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مقاله پژوهشی

تأثیر بازدید از منزل بر کیفیت زندگی سالمندان مبتال به بیماری مزمن
انسدادی ریه ترخیص شده از بیمارستان خلیجفارس بندرعباس
مریم سرگزی ،1فرشته مظهری آزاد

*2

1بیمارستان تأمین اجتماعی زاهدان ،زاهدان ،ایران؛ 2دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس ،بندرعباس ،ایران.
تاریخ پذیرش95/12/15 :

تاریخ دریافت95/8/30 :

چکیده:
زمينه و هدف :با توجه به شيوع روزافزون بيماری مزمن انسدادی ریه و کاهش کيفيت زندگی این بيماران
مطالعه حاضر به بررسی تأثير بازدید از منزل بر کيفيت زندگی سالمندان مبتال به  COPDبستری در بيمارستان
خليجفارس بندرعباس در سال  1394میپردازد.
روش بررسی :مطالعه حاضر یک مطالعه نيمه تجربی است که در بيمارستان خليجفارس بندرعباس در سال
 1394روی  62سالمند مبتال به  COPDبا شدت متوسط بر اساس نتایج اسپيرومتری و تشخيص پزشک متخصص
انجام شد .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه اطالعات دموگرافيک و بررسی ميزان کيفيت زندگی ( )SF-36بود.
دادهها با نرمافزار  SPSSو با استفاده از آزمونهای تی مستقل و کای دو مورد تجزیهوتحليل قرار گرفت.
یافتهها :بر اساس یافتههای پژوهش بين دو گروه ازنظر جنسيت ( ،)P=0/793وضعيت تأهل ( ،)P=0/998محل
سکونت ( ،)P=0/704تحصيالت ( )P=0/145و وضعيت اقتصادی ( )P=0/605تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
نمره کل کيفيت زندگی در گروه مورد که برنامه آموزشی را دریافت کردند ،نسبت به گروه شاهد تفاوت
معنیداری داشته است ( )P>0/0001و در گروه مورد ميانگين نمره کيفيت زندگی قبل از مداخله  51/90بود که
پس از مداخله به ميزان  66/73افزایش یافت .نسبت بستری مجدد در گروه شاهد  66/7و در گروه مورد 57/4
میباشد که نشان میدهد بازدید از منزل در کاهش بستری شدن مجدد سالمندان موثر بوده است (.)P=0/028
نتيجهگيری :با توجه به این یافته ها،آموزش همراه با بازدید از منزل توانسته است ميزان کيفيت زندگی بيماران
مبتال به بيماری مزمن انسدادی ریه را افزایش دهد .همچنين بازدید از منزل با هدف حفظ سالمت و استقالل افراد
سالمند جهت جلوگيری از کار افتادگی آنان پس از ترخيص از مراکز مراقبتی یک ضرورت محسوب میگردد.
واژههای کليدی :بازدید از منزل ،کيفيت زندگی ،بيماری انسدادی مزمن ریوی ،سالمندی.

مقدمه:
بخش عمدهای از جهان بهسرعت در حال پیر

تغییرات فیزیولوژیک شناخته شده ناشی از سالمندی،

شدن است و در حالی که هر سال  %1/7به جمعیت

میزان بیماریهای حاد و مزمن و نیاز به مراقبتهای

جهان افزوده میشود .این افزایش برای جمعیت

بهداشتی در سالمندان افزایش مییابد ( .)4این افزایش،

 65سال و باالتر  %2/5است ( .)2،1انتظار میرود

شیوع بیماریهای مزمن ،در جمعیت سالمند ،بهعنوان

جمعیت سالمند ایران در آینده نهچندان دور افزایش

یکی از مهمترین چالشها برای جامعه و سیستم

قابلمالحظهای پیدا کند ،بهطوریکه در سال  1425به

مراقبتهای بهداشتی مطرح است (.)5

 %22افزایش خواهد یافت و پدیده سونامی سالمندان را

با توجه به پیر شدن جمعیت و اثرات تأخیری

در ایران ایجاد خواهد کرد ( .) 3با باال رفتن سن و

مصرف سیگار تخمین زده میشود ،در سال 2030
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تأثیر بازدید از منزل بر کیفیت زندگی سالمندان

بیماری  COPDسومین علت مرگومیر در سطح جهان

فضای مرده تشکیل میدهد؛ بنابراین بسیاری از فعالیت

گردد ( .)7،6در ایران بهطور متوسط  %10مردم به

این بیماران محدود و باعث کاهش کیفیت زندگی آنها

بیماری مزمن انسدادی ریه مبتال هستند که با توجه

میگردد .برای ارتقا کیفیت زندگی الزم است بیماران

شرایط آب و هوایی شیوع آن بین  %1تا  %40متغیر

وضعیت تنفسی مناسبی داشته باشند ( .)8در حال حاضر

است ( .)8بیماری مزمن انسدادی ریه با محدودیت

چالش عمده ،چگونگی بهبود سالمت در همه جنبهها و

راههایی هوایی مشخص میشود؛ به طوری که این

ارتقا کیفیت زندگی در سنین سالمندی است (.)16

محدودیت بهطور کامل برگشت پذیر نیست .این بیماری

باقری و همکاران نشان دادند که شرایط مزمن با ابعاد

ارثی و تحت تأثیر عوامل محیطی میباشد و در صورت

جسمی کیفیت زندگی ارتباط دارد (.)8

عدم درمان به نارسایی تنفسی منجر میشود ( .)9،8نتایج

اگرچه مبتالیان به  COPDکاهش کیفیت زندگی

مطالعات نشان میدهد که  COPDدر سالمندان شیوع

را تجربه میکنند ،اما برخی از فاکتورها مانند افسردگی،

بیشتری دارد و میزان بروز عوارض و مرگومیر ناشی از

کمتحرکی ،تنگی نفس و عدم حمایتهای اجتماعی

بیماری در سالمندان بیشتر است ( .)11،10نتایج مطالعات

تأثیر منفی بر کیفیت زندگی مبتالیان میگذارد (.)17

انجام شده نشان میدهد که در کشورهای در حال

مطالعات نشان میدهد که وضعیت بالینی و کیفیت

توسعه عالوه بر استعمال سیگار ،استنشاق دودهای

زندگی تحت تأثیر یکدیگر قرار میگیرند ( .)15در

حاصل از سوخت مواد بهویژه در زنانی که در خانههای

گذشته اقدامات درمانی در بیماران  COPDبر پیشگیری و

فاقد تهویه مناسب به پختوپز میپردازند ،بهعنوان یک

اجتناب از بدتر شدن وضعیت بیماری بهوسیله دارو و

عامل خطر بالقوه در ابتالء به  COPDمطرح است.

بدون توجه به نیازهای بیمار متمرکز بود .در صورتی که

همچنین تماسهای شغلی در مشاغل خاص مانند

امروزه آموزش با هدف حفظ حداکثر سطح استقالل و

کشاورزی ،کار در معادن زغالسنگ و نانوایی به شیوه

عملکرد فرد در جامعه میباشد.

سنتی نیز ازجمله عوامل خطر ابتالء به این بیماری

بازدید از منزل و ارتقای خودمراقبتی با تأکید بر

میباشد ( .)12،10،7اکثر تحقیقات بیانگر آن است که

حضور و مشارکت بیمار و خانواده هدف نهایی

اثرات زیانبار گردوغبار بر سالمت شدیدتر از دیگر

مراقبتهای بهداشتی جامعهنگر میباشد .این خدمات به

آالیندههای هوا است ،زیرا این ذرات بهطور عمیقتر به

سبب ارزان بودن ،قابلیت اجرا ،تأمین آسایش مددجو،

داخل ریهها استنشاق میشوند ( .)13وجود ریسک

کاهش بستریهای مجدد و برقراری ارتباط بین

فاکتورهای متعدد در بندرعباس نظیر پاالیشگاه ،فوالد

بیمارستان و جامعه از ارزشمندترین خدمات مراقبتی

هرمزگان ،نیروگاههای برق و شرایط آب و هوایی

محسوب میگردد و مبتالیان به بیماریهای مزمن ،افراد

حاکم بر منطقه و تجربه ی پژوهشگر از آمار باالی

معلول و سالمندان بهترین گیرندگان این خدمات

بستری سالمندان مبتال به  COPDدر بیمارستان بیانگر

میباشند ( .)18یکی از اهداف بازدید از منزل ارتقا بیمار

شیوع باالی بیماری در این منطقه میباشد.

در انجام فعالیتهای روزمره زندگی است تا فرد بتواند

مطالعات روی سالمندان مبتال به بیماریهای

از عهده نیازهای روزانه خود برآمده و به حداکثر سطح

تنفسی مزمن نشان میدهد که آنان در کیفیت زندگی

استقالل ممکن برسد .پرستار میتواند با آموزش به بیمار

مشکل دارند ( .)8اهمیت کیفیت زندگی و وضعیت

و خانواده در بازدید از منزل نقش مهمی در این زمینه

سالمت تا حدی است که صاحبنظران ،تمرکز

ایفا کند.

مراقبتهای قرن حاضر را بهبود کیفیت زندگی بیان

با توجه به کاهش کیفیت زندگی این افراد انجام

کردهاند ( .)15،14در  COPDکسر بزرگی از تنفس را

تحقیق در این زمینه ضروری است؛ زیرا میزان تغییرات
24

مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،6شماره  /3پاییز 1396

در کیفیت زندگی بیماران با شدت و طول مدت

معیارهای خروج از پژوهش عدم تمایل واحدهای مورد

داروهای مصرفی بیمار رابطه دارد .به نظر میرسد با

پژوهش جهت ادامه شرکت در مطالعه و تبدیل بیماری

انجام مداخالت مراقبتی و آموزشی بهصورت بازدید از

از شدت کم و متوسط به شدید و نارسایی تنفسی،

منزل بتوان کیفیت زندگی سالمندان مبتال به  COPDرا

مسافرت طوالنی بیش از دو ماه در طول انجام مطالعه و

ارتقا داد .در حال حاضر یکی از مسئولیتهای مهم

بستری شدن به علت بیماری دیگر بود.

پرستاران ارتقا آگاهی و کیفیت زندگی بیماران از طریق

بازدید از منزل در گروه مورد در طی  3مرحله

آموزش و مراقبت پیگیر پس از ترخیص از بیمارستان

ماه اول ،ماه سوم و ماه پنجم پس از ترخیص انجام شد.

است ()19؛ لذا این مطالعه با هدف تعیین تأثیر بازدید از

مداخالت آموزشی شامل ،آموزش در زمینه تمرینات

منزل بر کیفیت زندگی سالمندان مبتال به ( )COPDدر

تنفسی ،داروهای مصرفی ،نوع و میزان فعالیت ،رژیم

بندرعباس در سال  1394انجام شد.

غذایی ،عوارض بیماری ،عالئم بیماری نارسایی تنفسی،
چگونگی تغییر در رفتار و سبک زندگی ،نیازهای
آموزشی بیماران مبتال  ،COPDعالئم عود بیماری و

روش بررسی:

مراجعه فوری به پزشک معالج بود .همچنین در زمان

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که

ترخیص و در طی بازدید از منزل که توسط شخص

در بیمارستان خلیجفارس بندرعباس در سال  1394انجام

پژوهشگر انجام گرفت .کتابچه آموزشی مشتمل بر تمام

گرفت .جامعه پژوهش را در این مطالعه  62سالمند

موارد ذکر شده همراه با تاریخ مراجعت به منزل به گروه

مبتالبه  COPDبستری در بخشهای داخلی بیمارستان

تحت آموزش تحویل شد .با توجه به سطح سواد پایین و

خلیجفارس (تأمین اجتماعی) تشکیل میدادند .معیارهای

سن باالی افراد مورد مطالعه ،سعی شد آموزشها به زبان

ورود به مطالعه شامل ،بستری شدن در بیمارستان با

ساده ارائه شود و همچنین آموزشها عالوه بر سالمند ،به

تشخیص ( COPDبر اساس نتایج اسپیرومتری قبلی

افرادی که با وی زندگی مینمودند داده شد .هر بازدید

 ،FEV1/FVC<70%عالئم بالینی و تأیید پزشک

حدود  2ساعت طول میکشید .محقق در فواصل بازدید

متخصص) ،سن باالی  60سال ،مبتال نبودن به بیماری

از منزل هر دو هفته یکبار جهت پیگیری وضعیت

زمینهای دیگر (بیماری قلبی ،سرطان ،دیابت و ،)...

بیماری و پاسخگویی به سواالت احتمالی افراد گروه

هوشیار بودن و داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن

مورد با آنان تماس تلفنی میگرفت.

بیمار یا یکی از نزدیکان وی بود .سپس بیماران واجد

ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش

شرایط با روش نمونهگیری در دسترس و معیارهای

پرسشنامه دو قسمتی بود که قسمت اول شامل اطالعات

ورود به مطالعه انتخاب شدند .تمام اطالعات

دموگرافیک و وضعیت بالینی بیماری بود که با مصاحبه

شرکتکنندگان اعم از نام ،شماره تلفن ،آدرس و ...

و مطالعه پرونده تکمیل شد .برای به دست آوردن اعتبار

محرمانه باقی ماند و شرکتکنندگان در هر مرحله از

علمی پرسشنامه از روش اعتبار محتوی و برای تعیین

پژوهش حق کنارهگیری از مطالعه را داشتند .هنگامیکه

پایایی پرسشنامه از روش آزمون مجدد استفاده شد

بیماران در بیمارستان بستری بودند ،توضیحات الزم

( .)r=%95پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی

درخصوص مراحل تحقیق به آن داده و رضایتنامه

دارای  36آیتم در  8بعد (عملکرد جسمی ،محدودیت

آگاهانه جهت شرکت در پژوهش از آنها اخذ گردید

فعالیت به دنبال مشکل جسمی ،محدودیت فعالیت

سپس پژوهشگر بیماران را در دو گروه مورد و شاهد

بهدنبال مشکل روحی ،انرژی و خستگی ،سالمت روانی،

براساس شماره تخت (زوج و فرد بودن) قرار داد.

عملکرد اجتماعی ،درد جسمی و سالمت عمومی)
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تأثیر بازدید از منزل بر کیفیت زندگی سالمندان

میباشد که روایی و پایایی آن در مطالعات انجام شده

شاهد ،بیشترین فروانی مربوط به سطح تحصیالت

در ایران سنجیده شده است ( .)20رفیعی و همکاران

ابتدایی و راهنمایی بود .ازنظر وضعیت اقتصادی،

پایایی این پرسشنامه را بررسی کردند و در تحلیل

 %51/7از گروه مورد و  %50از گروه شاهد استقالل

درونی ،آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  0/93به دست

مالی داشتند و  %48/3در گروه مورد و  %50در گروه

آمد ( .)21پرسشنامه کیفیت زندگی در دو مرحله ،روز

شاهد ،ازنظر وضعیت مالی استقالل کامل نداشتند و به

ترخیص و  6ماه بعد از ترخیص توسط پژوهشگر در دو

دیگران وابسته بودند .آزمون های کای اسکوئر بیانگر

گروه اجرا و نمرهگذاری شد و دادهها با نرمافزار SPSS

عدم وجود تفاوت معنی دار بین دو گروه ازنظر

و با استفاده از آزمونهای تی مستقل و کای دو مورد

جنسیت ( ،) P=0/793وضعیت تأهل (،)P=0/998

تجزیهوتحلیل قرار گرفت و سطح معنیداری نیز کمتر از

محل سکونت ( ،)P=0/704تحصیالت ( )P=0/145و

 0/05در نظر گرفته شد.

وضعیت اقتصادی ( )P=0/605بود.
یافتههای پژوهش نشان داد ،در گروه شاهد میانگین
نمره کیفیت زندگی قبل از مداخله  42/57±17/45و پس از

یافتهها:
از  62سالمند مورد بررسی 31 ،نفر در گروه

آن  44/24±15/89بود .در گروه مورد میانگین نمره کیفیت

مورد و  31نفر در گروه شاهد در این مطالعه تا پایان

زندگی قبل از مداخله  47/22±16/64و پس از آن

همکاری داشتند .میانگین سنی گروه مورد

 60/86±14/69بود .در گروه شاهد ،در بعد جسمانی ،تنها در

 60/8±13/19سال و میانگین سنی گروه شاهد

خرده مقیاس درد جسمی تفاوت معنیداری در قبل و بعد از

 60/76±13/56سال بود .در این مطالعه ،در گروه

مداخله مشاهده شد ( .)P=0/003در گروه مورد در تمام

مورد  %40نمونه را زنان و  %60را مردان و در گروه

خرده مقیاسهای بعد جسمانی ،اختالف معنیدار آماری در

شاهد نیز  %41را زنان و  %59را مردان تشکیل دادند.

قبل و بعد از مداخله مشاهده گردید (جداول شماره  1و .)2

ازنظر وضعیت تأهل در هردو گروه مورد و شاهد،

 6ماه پس از بازدید از منزل و آموزش،

 %90افراد متأهل و  %10نیز افرادی که همسرشان فوت

مقایسه میانگین ها در دو گروه نشان میدهد که

شده بود ،نمونه مورد نظر را تشکیل می دادند .در

کیفیت زندگی بیماران گروه آزمون نسبت به گروه

هردو گروه بیش از  %70نمونه ها شهرنشین بودند.

شاهد در طول  6ماه به طور معنی داری افزایش یافته

ازنظر سطح تحصیالت نیز در هردو گروه مورد و

است (( )P>0/0001جد ول شماره .)3

جدول شماره  :1ميانگين نمرات ابعاد مختلف کيفيت زندگی در بيماران مبتالبه  COPDدر گروه شاهد
شاهد
ابعاد کيفيت زندگی
عملکرد جسمی
بعد جسمانی مشکالت جسمی
درد جسمی
سالمت عمومی
نشاط
سالمت روانی
بعد روانی
عملکرد اجتماعی
مشکالت روحی
ميانگين نمره کل کيفيت زندگی

قبل از مداخله
انحراف معيار  ±ميانگين

41/17±25/55
33/67±25/12
50±21/02
48/33±12/48
45/83±14/15
42±12/51
52/47±15/84
27/12±13/33
42/57±17/45
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بعد از مداخله
انحراف معيار  ±ميانگين

37±25/68
37/50±31/99
65/42±17/58
48/67±6/01
38/5±6/84
36/93±5/63
55/83±8/52
34/11±24/94
44/24±15/89

P

0/631
0/567
0/003
0/333
0/008
0/010
0/343
0/206
---
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جدول شماره  :2ميانگين نمرات ابعاد مختلف کيفيت زندگی در بيماران مبتال به  COPDدر گروه مورد
آزمون

قبل از مداخله

بعد از مداخله

انحراف معيار  ±ميانگين

انحراف معيار  ±ميانگين

عملکرد جسمی

50/83±21/05

77/33±17/94

0/001

مشکالت جسمی

44/33±25/72

66/90±25/10

0/001

درد جسمی

45/42±12/92

76/67±12/60

0/001

سالمت عمومی

47/50±9/72

53/83±9/35

0/010

نشاط

47/50±13/24

47/83±9/44

0/897

سالمت روانی

45/47±12/62

44±11/11

0/471

عملکرد اجتماعی

55±12/11

53/33±6/51

0/384

مشکالت روحی

41/72±25/79

66/96±25/47

0/001

47/22±16/64

60/86±14/69

---

ابعاد کيفيت زندگی
بعد جسمانی

بعد روانی

P

ميانگين نمره کل کيفيت زندگی

جدول شماره  :3مقایسه ميانگين نمرات کيفيت زندگی بيماران مبتال به  COPDبعد از مداخله در گروه مورد و شاهد
گروهها

P

مورد

شاهد

انحراف معيار  ±ميانگين

انحراف معيار  ±ميانگين

بعد جسمانی

68/68±16/25

47/14±20/31

0/0001

بعد روانی

53/03±13/13

41/34±11/48

0/001

نمره کل

60/86±14/69

44/24±15/89

0/0001

نمره کيفيت زندگی

چنانچه از جدول شماره  4مشاهده میشود،

آزمون کای اسکوئر استفاده شد که بر این اساس

نسبت بستری مجدد در گروه شاهد  66/7و در گروه

نسبت بستری شدن در دو گروه معنیدار بود

مورد  57/4می باشد که نسبت بستری شدن مجدد در

( .) P=0/028به عبارتی می توان گفت که بازدید از

گروه شاهد بیشتر از گروه مورد است .به منظور

منزل در کاهش بستری شدن مجدد سالمندان موثر

مقایسه نسبت بستری شدن مجدد در بین دو گروه ،از

بوده است.

جدول شماره  :4مقایسه بستری شدن مجدد در گروه مورد و شاهد
گروهها
بستری مجدد

مورد

شاهد

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

(27)57/4
(3)23/1

(20)66/7
(10)33/3

بلی
خير

P

0/028

بحث:
یافتهها نشان داد اجرای برنامه بازدید از منزل در

کیفیت زندگی آنان همراه است .مقایسه میانگینها در

مددجویان مبتال به بیماری مزمن انسدادی ریه ،با ارتقا

دو گروه مورد و شاهد نشان میدهد که کیفیت زندگی
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بیماران گروه آزمون نسبت به گروه شاهد در طول  6ماه

عملکرد اجتماعی و سالمت روانی در گروه مداخله

بهطور معنیداری افزایش یافته است .در همین راستا

نسبت به گروه شاهد تفاوت چندانی ندارد .یافتههای

میرباقر آجرپز و رضایی گزارش کردند که بازتوانی در

مطالعه میرباقر آجرپز و رضایی حاکی از آن است که

منزل بر کیفیت زندگی سالمندان مبتال به بیماری مزمن

بازتوانی ریه در بعد عملکرد اجتماعی و سالمت روانی

انسدادی ریه موثر است ( Riario-Sforza .)22و

در گروه مداخله با گروه شاهد تفاوتی ندارد که

همکاران ،نیز با بررسی تأثیر برنامه بازتوانی ریه در

همراستا با مطالعه حاضر میباشد ( .)22مطالعه صالحی

 248بیمار مبتال به  COPDنشان دادند که به دنبال

تالی و همکاران ،با عنوان تأثیر مداخالت آموزشی و

بازتوانی ریه ،وضعیت بالینی و کیفیت زندگی بیماران

مراقبتی مستمر در منزل بر پذیرش مجدد بیمارستانی،

بهتر میشود ( .)23نتایج مطالعه  Brophyو همکاران نیز

مراجعه به پزشک و هزینه درمانی در یک دوره  6ماهه

نشان میدهد که برنامههای توانبخشی ،وضعیت بالینی،

در بیماران نارسایی قلبی ترخیص شده از بیمارستان نشان

مراقبت از خود و کیفیت زندگی این بیماران را ارتقا

داد که آموزش و مراقبت پیگیر پس از  3ماه سبب بهبود

میدهد ()24؛ بنابراین اجرای برنامههای آموزشی مستمر

کیفیت زندگی گروه مداخله در ابعاد عملکرد جسمی،

در این بیماران ضروری به نظر میرسد ،زیرا آنها پس

محدودیت فعالیت به دنبال مشکل جسمی ،انرژی و

از ترخیص از بیمارستان بهتدریج توصیههای درمانی و

خستگی ،عملکرد اجتماعی ،درد بدنی و سالمت عمومی

مراقبتی را فراموش میکنند ،لذا پیگیری آموزش این

میشود ،اما در بعد مشکالت روحی و سالمت ذهنی در

موارد در منزل مورد نیاز میباشد.

گروه مداخله نسبت به گروه کنترل معنیدار نبود (.)19

با توجه به یافتههای پژوهش کیفیت زندگی در

دلیل این اختالف در بعد عملکرد اجتماعی ،نشاط و

گروه مداخله بعد از بازدید از منزل و اجرای برنامه

خستگی را میتوان به نوع بیماری مربوط دانست و اینکه

آموزشی در ابعاد عملکرد جسمی ،مشکالت روحی،

مراقبت مستمر میتواند بر عملکرد اجتماعی ،انرژی و

مشکالت جسمی و درد جسمانی افزایش معنیداری را

خستگی تأثیرگذار باشد که در مطالعه ما تأثیر نداشته

نشان داد .این در حالی است که  Wood-Bakerو

است .از نتایج میتوان نتیجه گرفت که بازدید از منزل به

همکاران طی مطالعهای دریافتند که توسعه برنامه خود

همراه مداخالت آموزشی در بعد سالمت روانی در

مراقبتی در بیماران مبتال به  COPDتوسط پرستاران

گروه مداخله اثربخش نبوده که میتوان پیشنهاد نمود

بهداشت جامعه تأثیر قابلمالحظهای بر عملکرد فیزیکی و

جهت ارتقا عملکرد اجتماعی و سالمت روانی

سایر ابعاد سالمت عمومی دارد و بیشترین افزایش نمره

مداخالت بیشتری انجام گیرد.

کیفیت زندگی در بعد عملکرد فیزیکی بوده است (.)25

نتایج نشان داد ،نسبت بستری مجدد در گروه

همچنین یافتههای مختلف نشان داد که برنامههای بازتوانی

شاهد  66/7و در گروه مورد  57/4می باشد که نسبت

ریه شامل اسپیرومتری تشویقی ،درناژ وضعیتی ،استفاده از

بستری شدن مجدد در گروه شاهد بیشتر از گروه

برونکودیالتورها ،فیزیوتراپی تنفسی و ورزش باعث بهبود

مورد است .به عبارتی می توان گفت که بازدید از

کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه میشود (.)26

منزل در کاهش بستری شدن مجدد سالمندان موثر

اجرای مدل مراقبت پیگیر توسط صادقی شرمه و همکاران

بوده است.
نتایج مطالعه  Inglisو همکاران ،در مردان

بیانگر بهبود کیفیت زندگی گروه مورد در  3بعد جسمی،

دچار فیبریالسیون دهلیزی مزمن نیز نشاندهنده کاهش

عاطفی و عمومی میباشد (.)18
عالوه بر این ،نتایج مطالعه حاضر گویای این

روزهای بستری و پذیرش مجدد گروه تحت مراقبت

مطلب است که بازدید از منزل به همراه آموزش در بعد

میباشد که موید بهبودی عملکرد فیزیکی این بیماران
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مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،6شماره  /3پاییز 1396

بوده ،اما سطح اضطراب و افسردگی نسبت به دو مطالعه

موقعیتی برای مددجویانی که قادر به مراجعه به مراکز

تغییر معنیداری نداشته است (.)27

پزشکی نیستند و ایجاد محیط طبیعی و راحت برای

بررسی تأثیر ارائه برنامه خود مراقبتی توسط

بحث و گفتگو پیرامون نیازها و مشکالت بهداشتی افراد

پرستاران بهداشت جامعه بر کیفیت زندگی ،سالمت و

است ( .)29در این میان پرستاران نقش مهمی در ارائه

استفاده از خدمات بهداشتی بیماران  COPDنسبت به

مراقبتها به سالمندان بر عهده دارند.

مراقبتهای معمول بیماران مبتال به  COPDنشان میدهد
که اختالف بین گروه مورد و شاهد ازنظر نیاز به بستری

کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

مجدد و مرگ معنیدار است که همراستا با پژوهش

برنامههای بازدید از منزل در دو دهه اخیر در

اخیر میباشد (.)25

کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است .در حال

مطالعه  Utensو همکاران ،نشان داد که

حاضر تقریبا بیش از دو سوم نیروی کار پرستاری به کار

استراتژی ترخیص زود از بیمارستان و ادامه درمان در

با سالمندان مشغول میباشند ( .)30پرستاران توانایی تأثیر

منزل توسط پرستار سبب بهبود کیفیت زندگی و

بر عوامل محیطی ،موقعیتهای اجتماعی و فردی،

رضایت گروه مداخله میگردد که با مطالعه حاضر

الگوی تغذیه و فعالیت فیزیکی و کنترل عالئم و

همخوانی دارد ( .)6نتایج تحقیقات حاکی از آن است

عوارض بیماری را با دادن آموزش و اطالعات الزم به

که پیگیری و مراقبت مستمر بهصورت بازدید از منزل

سالمند و مراقبین وی و اقدامات پرستاری را دارند و

تأثیر قابلتوجهی در کاهش میزان بستری شدن مجدد

یکی از مسئولیتهای مهم پرستاران ارتقا آگاهی و

بیماران مبتال به بیماریهای مزمن دارد (.)19

کیفیت زندگی بیماران از طریق آموزش و مراقبت پیگیر
پس از ترخیص از بیمارستان است (.)29-31

نتیجهگیری:
پرستاران بهداشت جامعه با مداخالت آموزشی

تشکر و قدردانی:

و مراقبتی مستمر در منزل تا حد زیادی میتوانند ازنظر
جسمی ،عاطفی و روحی روانی به مددجویان کمک

این پژوهش برگرفته از طرح تحقیقاتی

کنند .بازدید از منزل با هدف حفظ سالمت و استقالل

مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس با کد

افراد سالمند جهت جلوگیری از کار افتادگی آنان پس

 15/11/5/18905می باشد .بدین وسیله از معاونت

از ترخیص از مراکز مراقبتی انجام میگیرد ( .)28از

محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد

مهمترین مزایای بازدید از منزل ،راحتی ،آسایش

بندرعباس و شرکت کنندگان در پژوهش تشکر و

مددجو ،احساس کنترل مددجو بر موقعیت ،فراهم کردن

قدردانی می کنم.
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Background and aims: According to the increasing prevalence of Chronic Obstructive Pulmonary
Disease (COPD), and decreasing the quality of life these patients, the present study was aimed to
investigate the effect of home visits on the quality of life of elderly suffering from COPD
hospitalized in the Khalij Fars hospital of Bandar Abbas, Iran in 2015.
Methods: The current quasi- experimental study was carried on in Khalij Fars hospital of Bandar
Abbas, Iran on 62 elderly suffering from COPD with moderate intensity in 2015-2016 based on
Spirometry results and the specialist`s recognition. The data collection tools were demographic
questionnaire and quality of life questionnaire (SF-36). The data were analyzed by SPSS
software, and using the independent T-test, and K2.
Results: Based on results in the study, it was not observed a significant difference between two
groups in terms of gender (P=0.793), marital status (P=0.998), habitation (P=0.704), education
(P=0.145), and economic situation (P=0.605). There was a significant difference in the total
score of the educated group compared to the none- educated group (P<0.0001), and the average
score of the intervention groups before the test was 51.90 while this number increased to 66.73%
after intervention. The rate of readmission was 66.7% in the control group and 57.4% in the case
group. It shows that home visits have been effective in reducing re-hospitalization of elderly
people (P=0.028).
Conclusion: Regarding these findings, the education program along with home-visiting had
improved the quality of life of elderly having Chronic Obstructive Pulmonary (COPD). Also,
home visits aimed at maintaining health and independence of older people to prevent their
disability after discharge from care facilities are considered a necessity.
Keywords: Home visiting, Quality of life, COPD, Elderly.
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