

 سالمت ارتقای و حفظ -1

 بیمار از مراقبت برای مراقب

 جدید هایفعالیت پیداکردن- 2

 بخشلذت

 و قوت نقاط یادگیری -3

 شخصی هایمحدودیت

 از پیشگیری برای هاییشیوه -0

 روانی مشکالت

 فراغت اوقات به توجه-0

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 گروهی، بحث

 همتا گروه

 پژوهشگر

 دکترای و

 پرستاری

 تخصصی

 دقیقه 00

 جلسه

 چهارم

 فعالیت انجام

 فعالیت و ورزش -1

 و زندگی کار بین تعادل برقراری -2

 تفریح برای زمان اختصاص -3

 هایبرنامه فعال یادگیری -1

 مالیم و مداوم ورزشی

 انجام توانمندسازی -2

 مالیم کششی هایلیتفعا

 نقش، ایفای

تمرین،  و تکرار

 مسئله حل

 پژوهشگر

 دکترای و

 تخصصی

 پرستاری

 دقیقه 38

 جلسه

 پنجم

 صحیح نحوه

 دارو مصرف

 استنشاقی هایدارو انواع با آشنایی -1

 استنشاقی هایدارو از استفاده صحیح روش با آشنایی -2

 داروها اثر مکانیسم و کاربرد -1

 .بگیرد یاد حدودی تا را

 هایروش داروها از استفاده در -2

 .ببندد کار به را صحیح

 پرسش سخنرانی،

 مشاوره، پاسخ، و

 ،یگروهبحث 

 افکار بارش

 دقیقه 00 پژوهشگر
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 .9ادامه جدول 

 ششم جلسه

 صحیح نحوه

 دارو مصرف

 یار،آسم نظیر تنفسیکمک تجهیزات انواع با آشنایی -1

 استفاده صحیح نحوه و سرد و گرم بخورهای و سازاکسیژن

 هاآن از

 Turbuhaler  دستگاه با آشنایی -2

 سالمترول استنشاقی دیسک با آشنایی -3

 را خود نگرانی و اضطراب -1

 تجهیزات درخصوص

 .کند رفع تنفسیکمک

 از را استفاده بهترین بتواند -2

 .دهد انجام تجهیزات این

بارش افکار، حل 

مسئله، پرسش و 

 پاسخ

 دقیقه 38 رپژوهشگ

 هفتم جلسه

 فیزیوتراپی

 و تنفسی

  تمرینات

 یاغنچهلب یتنفس تمرین -1

 نشسته و ایستاده وضعیت در دیافراگمی تنفس -2

 درخصوصاطالعات  یشافزا-1

 یتنفس یهاورزش

 مشکالت بهتر تیریمد -2

 یتنفس

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 گروهی، بحث

 حل مسئله

 دقیقه 00 پژوهشگر

 هشتم جلسه

 فیزیوتراپی

 و تنفسی

  تمرینات

 یتنفس عضالت تحمل و استقامت شیافزا -1

 یویر یهاحجم شیافزا -2

 یقعم یهاتداوم انجام تنفس -1

 یهاورزش انجامتداوم  -2

 و بادوام یممال یتنفس

 و نقش یفایا

 پرسش و پاسخ
 دقیقه 38 پژوهشگر

 

 هایافته

. شد داده مایشن معیارانحراف و میانگین صورتبه هایافته

 با شاهد و مداخله گروه دو بین دموگرافیک متغیرهای مقایسه

 هایمتغیر شد. انجام دو کای و مستقل تی هایآزمون از استفاده

 آزمون ،VAS ریوی هایحجم مانند شدهبررسی اصلی

 هر در مداخله از بعد و قبل زندگی کیفیت ابعاد و رویپیاده

 هاشاخص این. شد مقایسه زوجی تی آزمون از استفاده با گروه

 تی آزمون از استفاده با شدهمطالعه هایگروه بین مداخله از قبل

 از بعد هاگروه بین مقایسه انجام برای. شدند مقایسه مستقل

 این در. شد استفاده کوواریانس تحلیل آزمون از مداخله اتمام

. شد اظلح تغییر هم متغیر عنوانبه مداخله از قبل امتیاز آزمون

 هر در تغییر میزان قبل و بعد نمرات تفریق با فرد هر در

 و قبل نمره بر تغییر مقادیر تقسیم با. شد محاسبه شاخص

 محاسبه فرد هر در تغییر درصد عنوانبه شاخصی درصدگیری،

 آزمون از استفاده با مطالعه گروه دو بین شاخص این. شد

 . شد مقایسه ویتنیمن ناپارامتری

ندگان در پژوهش در دو گروه مداخله و کنترل از نظر کنشرکت

تأهل  یتوضع ،(P=333/8جنس ) ،(P=112/8سن ) یرهایمتغ

(383/8=P)، شغل (210/8=P)، یزانم ( 210/8درآمد=P ،)

 یطشرا بدترشدن و عود ،(P=231/8) درمان هایینههز ینتأم

( تفاوت P=310/8) بدنی توده شاخص( و P=333/8) یماریب

 هاویژگی ینهر دو گروه از نظر ا و نداشتند آماری ردامعنی

 (.3 و 2 های)جدول بودند همگن

بعد از  FVCکه مقدار  ینکها با وجودداد  نشان هایافته

اما مداخله مقدار  ،(P=230/8نداشت ) دارییمعن ییرمداخله تغ

FEV1 (832/8=P و نسبت )FEV1/FVC  را کاهش

(812/8=Pداده بود )  هر سه  یزانم تغییررصد (. د0)جدول

و کنترل  مداخله هایگروه ینب دارییشاخص تفاوت معن

نفس اظهارشده بر  یشدت تنگ یزانم ییراتداشت. درصد تغ

نبود  داریدو ماه پس از مداخله در دو گروه معن VASاساس 

(686/8=P)، در فاصله  ییردرصد تغ معیارانحرافو  یانگینم اما

ر گروه مداخله نسبت به گروه کنترل د یقهدق 6در  شدهپیموده

و  ریوی هایحجم تغییرات درصد(. P=803/8بود ) داریمعن

VAS بعد  یکدموگراف یرهاینسبت به متغ روییادهو آزمون پ

 نبود. داریاز مداخله معن

 ،مداخله یجهنت نشان داد در یزندگ یفیتک بررسی

در بعد عالئم تفاوت  یزندگ یفیتمشکالت مربوط به ک

  عملکرد ابعاد در اما ،(P=321/8نداشت ) دارییمعن

 

 شدهبررسی هایگروه در شیمیایی مصدومان بدنی توده شاخص و سنی معیارانحراف و میانگین. 2 جدول

 مستقل تی داری آزمونیمعن (نفر 93) کنترل (نفر 93) مداخله  

 112/8 2/68 ± 1/16 2/03 ± 2/12 )سال( سن

 310/8 0/26 ± 8/0 0/26 ± 1/0 شاخص توده بدنی )کیلوگرم بر مترمربع(
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 شدهبررسی هایگروه در شناختیجمعیت متغیرهای و درصد و فراوانی توزیع. 9 جدول

 

 دارییمعن نفر( 93کنترل ) نفر( 93مداخله )

 درصد تعداد درصد تعداد دو کای آزمون

 یتجنس
 0/23 18 0/23 18 زن

1/8 
 6/28 20 6/28 20 ردم

 تأهل
 1/32 33 2/31 31 متأهل

383/8 
 3/2 1 1/1 3 تنها

 غالتاش

 1/01 28 1/61 21 یکارب

 0/23 1 0/26 3 شاغل 210/8

 6/12 6 1/11 0 بازنشسته

 مدآدر

 1/00 10 1/00 10 کم

 3/30 12 2/01 10 متوسط 210/8

 6/28 2 2/10 0 خوب

 یالتتحص

 6/12 6 0/23 18 سوادیب

218/8 
 8/08 12 0/26 3 ییابتدا

 0/23 1 0/26 3 یپلمد

 1/1 3 6/12 6 یدانشگاه

 درمان ینههز ینتأم
 0/23 11 3/30 12 یمهب

231/8 
 6/62 23 2/60 22 مشترک

 مجدد عود
 6/12 6 6/12 6 یرخ

--- 
 0/12 21 0/12 21 بله

 

(881/8>P)، یسازگار (881/8 >P )کیفیت کلی هنمر و 

(. 0)جدول  داشت داریی( کاهش معنP< 881/8) زندگی

 یرهاینسبت به متغ یزندگ یفیتنمرات ابعاد ک ییراتدرصد تغ

 نبود. داریبعد از مداخله معن یکدموگراف
 

 شدهبررسی هایگروه در رویپیاده آزمون و VAS شاخص ریوی هایحجم مقایسه. 3 جدول

 دارییمعن نفر( 93مداخله ) نفر( 93کنترل )  

FVC (درصد) 

 032/8 مستقل تی آزمون 20/21±33/23 36/11±30/20 قبل

 230/8 یانسکووار تحلیل 60/23±61/28 80/12±36/20 بعد

 821/8 ویتنی من آزمون 3/3±10/1 21/8±31/8 ییردرصد تغ

   222/8 218/8 یزوج یت دارییمعن

FEV1 (درصد) 

 012/8 مستقل تی آزمون 10/61±21/31 30/20±82/33 قبل

 832/8 یانسکووار تحلیل 10/22±01/26 32/20±22/33 بعد

 >881/8 ویتنی من آزمون 32/18±12/16 32/1±1/0 ییردرصد تغ

   826/8 230/8 یزوج یت دارییمعن

FEV1/FVC 
 (درصد)

 301/8 مستقل تی آزمون 33/10±26/28 20/11±02/11 قبل

 812/8 یانسکووار تحلیل 01/11±03/16 62/13±26/11 بعد

 880/8 ویتنی من آزمون 03/2±00/10 62/1±03/3 ییردرصد تغ

   >881/8 332/8 یزوج یت دارییمعن
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 .3ادامه جدول 

VAS (0-900) 

 221/8 مستقل تی آزمون 20/66±02/16 01/28±31/10 قبل

 832/8 یانسکووار تحلیل 01/62±06/10 30/22±32/10 بعد

 686/8 ویتنی من آزمون -86/0±-82/1 20/2±01/8 ییردرصد تغ

   108/8 011/8 یزوج یت دارییمعن

6MWT )متر( 

 220/8 مستقل تی آزمون 61/003±62/108 60/081±06/163 قبل

 832/8 یانسکووار تحلیل 30/016±30/101 20/088±11/166 بعد

 803/8 ویتنی من آزمون 83/13±00/33 -01/8±13/2 ییردرصد تغ

   216/8 381/8 یزوج یت دارییمعن

 
 شدهبررسی هایگروه در زندگی کیفیت ابعاد مقایسه. 5 جدول

 دارییمعن نفر( 93مداخله ) نفر( 93کنترل )  

 (900-0عالئم )

 010/8 مستقل تی آزمون 02/20±10/12 12/22±83/12 قبل

 002/8 یانسکووار تحلیل 02/20±10/12 13/22±33/11 بعد

 321/8 ویتنی من آزمون 8±8 83/8±13/8 ییررصد تغد

   --- 306/8 یزوج یت دارییمعن

-0) عملکرد

900) 

 803/8 مستقل تی آزمون 86/11±31/11 28/12±33/13 قبل

 009/0> یانسکووار تحلیل 31/21±86/13 10/21±21/13 بعد

 009/0> ویتنی من آزمون -3/11±31/1 -10/3±26/0 ییردرصد تغ

   009/0> 009/0> یزوج یت داریینمع

-0) سازگاری

900) 

 333/8 مستقل تی آزمون 02/18±01/10 10/22±23/12 قبل

 009/0> یانسکووار تحلیل 13/28±12/13 03/23±13/16 بعد

 009/0> ویتنی من آزمون -33/11±22/3 -21/0±13/3 ییردرصد تغ

   009/0> 009/0> یزوج یت دارییمعن

-0) کل نمره

900) 

 131/8 مستقل تی آزمون 10/11±23/12 21/22±11/12 قبل

 009/0> یانسکووار تحلیل 20/23±6/11 30/20±10/11 بعد

 009/0> ویتنی من آزمون -36/3±3 -01/3±33/2 ییردرصد تغ

   009/0> 009/0> یزوج یت دارییمعن

 

بحث
 نوتوانی برنامه آموزش تأثیر بررسی هدف با پژوهش این

 شیمیایی مصدومان زندگی کیفیت و تنفسی مشکالت بر ویری

نشان داد  یزندگ یفیتک بررسی .شد اجرا و طراحی سردشت

در بعد  یزندگ یفیتمشکالت مربوط به ک ،مداخله یجهنت در

 عملکرد، ابعاد در ، امانداشت دارییعالئم تفاوت معن

. یافت دارییمعن کاهش زندگی کیفیت کلی نمره و سازگاری

 عنوان با ایمطالعه در 1338 سال در همکاران و ریجعف

 نشان «ریوی شدید آسیب با شیمیایی جانبازان زندگی کیفیت»

 در ریه شدید ضایعه با شیمیایی جانبازان زندگی کیفیت دادند

 رگرسیون تحلیل. است جامعه میانگین از ترپایین ابعاد تمام

 مقیاس دو ره بر را تأثیر بیشترین ورزشی فعالیت داد نشان

 و توالیی همچنین. (21) داشت روانی و جسمی سالمت

 با مرتبط زندگی کیفیت» عنوان با ایمطالعه در همکاران

 «شیمیایی مواجهه از ناشی برونشیولیت به مبتالیان در سالمت
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 معیارانحراف و میانگین که رسیدند نتیجه این به 1310 سال در

 کلی نمره و بیماری تأثیر فعالیت، عالئم، هایزیرمقیاس نمرات

 با برابر ترتیب به جورج سنت زندگی کیفیت نامهپرسش

(21/16 )82/61، (03/13 )31/62، (02/21 )82/02، (02/12 )

 با مرتبط زندگی کیفیت افت نشانگر مطالعه این. بود 61/06

 شیمیایی مواجهات از ناشی برونشیولیت به مبتالیان در سالمت

 لحاظ از حاضر پژوهش با ذکرشده پژوهش دو نتایج. (22) بود

 مصدومان در سالمت با مرتبط زندگی کیفیت بودنپایین

 .بود مشابه شیمیایی

 تأثیر» عنوان ای بادر مطالعه (1311)همکاران  میرباقر و

 بیماری مبتالبه سالمندان زندگی کیفیت بر ریه نوتوانی برنامه

 برنامه رگیریکابه که رسیدند نتیجه این به «ریه انسدادی

 تأثیرگذار زندگی کیفیت روانی و جسمی ابعاد بر ریه نوتوانی

 بعد از بیشتر( >83/8P) جسمی بعد بر برنامه این تأثیر. است

 در همکاران و Jacobsهمچنین . (11) بود( >80/8P) روانی

 ریه نوتوانی برنامه و مراقبت تأثیر بررسی هدف با پژوهشی

 نتیجه این به ریه مزمن انسدادی یبیمار مبتالبه بیماران روی

 از نیمی زندگی کیفیت بر نوتوانی برنامه که رسیدند

 .(23) است شده آن ارتقای موجب و بوده مؤثر کنندگانشرکت

 دادند نشان خود مطالعه در( 2811) همکاران و زادهمهدی

 کلی نمره و تأثیر فعالیت، عالئم، هایحیطه نمرات میانگین

 ،31/22 ،06/10 ترتیب به پژوهش دهایواح زندگی کیفیت

 درصد با زندگی کیفیت نمره بین. آمد دستبه 20/20 و 0/61

 ارتباط FEV1 با و مستقیم معنادار آماری ارتباط جانبازی

 و بیشتر و دیپلم تحصیالت با افراد. داشت وجود معکوس

 تریمطلوب زندگی کیفیت کارمندان شغلی گروه همچنین

 . داشتند

 در زندگی کیفیت شدید افت دهندهنشان قفو نتایج

 ارتباط در ترنامطلوب زندگی کیفیت. است شدهبررسی جمعیت

 چشمی، اختالالت به زمانهم ابتالی و  FEV1کاهش با

 در را جانبههمه توجه ضرورت روان، و اعصاب و پوستی

 مبتالبه شیمیایی مصدومان زندگی کیفیت ارتقای راستای

( 2811) همکاران و پرنده .(20) طلبدمی یانسداد برونشیولیت

 الگوی تأثیر شاهددار، تصادفی بالینی کارآزمایی مطالعه یک در

 جانبازان زندگی کیفیت را بر محورخانواده توانمندسازی

 و میانگین نمره دادند نشان و کردند بررسی شیمیایی

 کیفیت معنویت و اجتماعی روانی، جسمی، ابعادمعیار انحراف

 تفاوت مداخله از قبل شاهد و مداخله گروه در یزندگ

 با توانمندسازی برنامه اجرای از بعد ولی نداشت، داریمعنی

 مشارکت خودکارآمدی، شده،درک تهدید ابعاد بر تأکید

 معنویت و اجتماعی روانی، جسمی، ابعاد ارزشیابی و آموزشی

 به توجه. کرد پیدا بهبود مداخله ماه سه از بعد زندگی کیفیت

 که شیمیایی بسیار اهمیت دارد مصدومان در مراقبتی هایبرنامه

 گذاردمی آنان زندگی کیفیت بر مثبتی تأثیر نوتوانی رویکرد با

 مراقبان و ریزانبرنامه کار دستور در باید هابرنامه این اجرای و

 .(1) گیرد قرار آنان

بعد از  FVCکه مقدار  ینکها با وجودداد  نشان هایافته

و  FEV1مقدار  مداخله ،نداشت دارییمعن ییرمداخله تغ

هر  یزانم تغییررا کاهش داده بود. درصد  FEV1/FVCنسبت 

و کنترل  مداخله هایگروه ینب دارییسه شاخص تفاوت معن

نفس اظهارشده بر  یشدت تنگ یزانم ییراتداشت. درصد تغ

 ،دنبو داریدو ماه پس از مداخله در دو گروه معن VASاساس 

 شدهپیمودهدر فاصله  ییردرصد تغ معیارانحرافو  یانگینم اما

بود.  داریدر گروه مداخله نسبت به گروه کنترل معن یقهدق 6در 

 روییادهو آزمون پ VASو  ریوی هایحجم ییراتدرصد تغ

 نبود.  داریبعد از مداخله معن یکدموگراف یرهاینسبت به متغ

 تأثیر» عنوان با پژوهشی در( 1310) همکاران و باقر میر

 بیماران در آن عملکردی هایتست میزان بر ریه نوتوانی برنامه

 که رسیدند نتیجه این به «متوسط شدت با ریه انسدادی مزمن

 میزان افزایش موجب آزمون گروه در ریه نوتوانی برنامه

 0/61 از FEV1/FVC نسبت شده و ریه عملکردی هایتست

 در تغییر آنان مطالعه در .(>P 83/8) رسیده است 82/62 به

 نتایج. (23) بود دارمعنی مداخله گروه در نیز FEV1 میزان

 هایتست بهبود لحاظ از آنان پژوهش با حاضر مطالعه

. بود هماهنگ ریه نوتوانی برنامه انجام با ریه عملکردی

 با ریه نوتوانی برنامه دوره و نمونه تعداد لحاظ از همچنین

 متفاوت هاآن نوتوانی برنامه نوع اما بود، مشابه دهشگفته مطالعه

 متفاوت هایدوره نوتوانی، متنوع هایبرنامه اجرای طبعاً. بود

 و تهیه منظور همین به. دارد را خود به مختص اثربخشی

 این تنفسی هایشاخص بهبود برای نوتوانی هایبرنامه تدوین

 مراقبتی و بهداشتی نریزابرنامه تأکید مورد باید همواره بیماران

 .شود واقع

 مداخله انجام از بعد مطالعه به مربوط نتایج درباره

( 2811) همکاران و Lenferink که ایمطالعه در آموزشی،
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 مداخالت عنوان با و قلبی نارسایی مبتالبه بیماران روی

 زندگی کیفیت و خودمراقبتی اصالح بر آن تأثیر و خودمدیریتی

 از بعد داد نشان دادند، نتایج انجام قلبی نارسایی بیماران در

 کنندهشرکت بیماران به آموزش و خودمدیریتی مداخالت انجام

 ماه یک هاآن درخودمراقبتی  رفتارهای میزان مداخله، گروه در

 اول روز در ناکافی میزان از آموزشی مداخله از بعد ماه دو و

 از بعد ماه دو در مناسب و کافی میزان به پژوهش در شرکت

 در( 2813) همکاران و Hsiehهمچنین  .(20) رسید مداخله

 طب نظیر بخشیتوان هایبرنامه انجام دادند نشان خود مطالعه

 به تواندمی کند،کمک می بیماران بهبودی روند به که مکمل

 بیماران تنفسی عملکرد همچنین و زندگی کیفیت ارتقای

 در( 2883) رانهمکا و Puchalski. (26) کند کمک تنفسی

 همچنین و خودمراقبتی رفتارهای میزان دادند نشان ایمطالعه

 مبتالبه بیماران شرایط بهبود در تسکینی مراقبت هایدرمان

 . (22) است تأثیرگذار تنفسی اختالالت

 عنوان با ایمطالعه در( 1330) همکاران و یوسفیان

 بر رستانبیما و منزل در ریه بازتوانی برنامه تأثیر مقایسه»

 مبتالبه بیماران توسط دقیقه 6 در شدهطی مسافت میزان

هر  در که رسیدند نتیجه این به «ریه مزمن انسدادی بیماری

 یافته داریمعنی افزایش شدهپیموده فاصله میزان گروه دو

 هاآن بین که شد مشخص گروه دو مقایسه در همچنین. است

 معناست بدان نتیجه این. وجود ندارد آماری دارمعنی اختالف

 نسبتاً تأثیر بیمارستان و منزل در نوتوانی برنامه کارگیریبه که

 . (10) دارد یکسانی

 با مداخالت گونهکه این گرفت نتیجه توانمی طورکلیبه

 تأثیرگذاربودن حالدرعین و بودنایمن  و هزینهکم به توجه

 شیمیایی مانمصدو نظیر مزمن بیماران ویژهبه بیماران تواندمی

 را آن اجرای لذا بیفزاید؛ آنان زندگی کیفیت بر و دهد یاری را

 توصیه سالمت عرصه مراقبان و بهداشتی ریزانبرنامه به

 . کنیممی

 به توانمی مطالعه این هایمحدودیت از راستا همین در

 روانی و روحی تألمات همچنین و کوچک نمونه حجم

 نتایج بر توانستمی مداخله دفراین طی که کرد اشاره مصدومان

 تا هامحدودیت این بیماران سازیتصادفی با که باشد تأثیرگذار

 برنامه این شودمی پیشنهاد منظور همین به. شد کنترل حدودی

 نتایج و انجام ترطوالنی پیگیری دوره و بیشتر هاینمونه با

 . شود مقایسه

 گیرینتیجه

 تواندمی ریه نوتوانی رنامهب کارگیریبه داد نشان مطالعه این

 با مرتبط زندگی کیفیت و تنفسی مشکالت برخی بر مثبتی تأثیر

 بر نوتوانی هایبرنامه تأثیر همچنین. باشد داشته سالمت

 برخی بر و بوده مؤثر افراد فعالیت توانایی و جسمی وضعیت

 داشته داریمعنی تأثیر نیز زندگی کیفیت کلی وضعیت و ابعاد

 تعداد و هابرنامه این بودن هزینهکم و راحت به جهتو با. است

 همچنین و ریه مزمن انسدادی هایبیماری به مبتالیان زیاد

 برای الگو این از که داد پیشنهاد توانمی شیمیایی، مصدومان

 .شود استفاده سازگاری و بهبودی فرایند ارتقای

 ها در بالینکاربرد یافته
 کاهش با نوتوانی برنامه ارگیریکبه مطالعه این در ازآنجاکه

 مستقیمی ارتباط زندگی کیفیت بهبود و تنفسی مشکالت

 خدمات کنندهارائه گروه ترینبزرگ عنوانبه پرستاران داشت،

 از را خود درک و دانش باید درمانی بهداشتی سیستم در

 هایآموزش دهند، گسترش توانمندسازی و نوتوانی هایبرنامه

 به کنند، تلفیق خود پرستاری مراقبت در را نوتوانی بر مبتنی

 مراقبت از بخشی عنوانبه بیماران نیازهای رفع و بررسی

 بپردازند. محورجامعه

 مالحظات اخالقی

 و است شده رعایت اخالق گانه 31 کدهای مطالعه این در

 .باشدمی IR.IUMS.1397.32849 اخالق کد دارای پژوهش

 حامی مالی

 و باشدمی ارشد کارشناسی مقطع نامهپایان ،حاضر پژوهش

 حمایت ایران پزشکی علوم دانشگاه آموزشی معاونت توسطو 

 .است شده مالی

 مشارکت نویسندگان 

 مقاله تدوین در مسئول نویسنده کنار در نویسندگان تمامی

 .اندداشته مشارکت

 تعارض منافع

 .ندارد وجود مطالعه در منافعی تعارض گونههیچ

 انیتشکر و قدرد

 پژوهشی معاونت در 21/80/1332 تاریخ در مطالعه این

 .IR.IUMS اخالق کد با ایران پزشکی علوم دانشگاه

 مرکز در ثبت کد با همچنین. است شده ثبت 1397.32849

 IRCT2014112 شماره به ایران بالینی هایکارآزمایی ثبت
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4020064N2 علوم دانشگاه در نامهپایان حاصل و شده ثبت 

 مراتب وسیلهبدین. است 61323 مصوب کد با ایران پزشکی

 همچنین و دانشگاه اساتید تمام خدمت را خود قدردانی

 کارکنان همچنین و سردشت شهرستان شیمیایی جانبازان

 سردشت االنبیایخاتم کلینیک و ایثارگران امور و شهید بنیاد

 .کنیممی اعالم
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