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Background & Aims: Although hip joint replacement is one of the most
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successful orthopedic surgeries and is referred to as the operation of the century, the
rehabilitation period after this surgery is usually lengthy and can affect the physical
and mental health of the patients. This study aimed to evaluate the effectiveness of
self-care training using the educational booklet on the physical and mental health of
the patients undergoing hip joint replacement surgery.
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Methods: In this randomized controlled clinical trial, 60 patients were selected
using convenience sampling method from those who had referred to two selected
hospitals of Iran University of Medical Sciences during 2016 and were divided into
experimental (n=30) and control (n=30) groups. Data were collected using
demographic characteristics form and SF-36 Quality of Life Questionnaire. At the
beginning of the study, the demographic characteristics forms were completed by the
study participants. Afterward, the patients in the experimental group were given selfcare training using an educational booklet. The training was completed in 5 sessions,
and each session lasted 30-45 minutes. The SF-36 Quality of Life Questionnaire was
completed by the participants on the day of discharge and eight weeks later when they
visited the clinic again. Data were analyzed using SPSS software (version 20) through
descriptive statistics (i.e. frequency, frequency percentage, and mean±SD) and
inferential statistics (i.e. Chi-square, Wilcoxon, and Mann-Whitney tests).

Results: In general, a significant increase was observed in the mean scores of
physical and mental health in both groups two months after the discharge, compared to
those obtained at the time of discharge (P<0.05). However, the extent of differences in
scores was different in the two groups. The changes in the physical and mental health
scores during the discharge and two months later in the experimental group were
estimated at 17.33±9.78 and 27.69±12.47, respectively. However, the changes in the
physical and mental health scores during the discharge and two months later in the
control group were obtained at 5.29±9.45 and 5.49±14.72. Comparison of mean scores
of changes in both groups revealed that there was a significant increase in the mean
scores of physical and mental health in the experimental group, compared to the
controls (P<0.001).
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Conclusion: Based on the results, the adoption of self-care training using the
educational booklet promoted the physical and mental health of the patients who had
undergone hip joint replacement surgery. Therefore, it is suggested that this training
method should be used more frequently in the educational programs of patients who
undergo hip replacement surgery. Moreover, future researches should examine the
effectiveness of novel educational methods, such as education using social networks.
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چکیده:
زمینه و هدف :با وجود اینکه تعویض مفصل لگن از موفقترین اعمال جراحی ارتوپدی است و از آن بهعنوان
جراحی قرن نام برده میشود ،اما دوره بازتوانی پس از این جراحی معموالً طوالنی است و میتواند سالمت
جسمی و روانی بیماران را تحت تأثیر قرار دهد .این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش خودمراقبتی
مبتنی بر کتابچه آموزشی بر سالمت جسمانی و روانی بیماران با تعویض مفصل لگن انجام شده است.
روش بررسی :در این کارآزمایی بالینی تصادفیشده با گروه کنترل 06 ،نفر از بیماران مراجعهکننده به دو
بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  1315بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند
و در دو گروه آزمون و کنترل (هر کدام  36نفر) قرار گرفتند .ابزار جمعآوری دادهها شامل پرسشنامه
مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی  SF-36بود .در ابتدای مطالعه شرکتکنندگان فرم
مشخصات دموگرافیک را تکمیل کردند .سپس به بیماران گروه آزمون ،آموزش خودمراقبتی با استفاده از
کتابچه آموزشی به مدت  5جلسه  36تا  55دقیقهای داده شد .شرکتکنندگان روز ترخیص از بیمارستان و 8
هفته پس از ترخیص ،حین مراجعه به درمانگاه پرسشنامه کیفیت زندگی  SF–36را تکمیل کردند .دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  26و آمار توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحرافمعیار) و
استنباطی (کای دو ،ویلکاکسون ،منویتنی) تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها :بهطورکلی در هر دو گروه میانگین نمرات سالمت جسمانی و روانی دو ماه پس از ترخیص نسبت
به زمان ترخیص افزایش معنیداری داشت ()P<6/65؛ اما میزان این تغییرات در دو گروه متفاوت بود .به این
صورت که تغییرات نمره سالمت جسمانی و روانی حین ترخیص و دو ماه پس از آن در گروه آزمون به
ترتیب  18/33 ±1/88و  28/01 ± 12/58و در گروه کنترل  5/21 ± 1/55و  5/51 ± 15/82محاسبه شد.
مقایسه میانگین این تغییرات در دو گروه نشان داد افزایش میانگین نمرات سالمت جسمانی و روانی در گروه

کلید واژهها:

آزمون نسبت به گروه کنترل بیشتر بوده است (.)P<6/661

آموزش خودمراقبتی ،تعویض

نتیجهگیری :استفاده از روش آموزش خودمراقبتی مبتنی بر کتابچه آموزشی سبب ارتقای سالمت جسمانی و

مفصل لگن ،سالمت جسمانی،

روانی بیماران با تعویض مفصل لگن میشود .پیشنهاد میشود این روش بیشازپیش در برنامههای آموزشی

سالمت روانی ،کیفیت زندگی

بیماران تحت جراحی تعویض مفصل لگن استفاده شود .در پژوهشهای بعدی نیز اثربخشی سایر روشهای
نوین آموزشی نظیر آموزش مبتنی بر شبکههای اجتماعی بررسی شود.
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مقدمه
طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت ،تعویض مفصل لگن
یکی از ده پیشرفت برتر علم پزشکی در قرن اخیر شناخته شده

مطالعات نشان میدهند یکی از عمدهترین تغییرات به

است .استفاده از این روش تاکنون توانسته است درد و رنج

دنبال تعویض مفصل لگن ،تغییر در سالمت جسمانی و روانی

صدها هزار نفر را در سراسر جهان کاهش دهد و امید بازگشت

و در بعد بزرگتر ،تغییر در کیفیت زندگی است؛ بنابراین،

به زندگی عادی را به آنها بازگرداند ( .)1مفصل لگن اهمیت

هدف از درمان این بیماران افزایش کیفیت زندگی و بازگشت

زیادی در فرایند راهرفتن دارد و کوچکترین مشکل در آن

آنها به فعالیتهای روزمره زندگیشان است ( .)8ارتقای کیفیت

میتواند برای بیمار آزاردهنده باشد .زمانی که این مفصل

زندگی این بیماران نهتنها سبب کاهش میزان هزینههای درمانی

آسیب ببیند ،فعالیتهای روزانه فرد مختل میشود؛ بنابراین،

آنها ،بلکه باعث کاهش اقامت آنها در بیمارستان میشود.

درمان تعویض مفصل لگن ضرورت مییابد ( .)2در حال حاضر

همچنین موجب تشویق مددجویان در انجام قسمتی از

در ایاالتمتحده آمریکا بیش از  3میلیون نفر با مفصل مصنوعی

فعالیتهای مرتبط با خود و درنتیجه افزایش توان خود مراقبتی

لگن زندگی میکنند .طی  15سال گذشته میزان این جراحی
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بیماران میشود (.)8

()1

میشود .

بیش از چهار برابر شده است ،بهطوریکه از  138هزار مورد در

امروزه یکی از روشهای معمول برای بهبود کیفیت زندگی

سال  2666میالدی ،به بیش از  566هزار مورد در سال 2618

بخصوص در اختالالت مزمن ،آموزش خودمراقبتی به بیماران

رسیده است ( .)3هم اکنون سالیانه بیش از یک میلیون نفر در

است .این روش یکی از مؤثرترین مداخالت بهمنظور ارتقای

دنیا تحت این جراحی قرار میگیرند و پیشبینی میشود با

عملکرد جسمی و سالمت عمومی و همینطور وضعیت روانی

ادامه این روند تا سال  2636میالدی ،میزان آن  1/5برابر شود

و اجتماعی بیماران است که سبب بهترشدن پیشآگهی بیماری

( .)5در کشور ما نیز در سالهای اخیر میزان این عمل جراحی

و کاهش میزان بستریشدن مجدد در بیمارستان میشود (.)16

بهطور چشمگیری افزایش یافته است و با توجه به روند

مهمترین هدف در آموزش خودمراقبتی به بیماران با تعویض

حرکت جمعیت به سوی میانسالی و پیری ،روزبهروز بر میزان

مفصل لگن ،کاهش عوارض ناشی از جراحی و به دنبال آن،

آن افزوده میشود (.)1

کاهش مرگومیر در این بیماران و مدیریت بیماری با رویکرد

شایعترین علت نیاز به تعویض مفصل لگن ،استئوآرتریت

آموزش خودمراقبتی است .هنگامی که توان خودمراقبتی این

شدید است که به تخریب مفصل لگن منجر میشود و یکی از

بیماران افزایش یابد ،توانایی آنها در تصمیمگیری و عمل نیز

دالیل عمده بیماری و ناتوانی در این بیماران به شمار میرود.

افزایش مییابد و مکانیسمهای سازگاری آنها بیشتر میشود.

پیشبینی میشود تا سال  2626میالدی ،استئوآرتریت دومین

ازاینرو ،هدف از آموزش این بیماران کمک به آنها برای

علت ناتوانی شود ( .)5ناتوانی ناشی از استئوآرتریت هزینههای

کسب مسئولیت بیشتر بهمنظور مراقبت از خود و سازگاری با

زیادی بر جامعه وارد میکند و گفته میشود  86درصد از

تغییراتی است که در وضعیت جسمی و روانی آنان پدیدار شده

جراحیهای مربوط به تعویض مفصل لگن برای درمان این

است (.)11

عارضه انجام میشود ( .)0از سویی دیگر آمارها نشان میدهند

مطالعات نشان میدهند بیش از  16درصد از بیمارانی که

افزون بر  86درصد از افرادی که تحت جراحی تعویض مفصل

تحت عمل جراحی تعویض مفصل لگن قرار میگیرند ،از

لگن قرار میگیرند ،سالمند هستند .سالمندی و ناتوانی ناشی از

نتیجه جراحی خود رضایت دارند؛ اما شاید تعجببرانگیز باشد

استئوآرتریت از یکسو و نبود سیستم مراقبتی مناسب و

اگر بدانیم که تنها  25درصد از افرادی که میتوانند از مزایای

مراقبان آگاه و در دسترس برای بسیاری از این بیماران از سوی

این عمل جراحی بهرهمند شوند ،حاضر به انجام این عمل

دیگر موجب تأخیر در فرایند بهبودی و نوتوانی ،تأثیرگذاری

هستند .عمدهترین دلیل آنها ترس از بروز مشکالت احتمالی

منفی بر سالمت جسمی و روانی این بیماران ،افزایش عوارض

ناشی از عدم خودمراقبتی مناسب و دوره نقاهت طوالنی پس

ناشی از جراحی و درنهایت باالرفتن میزان مرگومیر در این

از جراحی است ( .)12مشاهدات و تجربیات چند ساله

سید کاظم موسوی و همکاران .آموزش خودمراقبتی و سالمت جسمانی و روانی
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پژوهشگر حین کار در بخش ارتوپدی نیز گواه آن بود که به

بودند از .1 :پرسشنامه مشخصات دموگرافیک که شامل

علت ناکافی و نامناسب بودن آموزش خودمراقبتی ،میزان بروز

اطالعاتی از قبیل سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت،

عوارض پس از جراحی و مراجعه مجدد این بیماران بسیار

شغل ،وضعیت درآمد ،علت نیاز به تعویض مفصل ،وضعیت

زیاد است .مجموع این عوامل در کنار نبود پژوهشی مناسب در

مددجو از نظر میزان نیاز به مراقبت و داشتن مراقب بود.2 .

این زمینه پژوهشگر را بر آن داشت تا مطالعهای با هدف تعیین

پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی  SF-36که  Wareدر سال

تأثیر آموزش خودمراقبتی مبتنی بر کتابچه آموزشی بر سالمت

 1112آن را طراحی کرده است .این ابزار  30گویه دارد و در

جسمانی و روانی بیماران با تعویض مفصل لگن انجام دهد.

سه سطح تقسیم شده است .1 :سؤاالت .2 ،هشت مقیاس که

روش بررسی

هر یک از ترکیب  2تا  16سؤال بهدست میآیند و عبارتاند

این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه

از :عملکرد جسمی ،محدودیت جسمی ،درد جسمی ،سالمت

کنترل است که در آن تأثیر آموزش خود مراقبتی مبتنی بر

عمومی ،نشاط ،عملکرد اجتماعی ،مشکالت روحی و سالمت

کتابچه آموزشی بر سالمت جسمانی و روانی بیماران با

روان .3 ،دو سنجش خالصه که از ادغام مقیاسها بهصورت

تعویض مفصل لگن سنجیده شد .برای انجام این پژوهش،

سالمت جسمانی (عملکرد جسمی ،محدودیت جسمی ،درد

پژوهشگر پس از گرفتن مجوز از کمیته اخالق

جسمی و سالمت عمومی) و سالمت روانی (عملکرد

( )IR.IUMS.REC.1394.9211196237و مجوز اجرای

اجتماعی ،مشکالت روحی ،سالمت روان و نشاط) تشکیل

پژوهش از دانشکده پرستاری و مامایی و دانشگاه علوم پزشکی

شده است .هریک از ابعاد پرسشنامه مذکور متناسب با

ایران ،به مراکز آموزشی درمانی منتخب مراجعه کرد و پس از

سؤاالت ،گزینههای مختلفی را اندازهگیری میکند که بر حسب

کسب اجازه از مدیران بیمارستان و مسئوالن بخشهای

نیاز آن ،سؤال دو گزینه (بله ،خیر) یا شش گزینه (تمام اوقات،

ارتوپدی و معرفی خود و بیان اهداف و نحوه انجام پژوهش،

بیشتر اوقات ،اغلب اوقات ،گاهی اوقات ،بعضی اوقات و

از واحدهای پژوهشی که معیارهای ورود به مطالعه (توانایی

هیچوقت) دارد .امتیازهای هر زیرمقیاس از صفر تا  166متغیر

درک و تکلم به زبان فارسی ،داشتن حداقل سواد خواندن و

است که صفر بدترین و  166بهترین وضعیت را در زیرمقیاس

نوشتن ،سن کمتر از  85سال ،نداشتن اختالالت حسی

مدنظر گزارش میکند (.)13

خصوصاً بینایی و شنوایی ،نداشتن سرطان یا دیگر اختالالت

منتظری و همکاران در سال  1385در پژوهشی که بهمنظور

ارگانیک (دمانس ،سکته مغزی) یا اختالالت شدید روانی،

تعیین روایی و پایایی گونه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی

بیمارانی که برای اولین بار تحت عمل جراحی قرار میگیرند،

 SF–36انجام دادند ،ضریب آلفای خردهمقیاسهای آن را در
()15

نداشتن محدودیتهای حرکتی در اندامهای فوقانی ،حضور و

محدوده  88تا  16درصد محاسبه کردند

همراهی مراقب اصلی در فرایند آموزش) را داشتند ،دعوت به

مقدار پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ

همکاری کرد.

 6/12محاسبه شد .روایی محتوایی آن نیز به روش کیفی توسط

نمونهگیری از میان مراجعهکنندگان به این دو بیمارستان
بهصورت در دسترس انجام شد .حجم نمونه با در نظر گرفتن

 .در مطالعه حاضر

ده نفر از اعضای هیئتعلمی گروه پرستاری و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی ایران بررسی و تأیید شد.

توان  15درصد و حداکثر خطای نوع اول  6/65و با احتساب

در ابتدای مطالعه شرکتکنندگان فرم مشخصات

 16درصد ریزش در نمونهها برای هر گروه  36نفر برآورد شد.

دموگرافیک را تکمیل کردند .سپس برای بیماران گروه آزمون،

پس از گرفتن رضایتنامه کتبی ،افراد وارد مطالعه شدند و

آموزش حضوری انفرادی چهرهبهچهره در سه شیفت صبح،

بهصورت تصادفی با استفاده از سکه ،بیماران بستری در

عصر و شب به مدت  5جلسه  36تا  55دقیقهای به شیوه

بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در گروه آزمون و

سخنرانی ،ایفای نقش و پرسش و پاسخ و با استفاده از کتابچه

مددجویان بستری در بیمارستان شفای یحیاییان در گروه کنترل

آموزشی از قبل آمادهشده توسط پژوهشگر طراحی و اجرا شد.

قرار گرفتند.

کتابچه آموزشی بر اساس اصول آموزش به بیمار و با استفاده

ابزار گردآوری دادهها شامل دو پرسشنامه بود که عبارت

از مطالعه کتابخانهای و نیز بهرهمندی از نظرات اساتید
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پرستاری ،یکی از متخصصان ارتوپدی ،فیزیوتراپ ،کارشناس
تغذیه و کارشناس زخم تهیه شد و در جلسه اول برنامه
آموزشی در اختیار بیمار قرار گرفت .قبل از شروع جلسه
آموزشی به مطالعه مباحث هر جلسه تأکید شد .پژوهشگر در
طول جلسات آموزشی بیمار را به پرسش و پاسخ و بحث در
رابطه با سؤاالت و ابهامات تشویق میکرد و در پایان هر جلسه
از بیمار خواسته میشد به تکرار و تمرین مهارتها بپردازد و
در جلسات بعد بهصورت ایفای نقش در کالس تمرین کند.
در جلسه اول پژوهشگر پس از معرفی خود ،توضیحاتی
در زمینه برنامه آموزشی و هدف از مداخله و اهمیت همکاری
بیمار بیان کرد .همچنین آناتومی مفصل لگن ،دالیل نیاز به
تعویض مفصل ،فواید و محدودیتهای تعویض مفصل ،انواع
تعویض مفصل و اهمیت و ضرورت خودمراقبتی شرح داده

نمودار  .9نمودار کانسورت روند انتخاب ،ارزیابی و پیگیری

شد .در جلسه دوم درباره عوارض احتمالی پس از عمل

شرکتکنندگان

تعویض مفصل لگن بحث شد .هر یک از عوارض احتمالی
جراحی شامل عفونت ،دررفتگی پروتز ،ترومبوز وریدهای

برانکارد ،عصا و واکر مجهز بود .برای بیماران گروه کنترل

عمقی و آمبولی ،آسیب عصبی و نابرابریهای اندامها توضیح

هیچگونه آموزشی از سوی پژوهشگر داده نشد و این بیماران

داده شد و راههای پیشگیری و به حداقل رساندن آنها بهطور

آموزشهای معمول بیمارستان را دریافت کردند که شامل

کامل تشریح شد .جلسه سوم به تحرک و فعالیت پس از عمل

پمفلت آموزشی بود .سپس هر دو گروه آزمون و کنترل

جراحی اختصاص داشت .وضعیت مناسب پس از جراحی،

پرسشنامه کیفیت زندگی را در زمان ترخیص از بیمارستان و

ضرورت فعالیت و تحرک پس از جراحی ،زمان شروع مجدد

نیز  8هفته پس از ترخیص حین مراجعه به درمانگاه تکمیل

فعالیت ،نحوه استفاده از عصا و واکر برای راهرفتن و برخی

کردند (نمودار  .)1در زمان مراجعه به درمانگاه برای رعایت

محدودیتهایی که الزم است پس از جراحی رعایت شود ،با

مسائل اخالقی ،کتابچه آموزشی و مطالب آموزش دادهشده در

استفاده از سخنرانی ،نمایش و ایفای نقش مورد بحث قرار

اختیار بیماران گروه کنترل نیز قرار گرفت.

گرفت .در جلسه چهارم در زمینه مراقبت از زخم بحث شد.

پس از جمعآوری دادهها و ورود آنها به نرمافزار SPSS

زمان تعویض پانسمان ،نحوه تعویض پانسمان بهصورت

نسخه  ،26با بهکارگیری روشهای آمار توصیفی (فراوانی،

استریل ،عالئم عفونت احتمالی ،داروهای مورد استفاده ،زمان

درصد فراوانی ،میانگین و انحرافمعیار) و استنباطی (کای دو،

مصرف داروها و عوارض احتمالی بهطور کامل توضیح داده

ویلکاکسون و منویتنی) ،دادهها تجزیهوتحلیل شدند .بهمنظور

شد .درنهایت در جلسه پنجم درباره رژیم غذایی ،پیشگیری از

تعیین توزیع نرمال متغیرهای اصلی مطالعه از آزمون

یبوست ،پیشگیری از زخم بستر و زمان مراجعه به درمانگاه و

کلموگروف اسمیرنف استفاده شد.

همچنین عالئم هشداردهنده نیاز به مراجعه فوری به پزشک

یافتهها

بیان شد .تمام جلسات آموزشی پس از عمل جراحی

ترتیب  51/20±1/18و  53±2/21سال بود 03/3 .درصد از

برنامهریزی و اجرا شد.
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میانگین سنی شرکتکنندگان در گروه کنترل و آزمون به

تمام جلسات با حضور پژوهشگر و مددجو و مراقب

شرکتکنندگان گروه کنترل را مردان و  20/8درصد از

اصلی او در کالس آموزش بخش ارتوپدی بیمارستان حضرت

شرکتکنندگان گروه آزمون را زنان تشکیل میدادند58/1 .

رسول اکرم (ص) برگزار شد .این کالس به انواع وسایل

درصد از بیماران گروه کنترل و  56درصد از بیماران گروه

کمکآموزشی و نیز وسایل ضروری برای جابهجایی بیمار نظیر

آزمون عنوان کرده بودند که توانایی انجام کارهای شخصی به
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جدول  .9مشخصات دموگرافیک شرکتکنندگان در دو گروه آزمون و کنترل
کنترل

متغیر

آزمون

تعداد

درصد

تعداد

درصد

زیر 36

5

13/3

8

20/8

36-56

8

20/8

1

36

56-56

5

10/8

1

3/3

56-06

5

13/3

5

10/8

 06و بیشتر

1

36

8

23/3

زن

11

30/0

8

20/8

مرد

11

03/3

23

83/3

خواندن و نوشتن

16

33/3

16

33/3

زیر دیپلم

1

36

0

26

دیپلم

5

13/3

16

33/3

دانشگاهی

8

23/3

5

13/3

خیلی کم

1

3/0

2

0/8

توانایی انجام

کم

16

35/8

16

33/3

کارهای شخصی

زیاد

10

58/1

15

56

خیلی زیاد

1

3/0

3

16

بله

20

12/1

25

83/3

خیر

2

8/1

5

10/8

سن

جنسیت

تحصیالت

داشتن مراقب

P

6/382

6/565

6/203

6/822

6/525

میزان زیاد را دارند و بیشتر آنها در هر دو گروه کنترل (12/1

برای تعیین نرمالبودن متغیرهای پژوهش از آزمون

درصد) و آزمون ( 83/3درصد) فرد مراقب در منزل داشتند .بر

کلموگروف اسمیرنف استفاده شد .ازآنجاییکه شرط نرمالبودن

اساس نتایج آزمونهای آماری کای دو و آزمون دقیق فیشر دو

برقرار نبود ،از روشهای ناپارامتریک (ویلکاکسون و منویتنی)

گروه از نظر متغیرهای سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت ،توانایی

برای مقایسه میانگینها استفاده شد.

انجام کارهای شخصی و داشتن مراقب مشابه بودند ()P>6/65

بر اساس یافتههای جدول  2میانگین نمرات سالمت
جسمانی و روانی در هر دو گروه کنترل و آزمون حین

(جدول .)1

جدول  .2مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره سالمت جسمانی و روانی حین ترخیص و دو ماه پس از آن در دو گروه آزمون و کنترل
حیطههای کیفیت
زندگی
سالمت جسمانی
نتیجه آزمون منویتنی
سالمت روانی
نتیجه آزمون منویتنی

زمان
گروه

حین ترخیص
میانگین±انحرافمعیار

دو ماه پس از

تغییرات

نتیجه آزمون

ترخیص

(حین ترخیص و دو ماه پس از ترخیص)

ویلکاکسون

میانگین±انحرافمعیار

میانگین±انحرافمعیار

() P

آزمون

23/58 ±11/53

56/11±12/25

18/33±1/88

<6/661

کنترل

21/28±18/88

33/50±18/22

5/21±1/55

6/638

P

6/368

6/631

<6/661

آزمون

28/53±8/15

55/12±15/11

28/01±12/58

<6/661

کنترل

31/58±18/85

38/61±18/65

5/51±15/82

6/681

P

6/051

6/615

<6/661
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ترخیص و دو ماه پس از آن افزایش معنیداری داشته است.

دادند و وضعیت سالمت جسمانی و روانی این بیماران را
()15

به این صورت که در گروه کنترل ،میانگین نمره سالمت

پس از عمل در سطح مطلوب گزارش کردند

جسمانی و روانی حین ترخیص به ترتیب  21/28± 18/88و

 Elmallahو همکاران ( )2618هم نقش مثبت تعویض

 31/58 ± 18 /85و دو ماه پس از آن  33/50 ± 18/22و

مفصل لگن در ارتقای سالمت جسمی و روانی و بهبود
()10

 .در مطالعه

 38/61 ± 18/65و در گروه آزمون نیز حین ترخیص به

عملکرد در این بیماران تأیید شد

ترتیب  23/58 ± 11/53و  28/53 ± 8/15و دو ماه بعد

مطالعات همسو با یافته های مطالعه حاضر میتوان گفت که

 56/11 ± 12/25و  55/12 ± 15/11بود .آزمون آماری

مهمترین هدف از انجام جراحی تعویض مفصل لگن ،ارتقای

ویلکاکسون این اختالف را معنیدار نشان داد (.)P <6/65

کیفیت زندگی این بیماران است .به این صورت که با انجام

مقایسه تغییرات عددی نمره سالمت جسمانی و روانی حین

عمل جراحی تعویض مفصل لگن ،درد و ناتوانی که سالها

ترخیص و دو ماه پس از آن در دو گروه تفاوت معنیدار

سبب رنجش این بیماران شده بود ،بهطور محسوسی کمتر

آماری را نشان داد .به این صورت که تغییرات نمره سالمت

می شود و به دنبال آن ،سالمت جسمانی و روانی این بیماران

جسمانی و روانی حین ترخیص و دو ماه بعد در گروه آزمون

ارتقا مییابد (.)15

 .درباره تشابه نتایج

به ترتیب  18/33 ±1/88و  28/01 ± 12/58و در گروه کنترل

بر اساس دیگر یافته این پژوهش ،مقایسه تغییرات عددی

 5/21 ± 1/55و  5/51 ± 15/82بهدست آمد .مقایسه این

نمره سالمت جسمانی و روانی حین ترخیص و دو ماه پس از

تغییرات در دو گروه با استفاده از آزمون منویتنی نشان داد این

آن در دو گروه کنترل و آزمون تفاوت معنیداری را نشان داد

افزایش در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل بیشتر اتفاق افتاده

که این تغییرات به نفع گروه آزمون بود .به این صورت که با

است (.)P<6/661

وجود افزایش نمره سالمت جسمانی و روانی در گروه آزمون

بحث

دو ماه پس از جراحی نسبت به حین ترخیص ،این افزایش در

این مطالعه بهمنظور بررسی اثربخشی آموزش خودمراقبتی

گروه کنترل نیز اتفاق افتاده بود؛ اما مقایسه تغییرات دو گروه

مبتنی بر کتابچه آموزشی بر سالمت جسمانی و روانی بیماران

نشان داد این افزایش در گروه آزمون بیشتر است که میتواند

با تعویض مفصل لگن صورت گرفت .نتایج نشان داد میانگین

ناشی از تأثیر برنامه آموزشی بهکاررفته در این مطالعه باشد .این

نمره سالمت جسمانی و روانی از ابعاد کیفیت زندگی در دو

نتایج همراستا با یافتههای مطالعه  Xuو همکاران ()2626

گروه کنترل و آزمون حین ترخیص اختالف معناداری نداشت

است .آنها در مطالعه خود  136بیمار با شکستگی مفصل لگن

که حاکی از همگنبودن دو گروه از این نظر است .همچنین

را بررسی کردند و دریافتند ارائه برنامه آموزش خودمراقبتی به

مقایسه میانگین نمرات سالمت جسمانی و روانی در هر دو

روش چهرهبهچهره و با استفاده از الگوی اورم ،میزان بروز

گروه کنترل و آزمون حین ترخیص و دو ماه پس از آن نشان

عوارض جانبی متعاقب شکستگی را کاهش میدهد و در طی

داد وضعیت سالمت جسمانی و روانی بیماران هر دو گروه دو

شش هفته پس از جراحی ،سالمت جسمانی و روانی آنان را

ماه پس از ترخیص بهبود یافته است.

بهطور معنیداری افزایش میدهد

()18

)2618( Hussein Bakr .

همسو با پژوهش حاضر Ray ،و همکاران ( )2611در

مطالعه مشابه را در کشور مصر انجام داد که در آن  06نفر از

مطالعهای مقطعی که روی بیش از 01هزار بیمار پس از عمل

بیماران پس از جراحی تعویض مفصل لگن انتخاب شدند و در

تعویض مفصل لگن در سوئد انجام دادند ،میزان رضایتمندی

یک برنامه آموزشی طراحیشده سه جلسه آموزش بهصورت

پس از این عمل را در بیماران باال گزارش و بیان کردند که

چهرهبهچهره به آنها داده شد .یک ماه پس از مداخله ،سالمت

سالمت جسمانی و روانی این بیماران پس از جراحی به شکل

جسمانی و روانی بیماران گروه آزمون بهطور قابل توجهی

قابل توجهی افزایش یافته است ( Konopka .)1و همکاران

بهبود یافت

()18

.

( )2611نیز بیمارانی را که تحت جراحی تعویض مفصل لگن

 Rezendeو همکاران ( )2618در مطالعهای از نوع

یا زانو قرار گرفته بودند به مدت دو سال تحت پیگیری قرار

کارآزمایی بالینی روی بیماران مبتال به استئوآریت زانو یک
بسته برنامه آموزشی توسط تیمی متشکل از متخصصان مربوطه
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طراحی و در قالب سخنرانی دو روزه به بیماران گروه آزمون

روانی بیماران پس از عمل تعویض مفصل لگن را بهبود

ارائه شد .یافتههای مطالعه نشاندهنده بهبود سالمت جسمانی و

میبخشد .پیشنهاد میشود این روش کمهزینه و اثربخش

روانی و ارتقای عملکرد بیماران طی دو سال بود ( .)11در

بیشازپیش در برنامه های آموزشی بیماران تحت جراحی

پژوهش حاضر و همچنین در مطالعات ذکرشده از روشهای

تعویض مفصل لگن استفاده شود .ازآنجاکه در پژوهش حاضر

سنتی آموزش (کتابچه آموزشی ،آموزش چهرهبهچهره و

برای آموزش خودمراقبتی از کتابچه آموزشی استفاده شده

سخنرانی) برای انتقال مطالب آموزشی به بیماران استفاده شده

است ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی از روشهای

است .این در حالی است که با پیشرفت فناوری و توسعه

نوین آموزشی نظیر آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی

ارتباطات ،استفاده از روشهای نوین آموزشی روزبهروز در

استفاده شود .از محدودیتهای پژوهش حاضر امکان

حال گسترش است که در ادامه به برخی مطالعات مشابه در

خارجکردن بیماران از تخت برای اولین بار بود .طبق

این زمینه پرداخته میشود.

هماهنگی با واحد فیزیوتراپی بیمارستان حضرت رسول اکرم

 Timmersو همکاران ( )2611در مطالعه خود ،تأثیر

(ص) مقرر شد خارج کردن بیمار از تخت در دو جلسه اول

آموزش برنامههای مراقبت از خود را از طریق یک برنامه

توسط فیزیوتراپ و با حضور پژوهشگر و در جلسات بعدی

کاربردی در بیماران با تعویض مفصل زانو بررسی کردند.

توسط فیزیوتراپ و با مشارکت مراقب مددجو و پژوهشگر

نتایج نشان داد چهار هفته پس از جراحی ،درد این بیماران

انجام شود و آموزش های خودمراقبتی در زمینه تحرک،

کاهش و عملکرد جسمی و کیفیت زندگی آنها بهطور قابل

فعالیت و راه رفتن با عصا و واکر نیز بالفاصله در همان زمان

توجهی بهبود یافت ( Shen .)26و همکاران ( )2618نیز

ارائه شود.

مطالعهای با عنوان تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر

کاربرد یافتهها در بالین

عملکرد و کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی تعویض

با توجه به اینکه پرستاران نسبت به سایر اعضای تیم درمان

مفصل لگن انجام دادند .محتوای آموزشی استفاده از انیمیشن

بیشترین تعامل و ارتباط را با بیماران پس از جراحی تعویض

آموزشی بود و سه ماه پس از مداخله ،کیفیت زندگی بهویژه

مفصل لگن دارند ،یافتههای این پژوهش میتواند نقش مهمی

در حیطه سالمت جسمانی و توان خودمراقبتی در این بیماران

در توجه بیشتر پرستاران بخشهای ارتوپدی به آموزش

افزایش یافت (.)21

خودمراقبتی در این بیماران داشته باشد؛ به این صورت که

از میان مطالعات داخلی مرتبط با موضوع پژوهش میتوان

پرستاران میتوانند در طول بستری بیماران در بخش ،نسبت به

به مطالعه کشتکاران و همکاران ( )2616اشاره کرد .آنها در

ارائه آموزش خودمراقبتی به آنها و مراقبانشان اقدام کنند .این

مطالعه خود روی  116بیمار مبتال به استئوآرتریت مراجعهکننده

کار نهتنها منجر به ایجاد روابط صمیمی و دوستانه و اعتماد

به مرکز توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نشان دادند

بیماران به پرستاران بهعنوان مهمترین منبع حمایتی خواهد شد،

ارائه آموزش خودمراقبتی از طریق چهرهبهچهره و دفترچه

بلکه سبب بهبود اعتمادبهنفس آنها ،تسریع در فرایند درمان،

آموزشی سبب ارتقای تمام ابعاد کیفیت زندگی در این بیماران

بهبودی ،پیشگیری و به حداقل رساندن بسیاری از عوارض

بهویژه سالمت جسمانی و روانی میشود ( .)22برخالف

احتمالی پس از جراحی خواهد شد.

یافتههای مطالعات ذکرشده در این بخش ،طبق نتایج مطالعه

مالحظات اخالقی

بنای جدی و همکاران ( )1315آموزش رفتارهای خودمراقبتی

در این مقاله تمامی اصول اخالقی شامل گرفتن رضایت

بهصورت چهرهبهچهره در ارتقای سالمت روانی بیماران مبتال

آگاهانه از شرکتکنندگان و تمایل برای خروج از مطالعه در

به دیابت نوع دو بیتأثیر بود (.)23

هر زمان و اصل محرمانهبودن اطالعات رعایت شده است.

نتیجهگیری

حامی مالی

بر اساس یافتههای مطالعه حاضر ،ارائه آموزش
خودمراقبتی مبتنی بر کتابچه آموزشی سالمت جسمانی و

معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی
ایران از این پژوهش حمایت مالی کرده است.
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 در دانشگاه علومIR.IUMS.REC.1394 .9211196237
پزشکی ایران مورد تایید قرار گرفته و با کد

مشارکت نویسندگان
 اجرا و نگارش همه بخشهای،همه نویسندگان در طراحی

 در مرکز کارآزماییهای بالینیIRCT2016042727629N1

.پژوهش حاضر مشارکت داشتند

 بدین وسیله از حمایتهای دانشگاه.ایران به ثبت رسیده است

تعارض منافع

علوم پزشکی ایران برای انجام این مطالعه و همچنین
بیمارستانهای محل پژوهش و بهویژه بیماران عزیز

نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی در چاپ این مقاله
.اعالم نکردند

.شرکتکننده در مطالعه تشکر و قدردانی میگردد

تشکر و قدردانی
این مقاله منتج از پایاننامه بوده که با کد اخالق
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