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مقاله پژوهشی

ارتباط ارائه مراقبت تسکینی با کیفیت زندگی در مبتالیان به نارسایی مزمن
قلبی در سال 1393-1394
1دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،جیرفت ،ایران؛ 2دانشجو ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران؛ 3مرکز تحقیقات فیزیولوژی ،دانشگاه
علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران؛ 4مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم
پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
تاریخ پذیرش94/12/24 :

تاریخ دریافت94/7/22 :

چکیده:
زمينه و هدف :نارسایی مزمن قلبی یک بيماری پيشرونده و محدود کننده زندگی است و از مشکالت شایعی
است که بر کيفيت زندگی بيماران تأثير میگذارد که عالوه بر همراهی با پيشآگهی ضعيف و کيفيت زندگی
پایين ،هزینههای مراقبتی باالیی نيز به همراه دارد .این مطالعه باهدف تعيين ارتباط بين مراقبتهای تسکينی با
کيفيت زندگی بيماران نارسایی مزمن قلبی شهرستان جيرفت انجام شد.
روش بررسی :این پژوهش مطالعهای مقطعی از نوع توصيفی تحليلی است که شرکتکنندگان این پژوهش
 100نفر از بيماران مبتال به نارسایی مزمن قلبی بيمارستان امام خمينی جيرفت میباشند که پس از کسب رضایت
از آنها وارد مطالعه شدند .در این مطالعه جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه اطالعات بيوگرافيک ،پرسشنامه
کيفيت زندگی مينهسوتا در بيماران با نارسایی قلبی و پرسشنامه پژوهشگر ساخته بررسی وضعيت ارائه مراقبتهای
تسکينی ،استفاده شد .پرسشنامه کيفيت زندگی در  3مرحله (زمان پذیرش ،زمان ترخيص و یک ماه بعد از
ترخيص) و پرسشنامه مراقبت تسکينی در یک مرحله (هنگام ترخيص و بعد از ارائه مراقبتهای گروه بهداشتی)
تکميل شدند .تجزیهوتحليل داده ها با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپيرمن،
کروسکال واليس ،من ویتنی انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که نمره کيفيت زندگی این بيماران در بدو پذیرش در بيمارستان ( ،)77/4±15/08زمان
ترخيص ( )66/96±15/66و یک ماه بعد از ترخيص ( )42/87±22/08بود .نمره مراقبت تسکينی ضمن بستری
( )68/73±14/59بود .بين کيفيت زندگی و مراقبت تسکينی رابطه معنیدار و مثبت وجود دارد .این ارتباط بين
کيفيت زندگی یک ماه بعد از ترخيص و مراقبت تسکينی ()P≤0/0001( )r=-0/39به مراتب بهتر و معنیدارتر از
کيفيت زندگی زمان ترخيص و مراقبت تسکينی ( )P=0/098( )r=-0/16بود .بين کيفيت زندگی بدو پذیرش و
مراقبت تسکينی ارتباط معنیداری مشاهده نشد (.)P=0/191
نتيجهگيری :مراقبت تسکينی از دیدگاه بيماران بستری در بيمارستان در وضعيت نسبتاً خوبی ارائه میشود و
میتواند بهمرورزمان در بهبود کيفيت زندگی بيماران نارسایی مزمن قلبی مفيد واقع شود .بهگونهای که اکثر
بيماران بعد از ترخيص از بيمارستان و دریافت مراقبتهای بهداشتی بهبود قابلتوجهی در کيفيت زندگی داشتند؛
لذا برنامههای مراقبتهای تسکينی بهصورت پيگير و کاربردی در برنامههای مراقبت پرستاری توصيه میشود.

واژههای کليدی :مراقبتهای تسکينی ،کيفيت زندگی ،بيماران ،نارسایی مزمن قلبی.

مقدمه:
بیماریهای قلبی مهمترین عامل ناتوانی و

هزینههای زیاد بر فرد ،جامعه و مراقبین سالمتی تحمیل

مرگومیر در جهان هستند كه سالمت جسمی ،روانی و

میكند ( .)1بیماری قلبی اغلب به نارسایی مزمن قلبی

تواناییهای خودمراقبتی فرد را تحت تأثیر قرار داده و

منتهی میشود كه عمدتا یک بیماری العالج است و با

*

نویسنده مسئول :کرمان -دانشگاه علوم پزشکی کرمان -مرکز تحقیقات فیزیولوژی -تلفنE-mail:smnouhi@yahoo.com ،09133407727 :
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راضیه سادات بهادر ،2،1عصمت نوحی ،*3یونس جهانی

4

راضیه سادات بهادر و همکاران

ارتباط مراقبت تسکینی باکیفیت زندگی مبتالیان به نارسایی قلبی

احتباس مایعات و تنگی نفس مشخص میشود ( .)2این

تهدیدكننده زندگی ارائه میگردد و رویکردی جامع

بیماری جدای از پیشآگهی ضعیف ،محدودیت در

است كه بر ارتقای كیفیت زندگی در مراحل پایانی

فعالیت جسمی ،قطع تعامالت اجتماعی ،استرسهای

زندگی متمركز است .این مراقبتها در جهت رویارویی

روانی ،كاهش نشاط ،افزایش وابستگی و بازنشستگی

با بیماریهای مزمن بکار میرود كه هدف آن كاستن

زودرس ،تأثیر منفی بر كیفیت زندگی تحمیل

رنج بیماران از طریق شناسایی درد و سایر مشکالت

میكند ( .)3تشخیص نارسایی قلبی با  %50نرخ

جسمی ،روانی و معنوی آنان است ( .)15،14اهمیت

مرگومیر  5ساله ،بروز باالی مرگ ناگهانی ،بیماری

مراقبت تسکینی برای پرستاران :تالش برای ایجاد

جسمی ،ناراحتی روحی -روانی ،اختالل پیشرونده در

شیوهای ساختاریافته در ارائه مراقبتها و كوشش جهت

عملکرد و كاهش كیفیت زندگی همراه است (.)4

افزایش احساس خوب بودن بیمار میباشد ( .)16در

شواهد بسیار زیادی وجود دارد كه نشان میدهد

گذشته مراقبت تسکینی همراه با تأمین مراقبت پایان

نارسایی قلبی عوارض عظیم و فوقالعاده جسمی ،روانی،

زندگی برای بیماران مبتال به بدخیمی و سرطان بوده

عاطفی و روحی را در افرادی كه تشخیص داده میشود

است .اگرچه این مراقبتها بهطور سنتی یک قسمت

و همچنین در اعضای خانواده بیمار كه از وی مراقبت

ضروری از مراقبت بیماریهای قلبی محسوب نمیشود،

میكنند ،ایجاد میكند ( .)6،5نارسایی قلبی نشانههای

اما نرخ مرگومیر نارسایی قلبی باالتر از اغلب سرطانها

مختلف زیادی از قبیل :خستگی ،تنگی نفس ،اضطراب

است .)17( .علیرغم اینکه مراقبتهای تسکینی برای

و افسردگی ایجاد میكند كه بهطور نامطلوبی كیفیت

بیماران مبتالبه نارسایی قلبی كمتر رایج است اما

زندگی بیماران را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)4این

مطالعات نشان داده كه این بیماران از مراقبتهای

عالئم باعث محدودیتهایی در فعالیتهای روزمره

تسکینی به همان میزان سود میبرند كه بیماران سرطانی

بیمار در انجام امور شخصی و اجتماعی وی میگردد كه

سود میبرند ( .)18افزایش تعداد محققان و پزشکانی كه

این نیز بهنوبه خود باعث كاهش كیفیت زندگی

به ادغام مراقبتهای تسکینی و مراقبت از بیماران مبتال به

میشود ( .)7كاهش كیفیت زندگی نیز با بستری

نارسایی قلبی مرحله آخر توجه داشتهاند .همچنین

شدنهای مکرر و افزایش مرگومیر بیمار ارتباط

افزایش تعداد گزارشهای اولیه كه نشان میدهد

مستقیم دارد ( .)8دستیابی به مراقبت مناسب و حمایت

پزشکان نیز با ارائه مشترک این  2مراقبت (تسکینی و

پایان زندگی بهعنوان حق اساسی انسان شناخته

بیماران مبتال به نارسایی قلبی) راضی هستند ( .)19به

میشود ( .)9مرگ و مردن پدیدهای غیرقابلاجتناب

همین دلیل مراقبت تسکینی بهطور فزایندهای برای

برای تمامی موجودات است ( .)10امروزه با افزایش

مراقبت از بیماران مبتال به نارسایی مزمن قلبی مناسب

طول عمر و پیشرفت تکنولوژی ،افراد زیادی به

دیده میشود .طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت

مراقبتهای پایان عمر نیاز پیدا میكنند و ارائه مراقبت از

مراقبت پایان زندگی نباید فقط شامل تسکین نشانههای

بیماران مرحله آخر حیات ،جزء نگرانیهای سیستم

فیزیکی بلکه تسکین نشانههای عاطفی ،روانی و روحی

بهداشتی است ()11؛ لذا مراقبت پایان عمر برای بیماران

هم باشد ( .)20بنابراین مراقبت تسکینی ارتقا بهداشت

با شرایط متفاوت ،روزها و حتی هفتهها قبل از مرگ

جسمی و روانی ،صرفنظر از تشخیص و پیشآگهی

انجام میگیرد ( .)12پرستاران بهعنوان یکی از اعضای

است .بهطوركلی مراقبت تسکینی فلسفه مراقبت است و

گروه فراهمكننده مراقبت نقش اساسی در مراقبت از

قصد دارد كیفیت زندگی بیماران مواجه با بیماریهای

بیماران مرحله آخر حیات و خانوادههای آنان ایفا

محدودكننده زندگی و خانوادههایشان را به وسیله
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خستگی شدید و پیشرونده ،عدم تحمل به ورزش،

میكنند ( .)13مراقبت تسکینی نیز برای بیماریهای

مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،5شماره  /4زمستان 1395

پیشگیری و تسکین ناراحتی ،به بود دهد و قصد ندارد،
== n

مرگ را تسریع كند ،بلکه در سراسر دوره بیماری

= 100

توام با روش های متفاوت درمانی در جهت طوالنی

d= 4

كردن زندگی ،انجام می گیرد ( .)21علی رغم این

1-∝=0.95

مراقبت از بی ماران مبتالبه نارسایی قلبی مزمن شركت

بیماران مبتالبه نارسایی مزمن قلبی مراجعهكننده به

نمی كنند و از طرفی آنچه اهمیت توجه به ب ی ماری

بیمارستان امام خمینی جیرفت برآورد گردید و پس از

نارسایی مزمن قلبی را به ویژه در كشور ما دوچندان

كسب رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند  .جمعآوری

می كند ()22؛ شیوع رو به رشد این بیماری به ویژه

اطالعات مربوط به مراقبت تسکینی ،در یک مرحله (در

در سال های اخ یر است .كی فیت زندگی پایین این

زمان ترخیص و پس از انجام مراقبتهای مربوطه) انجام

ب ی ماران و مهم تر از همه عدم توجه كادر بهداشتی به

شد .برای اطالعات مربوط به كیفیت زندگی دادهها در

انجام مراقبت های تسک ینی برای این ب ی ماران به نسبت

 3مرحله ،یکبار در زمان پذیرش و مرحله دوم در زمان

ب ی ماران سرطانی می باشد؛ ازآنجاكه تاكنون در ا یران

ترخیص (حدود یک هفته بعد از پذیرش) و در مرحله

مطالعه ای با ا ین عنوان برای بیماران مبتالبه نارسایی

سوم یک ماه بعد از ترخیص ،جمعآوری شد .در این

مزمن قلبی انجام نشده است؛ لذا پژوهشگر بر آن شد

مطالعه وضعیت ارائه مراقبتهای تسکینی از دیدگاه

تا مطالعه ای باهدف تعیین می زان ارائه مراقبت تسکی نی

بیماران بستری در بیمارستان سنجیده شد .پرستاران

در بی مارستان و ارتباط آن باكیفیت زندگی این بی ماران

جهت آشنایی با مفهوم مراقبت های تسکینی قبل از

انجام دهد تا از نتایج این مطالعه جهت كاهش ،تعدیل
و یا بهبود وضع یت بیماران از طریق مداخالت

انجام مطالعه در كارگاه آموزشهای مراقبت تسکینی در

پرستاری مبتنی بر مراق بت تسک ینی استفاده گردد؛ تا

رابطه با تسکین عالئم جسمی ،مشاورههای روانی و

شاید بتوان تأثیر آن را بر كیف یت زندگی این بی ماران

مذهبی ،فراهم كردن محیط آرام برای انجام اعمال

مشخص كرد.

مذهبی ،فراهم كردن محیط مناسب برای فعالیتهای
اجتماعی ازقبیل مالقات با دوستان و اقوام ،فراهم كردن

روش بررسی:

مراقبتهای پایان عمر شركت كردند .همچنین این

این پژوهش مطالعهای مقطعی (توصیفی-

مطالعه به دنبال مطالعهای مداخلهای در همین راستا انجام

همبستگی) است كه در آن ضمن تعیین خصوصیات

شد .لذا هدف در این مطالعه ،ادامه ارائه پروتکل مراقبت

دموگرافیک ،ارتباط بین ارائه مراقبتهای تسکینی و

تسکینی توسط پرستاران این بیمارستان بهصورت بررسی

كیفیت زندگی بدو پذیرش در بیمارستان ،زمان ترخیص

توصیفی و تحلیلی می باشد ،تا اطمینان حاصل شود كه

و یک ماه بعد از ترخیص در بیماران مبتال به نارسایی

پرستاران همچنان مراقبتهای پرستاری را با رویکرد

مزمن قلبی (كالس  IIIو  )IVمورد بررسی قرار گرفت.

مراقبت تسکینی برای این بیماران ارائه میكنند.

تعیین كالس بیماری بر اساس معیارهای انجمن قلب

در این مطالعه ،به منظور دستیابی به اهداف

آمریکا صورت گرفت و توسط پرونده پزشکی بیمار و

پژوهش از پرسشنامهای متشکل از  3بخش:

تشخیص فوق تخصص قلب تأیید شد .شركتكنندگان

 -1مشخصات دموگرافیک  -2پرسشنامه وضعیت ارائه

در این مطالعه با استناد به منابع قبلی كیفیت زندگی وبا

مراقبتهای تسکینی  -3پرسشنامه كیفیت زندگی

استفاده از فرمول حجم نمونه زیر برآورد گردید (.)23

مینهسوتا در بیماران نارسایی قلبی استفاده شد .پرسشنامه
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مزایا ی بالقوه ،برخی متخصص ین مراقبت تسکی نی در

با روش نمونهگیری در دسترس 100 ،نفر از

راضیه سادات بهادر و همکاران

ارتباط مراقبت تسکینی باکیفیت زندگی مبتالیان به نارسایی قلبی

اطالعاتی در مورد كیفیت زندگی بیماران مبتال به

پرستاری انجام شد .پایایی ابزار با محاسبه ضریب آلفای

نارسایی قلبی طراحیشده است .این پرسشنامه

كرونباخ  r=0/96بود .در این پرسشنامه هر چه نمره

اختصاصی ،بهوسیله ركتور در سال  1984بهمنظور تعیین

كسبشده بیشتر باشد به معنای وضعیت بهتر ارائه

تأثیر درمان بر كیفیت زندگی بیماران مبتالبه نارسایی

مراقبت تسکینی میباشد .در ضمن نمرات  2پرسشنامه

قلب طراحیشده است .این ابزار رایجترین ابزار

در تمام ابعاد طبق نظر مشاور آماری برای كمترین نمره

مورداستفاده در ارزیابی كیفیت زندگی این بیماران در

بر مبنای صفر و برای بیشترین نمره بر مبنای  100قرار

تحقیق ها است .این پرسشنامه خود ایفا است و شامل

داده شد تا دادهها قابلیت مقایسه داشته باشند.

 21سوال است كه هر سوال  6معیار دارد و از صفر تا 5

بهاینترتیب تمامی نمرات در دامنه  0-100قرار گرفت.

نمرهگذاری میشود (صفر نشاندهنده بهترین حالت و

معیارهای ورود به پژوهش شامل تمامی بیماران

 5نشاندهنده بدترین حالت است ( .)24حداقل نمره

با تشخیص قطعی نارسایی مزمن قلبی (كالس

 IVو

كسبشده صفر و حداكثر آن  105میباشد و هرقدر این

 ،)IIIبستری بودن به مدت  7روز در بیمارستان ،تمایل

عدد بزرگتر باشد نشاندهنده وضعیت نامطلوب بیمار

به شركت در تحقیق ،هوشیاری كامل در زمان پژوهش

است ( .)7بهلولی ،نقاط برش پرسشنامه كیفیت زندگی

بود .معیارهای حذف از مطالعه مشکالت گفتاری و

را بهصورت نمره كمتر از  ،24كیفیت زندگی خوب،

شنوایی ،شرایط بحرانی و اورژانسی ،معلولیت ذهنی،

 24تا  ،45كیفیت زندگی متوسط و نمره بیشتر از

جسمی و روانی ،وقوع حوادث استرسزا در  6ماه

 ،45كیفیت زندگی ضعیف گزارش كرد ( .)25ضیغمی

گذشته ،بیماری روانی و مصرف داروهای موثر بر

محمدی و همکاران در مطالعهای با عنوان همبستگی

روان بود.

سطح هموگلوبین و كیفیت زندگی در مردان مبتالبه

اطالعات پس از جمعآوری ،وارد نرمافزار

نارسایی سیستولیک قلبی ،اعتبار علمی این ابزار را با

 SPSSگردید .برای توصیف دادهها از شاخصهای

استفاده از روش روایی محتوی و منابع علمی تأیید نمود.

مركزی و پراكندگی استفاده گردید .با استفاده از آزمون

در این مطالعه پایایی پرسشنامه با استفاده از روش

شپیرو ویلک مشاهده گردید توزیع نرمال نیست و

بازآزمایی مجدد بررسی گردید كه به این منظور

ازآنجاكه  Pدر همه ابعاد كمتر از  0/05بود درنتیجه از

پرسشنامهها در  2مرحله به فاصله  10روز در اختیار

ضریب همبستگی اسپیرمن جهت بررسی ارتباط بین

 10تن از بیماران مبتالبه نارسایی قلب قرار گرفت.

 2متغیر كیفیت زندگی و مراقبت تسکینی استفاده

ضریب همبستگی حاصل از  2آزمون برای پرسشنامه

گردید .برای بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک و

كیفیت زندگی مینهسوتا ( )r=0/70بود (.)23

متغیرهای كیفیت زندگی و مراقبت تسکینی از آزمون

پرسشنامه سنجش وضعیت ارائه مراقبتهای

كروسکال والیس و من ویتنی استفاده شد .از آزمون

تسکینی یک پرسشنامه پژوهشگر ساخته است .این

فریدمن جهت بررسی تغییرات كیفیت زندگی در

پرسشنامه متشکل از  5حیطه است .برای بعد حمایت

 3مرحله زمانی استفاده شد .سطح معنیداری در این

معنوی  8سوال ،بعد حمایت جسمی  11سوال ،بعد

مطالعه  P<0/05در نظر گرفته شد.

روانی  7سوال ،بعد اجتماعی  9سوال و بعد اقتصادی

یافتهها:

 5سوال كه بر اساس طیف پنجدرجهای لیکرت از كامال
موافق تا كامال مخالف از نمره  1تا  5بر اساس بار سوال

در این پژوهش میانگین و انحراف معیار سن

تخصیص دادهشده است .روایی این پرسشنامه با استناد به

ابتال به نارسایی مزمن قلبی  69±12/17سال بود .اكثر
38
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( )%73تشکیل دادهاند 58 .نفر ( )%58از شركتكنندگان

نمره میانگین كیفیت زندگی مرحله اول در بعد روحی

تحصیالت سیکل داشتند 48 .نفر ( )%48ازآنان بازنشسته

روانی نسبت به سایر ابعاد كمتر است ،لذا كیفیت زندگی

بودند 40 .نفر ( )%40افراد سابقه چاقی و  48نفر ()%48

زمان پذیرش بهترتیب در ابعاد روحی روانی

افراد سابقه مصرف سیگار داشتند .اكثریت بیماران

( )70/28±22/61و جسمی( )79/60±13/62بهتر از بقیه

( )%39زمان بیماری آنها بیشتر از  10سال بوده است.

ابعاد بود كمترین میزان كیفیت زندگی در بعد اقتصادی

 81نفر ( )%81از بیماران سابقه بستری را بیان كردند .در

اجتماعی ( )80/12±14/77میباشد .میانگین كیفیت

این مطالعه میانگین و انحراف معیار نمره ارائه مراقبت

زندگی زمان ترخیص و یک ماه بعد از ترخیص نیز

تسکینی  68/73±14/59بود كه نشاندهنده وضعیت

به ترتیب در ابعاد روحی روانی و بعد جسمی نسبت به

نسبتا خوب ارائه مراقبت تسکینی میباشد .میانگین نمره

سایر ابعاد بیشتر است .كمترین میزان كیفیت زندگی در

بعد جسمی ارائه مراقبت تسکینی نسبت به سایر ابعاد

بعد اقتصادی اجتماعی بود.

بیشتر بود ( .)79/70±17/85میانگین نمره ارائه مراقبت

در ارتباط میان ابعاد مراقبت تسکینی باكیفیت

تسکینی به ترتیب در بعد معنوی (،)64/18±13/27

زندگی زمان ترخیص ،فقط ابعاد اقتصادی و جسمی

روانی ( ،)62/17±16/78اجتماعی ( )60/75±20/16بود؛

معنی دار هستند .یعنی با افزایش نمره اقتصادی و

كمترین میانگین نمره ارائه مراقبت تسکینی در بعد

جسمی نمره كیفیت زندگی كمتر می شود؛ به عبارتی

اقتصادی ( )19/50±17/53بود (جدول شماره )1؛

كیفیت زندگی بهتر می شود؛ ولی در ارتباط میان ابعاد

نمره كیفیت زندگی این بیماران بترتیب در بدو پذیرش

مراقبت تسکینی باكیفیت زندگی یک ماه بعد از

ترخیص

ترخیص؛ همه ابعاد معنی دار بوده است و نشان دهنده

( )66/96±15/66و یک ماه بعد از ترخیص

ارتباط معنی دار مراقبت تسکینی بر روی كیفیت

( )42/87±22/08بود .آزمون فریدمن نشان داد كیفیت

زندگی یک ماه بعد از ترخیص می باشد (جدول

زندگی در طول زمان بهبود معنیدار ( )P<0/05داشته

شماره .)3

در

بیمارستان

()77/4±15/08

زمان

جدول شماره  :1تعيين ميانگين نمره مراقبت تسکينی ضمن بستری و ابعاد آن در بيماران مبتالبه نارسایی مزمن قلبی
شاخص

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

مينيمم

ماکزیمم

متغير
بعد معنوی مراقبت تسکينی

100

64/18

13/27

27/03

86/49

بعد جسمی مراقبت تسکينی

100

79/70

17/85

18/18

100

بعد روانی مراقبت تسکينی

100

62/17

16/75

10/71

82/14

بعد اجتماعی مراقبت تسکينی

100

60/75

27/16

16/67

86/11

بعد اقتصادی مراقبت تسکينی

100

19/50

17/53

0

100

مراقبت تسکينی کل

100

68/73

14/59

27/50

99/38
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شركتكنندگان در این مطالعه را زنان ( )%57و متأهلین

است (جدول شماره  .)2یافتهها حاكی از آن است كه

راضیه سادات بهادر و همکاران

ارتباط مراقبت تسکینی باکیفیت زندگی مبتالیان به نارسایی قلبی

جدول شماره  :2مقایسه تغييرات کيفيت زندگی در طول زمان در بيماران مبتالبه نارسایی قلبی
شاخص

مينيمم

تعداد

ماکزیمم

ميانگين

انحراف معيار

متغير

کل کيفيت زندگی زمان ترخيص

100

20

100

66/96

15/66

کل کيفيت زندگی یک ماه بعد از ترخيص

100

2/86

97/14

42/87

22/08

جدول شماره  :3ارتباط ابعاد مراقبت تسکينی با کل کيفيت زندگی زمان ترخيص و یک ماه بعد از ترخيص
بيماران مبتالبه نارسایی قلبی
ضریب

ضریب همبستگی اسپيرمن

P

متغير
بعد اجتماعی مراقبت تسکينی – کل کيفيت زندگی زمان ترخيص

-0/09

0/377

بعد اقتصادی مراقبت تسکينی  -کل کيفيت زندگی زمان ترخيص

-0/23

*0/017

بعد روانی مراقبت تسکينی  -کل کيفيت زندگی زمان ترخيص

-0/21

0/836

بعد معنوی مراقبت تسکينی  -کل کيفيت زندگی زمان ترخيص

-0/09

0/353

بعد جسمی مراقبت تسکينی  -کل کيفيت زندگی زمان ترخيص

-0/35

*>0/0001

کل مراقبت تسکينی – کل کيفيت زندگی زمان ترخيص

-0/16

0/098

بعد اجتماعی مراقبت تسکينی –کيفيت زندگی یک ماه بعد از ترخيص

-0/29

*0/003

بعد اقتصادی مراقبت تسکينی  -کيفيت زندگی یک ماه بعد از ترخيص

-0/30

*0/002

بعد روانی مراقبت تسکينی  -کيفيت زندگی یک ماه بعد از ترخيص

-0/20

*0/045

بعد معنوی مراقبت تسکينی  -کيفيت زندگی یک ماه بعد از ترخيص

-0/19

*0/050

بعد جسمی مراقبت تسکينی  -کيفيت زندگی یک ماه بعد از ترخيص

-0/49

*>0/0001

کل مراقبت تسکينی – کل کيفيت زندگی یک ماه بعد از ترخيص

-0/39

*>0/0001

* P>0/05 :معنیدار میباشد.

بحث:
با توجه به میانگین نمره ،مراقبت تسکینی

بعد از ترخیص ،بیانگر بهبود نسبی كیفیت زندگی در

نشاندهنده مطلوبترین وضعیت این مراقبتها در بعد

همین بعد از كیفیت زندگی میباشد .این در حالی بود

جسمی و نامطلوبترین وضعیت این مراقبتها در بعد

كه بهبود محسوسی در سایر ابعاد كیفیت زندگی

اقتصادی ،از دیدگاه بیماران میباشد .همچنین بر اساس

مشاهده نشد كه میتواند به علت پایینتر بودن نمره

نتایج ،همبستگی بین مراقبت تسکینی و كیفیت زندگی

مراقبت تسکینی در همین ابعاد باشد .در مطالعهای كه

در بعد جسمی ،در طی زمان بستری ،ترخیص و یک ماه

توسط  Evangelistaو همکاران كه به بررسی تأثیر
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کل کيفيت زندگی زمان پذیرش

100

35/24

100

77/4

15/08
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نارسایی قلبی بر روی  36بیمار بعد از ترخیص انجام

سرطان پیشرفته بعد از یک برنامه مداخلهای مراقبت

گرفت ،یافتهها نشان داد كه مشاورههای مراقبت تسکینی

تسکینی منطقهای بر روی یک نمونه منطقهای معرف از

سبب بهبود تنش ،عالئم افسردگی و بهبود كیفیت

بیماران سرپایی مبتال به سرطان پیشرفته انجام شد .بیماران

زندگی آنها بعد از ترخیص میگردد (.)18

با وضعیت عملکردی ضعیف و كسانی كه هیچگونه

 Bekelmanو همکاران نیز در مقالهای با عنوان مراقبت

درمان ضدسرطانی دریافت نکرده بودند به بهبودی

تسکینی بیمارانسرپایی مبتال به نارسایی مزمن قلبی،

قابلتوجهی در كیفیت زندگی رسیدند ( .)29در

نشان داد مشاورههای مراقبت تسکینی ،مدیریت بالینی

مطالعهی دیگری  Metzgerو همکاران با عنوان درک

بیماری و هماهنگی مراقبت را برای بیماران و

بیمار و اعضای خانواده از مراقبت تسکینی در نارسایی

خانوادههای آنان كه از بار و فشار نارسایی قلبی رنج

قلبی گزارش كردند كه علیرغم موانع مراقبت تسکینی

میبرند ،افزایش میدهد و به اینترتیب سبب بهبود

(عدم آگاهی از دسترسی به گروه مراقبت تسکینی و

كیفیت زندگی این بیماران میشوند ( .)26همچنین در

تضاد بین مراقبت تسکینی و آسایشگاهی) ،اغلب

مطالعه كارآزمایی بالینی كه توسط جلفمن و همکاران

شركتكنندگان مطالعه بیان كردند كه گروه مراقبت

انجام شد ،مصاحبه تلفنی با  149نفر ازاعضای خانواده

تسکینی تجارب بیمارستانی آنها را بهبود داده

Mount

است ( Finlay .)30نیز شواهدی را ارائه داد كه مراقبت

 Sinaiمرده بودند ،جهت بررسی كیفیت مراقبتهای

تسکینی ،رضایت بیمار و خانوادهاش را از مراقبتها

درمانی در انتهای زندگی بیماران انجام شد .از این تعداد

بهبود داده است ( Hupcey .)31و همکاران نیز یک

 54نفر مراقبت تسکینی و  95نفر مراقبتهای معمول را

مدل مراقبت تسکینی جدید را برای بیماران نارسایی

دریافت كرده بودند %65 .از اعضای خانواده بیمارانی

قلبی پیشنهاد كردند كه در آن مفاهیمی از مراقبت

كه مراقبت تسکینی را دریافت نمودهاند؛ احساسات و

تسکینی برای بیماران نارسایی قلبی و خانوادههای آنان

نیازهای روحی خود را گزارش كردند .همچنین  %67از

در زمان تشخیص و تشدید بیماری فراهم میكند .در

اعضای خانوادههای دریافتكننده مراقبت تسکینی

این مدل ،مراقبت تسکینی فلسفه مراقبت تصور میشود

اعتماد خود را درمورد خودكارآمدی مراقبتهای

و بر اساس ماهیت غیرقابلپیشبینی نارسایی قلبی،

تسکینی گزارش نمودند ( .)27این مطالعه نشان داد كه

مراقبت بهداشتی را با مداخالت مراقبتی هم برای بیمار و

برنامههای مشاورهای تسکینی میزان رضایت اعضای

همخانواده بیمار فراهم میكند .بهاینترتیب با مدیریت

خانواده بیماران را بهوسیله توجه به خانواده بهبود

عالئم و نشانهها در طی مسیر بیماری ،سبب افزایش

میبخشد .در مطالعه كار آزمایی بالینی تصادفی كه

كیفیت زندگی میشود (.)32

بیمارانی كه از آوریل تا دسامبر  2005در مركز

توسط بکیتاس و همکاران با عنوان بررسی تأثیر مراقبت

با توجه به همسو بودن مطالعات فوق با این

تسکینی بر كیفیت زندگی ،حساسیت عالئم و خلق

پژوهش میتوان نتیجه گرفت كه بیماران مبتالبه نارسایی

افسرده بیمارانسرطانی انجام شد ،درمان تسکینی برای

مزمن قلبی به برنامههای مدون مراقبت تسکینی با تأكید

همه شركتكنندگان موثر بود .شركتكنندگانی كه

بر همه ابعاد زندگی نیاز دارند؛ چراكه برنامههای مراقبت

مراقبت تسکینی را دریافت كرده بودند در مقایسه با

تسکینی عالوه بر بهبود كیفیت زندگی این بیماران و

گروهی كه مراقبتهای معمول انکولوژی را دریافت

كاهش عالئم آنها در طول زندگی ،مراقبتهای پایان

كرده بودند،كیفیت زندگی و خلق بهتری داشتند (.)28

عمر را نیز برای آنها فراهم میكند؛ كه این خود شاید

در مطالعهی  Yamagishiو همکاران با عنوان تغییرات

نتواند سبب طوالنی شدن زندگی بیماران شود ،ولی
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مشاورههای مراقبت تسکینی در بیمارانسرپایی مبتالبه

در كیفیت مراقبت و كیفیت زندگی بیماران سرو پایی با

راضیه سادات بهادر و همکاران

ارتباط مراقبت تسکینی باکیفیت زندگی مبتالیان به نارسایی قلبی

زندگی باكیفیت و رضایت بخشی را هرچند كوتاه برای

این در حالی بود كه سایر مقاالت انجامشده در این زمینه

بیمار فراهم میكند.

بیان كردهاند كه بیشترین اختالل در بعد جسمی (عملکردی)

مراقبتهای بیمارستانی از این بیماران باال بوده و بیماران

كه در مورد كیفیت زندگی بیماران مبتالبه نارسایی قلبی

كمترین رضایت در ارائه مراقبت تسکینی را در بعد

انجام دادند ،ذكر كردندهاند كه این بیماری بر كیفیت

اقتصادی داشتند .این در حالی بود كه  Brumleyو

زندگی تأثیر منفی داشته است و اكثر بیماران مورد

همکاران نشان دادند كه مراقبتهای تسکینی بهطور

پژوهش وضعیت نامطلوبی را به ترتیب در ابعاد جسمی،

قابلتوجهی رضایت بیماران را در  30تا  90روز بعد از

فعالیت ،روانی و اقتصادی  -اجتماعی داشتهاند (.)35

شركت در برنامه افزایش داد و از طرفی استفاده از

 Mollyو همکاران نیز در تحقیق خود به این نتیجه

خدمات پزشکی و هزینه مراقبتهای پزشکی پایان عمر را

رسیدند كه كیفیت زندگی این بیماران مطلوب نبوده و

كاهش داد ( Penrod .)33و همکاران نیز در مطالعهای با

بیشترین محدودیت را در بعد فیزیکی و عملکردی

عنوان تأثیر مشاورههای مراقبت تسکینی در بیمارستان

كیفیت زندگی تجربه میكنند ( .)36در مطالعه یوسفی و

روی هزینههای بیمارستانی روی  3321بیمار مبتال به

همکاران نیز به طوركلی میانگین نمرات در ابعاد

بیماری مزمن و پیشرفته بستری در بیمارستان انجام دادند

مشکالت جسمی و سالمت روان نسبت به سایر ابعاد

كه از این میان  606نفر مراقبت تسکینی و  2715نفر

پایینتر بوده است ( .)37شاید دلیل مغایرت این مطالعات

مراقبتهای معمول بیمارستانی را دریافت كردند .آنها

با پژوهش ما تفاوت جامعه پژوهش باشد چراكه در اكثر

به این نتیجه رسیدندكه بیمارانی كه مراقبت تسکینی را

پژوهشهای قبلی بیماران مبتال به نارسایی حاد بودند و

دریافت میكردند كمتر در بخشهای مراقبت ویژه

تجربه فاز نهایی بیماری را نداشتهاند و بیماری هنوز تأثیر

بستری میشدند و این خود باعث كاهش هزینههای

چندانی در روابط اجتماعی و هزینههای اقتصادی آنها

بیمارستانی میشد ( .)34اگرچه در مطالعه ما نیز بیماران

نگذاشته بود .دلیل دیگر میتواند توجه زیاد كادر

دریافتكننده مراقبت تسکینی در مراجعات بعدی

بهداشتی به مشکالت جسمی بیماران مزمن در مقایسه با

بهدفعات كمتری در بیمارستان بستری میشدند و یک ماه

نوع حاد باشد كه باتوجه به میانگین باالی مراقبت تسکینی

بعد از ترخیص رضایت بهتری از وضعیت اقتصادی

در بعد جسمی منطقی میباشد.

داشتند ،اما همچنان بعد اقتصادی ،ضعیفترین میانگین را

نتیجهگیری:

در بین ابعاد دیگر داشت .شاید دلیل این مغایرت عدم
توجه سازمانهای بیمهكننده و حمایتكننده در كشور ما

نارسایی مزمن قلبی تأثیر قابلتوجهی در زندگی

به اینگونه بیماران ،به نسبت سایر بیماران خاص میباشد.

روزمره این بیماران دارد ،ازجمله مانع فعالیت فیزیکی شده

از طرفی ،نتایج ا ین تحقیق بیانگر آن است كه

و در مسئولیتپذیری ،كار و نقشهای اجتماعی تداخل

كیفیت زندگی این بیماران در ابعاد مختلف ،متفاوت

ایجاد میكند كه میتواند سبب نارضایتی از كیفیت

است .بر اساس یافتههای این تحقیق بیشترین اختالل در

زندگی شود .درمجموع نتایج این پژوهش برخی از نکات

كیفیت زندگی هر سه مرحله ،در بعد اقتصادی -اجتماعی

ارزشمند در مورد نقش مراقبت تسکینی در كیفیت زندگی

بوده است و ازآنجاكه ارائه مراقبت تسکینی در همین بعد

این بیماران ،برای پرستاران و سایر كاركنان مراقبت

(اقتصادی) كمترین میزان بوده منطقی به نظر میرسد

بهداشتی فراهم میكند .اكثر شركتكنندگان در این

چراكه با ارائه مراقبت تسکینی در این بعد بهمراتب شاهد

پژوهش در بدو ورود به بیمارستان از كیفیت زندگی

بهبود كیفیت زندگی بیماران در همین بعد دیده می شود.

نامطلوب شاكی بودند ،ولی در طی یک دوره یکماهه و
42

Downloaded from jcnm.skums.ac.ir at 1:57 +0430 on Sunday June 24th 2018

نتایج مطالعه ما نشان داد كه هزینههای

این بیماران است .رهنورد و همکاران بر اساس تحقیقی

مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،5شماره  /4زمستان 1395

دیدگاه بیماران ،به كیفیت زندگی مطلوبی بهویژه در بعد

موجبات كاهش دفعات بستری در بیمارستان و كاهش

جسمی دست یافتند .لذا پیشنهاد میشود انجمن بیماریهای

هزینه های درمانی این بیماران را فراهم آورد .از طرفی،

قلب و عروق برنامههای مدون مراقبت تسکینی جهت مقابله

شناخت وضعیت كیفیت زندگی بیماران مبتال به

با مشکالت این بیماران برگزار نماید .ازآنجاكه ارائه

نارسایی قلبی توسط پرستاران می تواند راهنمایی برای

مراقبت تسکینی برای این بیماران در حیطه اقتصادی پایین

تشخیص های پرستاری ،اقدامات ،مداخال ت ،ارزشیابی و

بود ،ضروری است تا بیمههای درمانی و تسهیالت بهداشتی

تنظیم برنامه های ترخیص بیمار با در نظر گرفتن عالئم

برای این بیماران در بیمارستانها ارائه شود تا كیفیت

بیماری باشد.

زندگی بیماران در این بعد افزایش یابد .بر اساس یافتههای

تشکر و قدردانی:

این مطالعه پیشنهاد میشود تا پژوهشهایی در زمینهی

مقاله حاضر با كد اخالق شماره /93/ 470

مشاورههای مراقبت تسکینی در خانه و یا بیمارستان برای

k

این بیماران انجام گیرد .بهطوركلی ،نتایج این تحقیق نشان

مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

داد كه كیفیت زندگی اغلب بیماران مبتال به نارسایی مزمن

كرمان می باشد .بدین وسیله از حمایت مسئولین

قلبی در صورت ارائه مراقبت تسکینی در بیمارستان در

دانشکده پرستاری مامایی رازی و تحصیالت تکمیلی

طول زمان ارتقا مییابد.

دانشگاه علوم پزشکی كرمان كه در تصویب این
مطالعه ما را یاری نمودند و كاركنان و كادر پزشکی

کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

بیمارستان امام خمینی جیرفت و همکاران محترم

ارائه مراقبت های پرستاری مبتنی بر مراقبت

بخش سی سی یو و پست سی سییو كه در اجرای این

تسکینی در همه ابعاد زندگی و نه فقط با تأكید بر بعد

طرح نهایت همکاری را داشتند ،تشکر و قدردانی

جسمی در این بیماران می تواند كیفیت زندگی آن ها

می شود.
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Background and aims: Chronic heart failure typically results in progressive debilitation, a
deteriorating quality of life and distressing symptoms, especially at the end of life. The aim of
this study was to investigate palliative care and its relationship with quality of life in patients
with chronic heart failure.
Methods: In this descriptive analytic study, 100 patients with chronic heart failure were selected
from Imam Khomeini hospital of Jiroft in 2014-2015. They were entered in the study with
written satisfaction. Biographic information questionnaire, Minnesota Living With Heart Failure
Questionnaire (MLHFQ), and patients care questionnaire made by researcher were used that life
quality questionnaire was filled in three stages(admission time in the hospital, discharge time and
a month later) and palliative care questionnaire was filled in one stage (during discharge time and
after receiving health team care). Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson's
correlations, Mann -Whitney, Kruskal-wallis, Friedman tests and SPSS software at significant
level (P<0.05).
Results: Findings showed that the mean score of quality of life in admission time was
(77.41±15.08), discharge time (66.96±15.66) and a month later (42.87±22.08). The mean of
palliative care hospitalized patients was 68.73±14.59. There was a significant and positive
relationship between quality of life and palliative care in the patients. This relationship between
quality of life a month later and palliative care was better and more meaningful (r=-0.39)
(P=0.0001) than quality of life in discharge time and palliative care (P=0.098) (r=-0.16).
However, it was not observed a significant relationship between quality of life in admission time
and palliative care in the patients (P=0.191).
Conclusion: Palliative care is delivered rather good based on hospitalized patients' viewpoints. It
can be useful to improve quality of life in chronic heart failure patients over time, so that most of
patients after discharge of hospital and receiving health team cares found considerable
improvement in quality of life. So, applied and continuous palliative care programs are
recommended in nursing care programs.
Keywords: Palliative care, Quality of life, Patients, Chronic heart failure.
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