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Background and Aims Today, 60% to 85% of chronic patients are cared by home caregivers and prolong 
care causes bitter experiences for the caregivers. This study aimed to assess the burden of care for pa-
tients undergoing hemodialysis from the point of family caregivers’ views. 
Methods In this qualitative study, we used content analysis approach for data collection and analysis. 
The study participants were 17 family caregivers selected through purposive sampling method from four 
medical education centers affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Iran. The rel-
evant data were collected by quasi-structured interviews. 
Results The following categories were emerged from interviews as follow: "care challenges", "the nature 
of long-term care", and ‘care in the shade". The categories share the main theme of "victim of the situa-
tion" experienced by the family caregivers of the patients undergoing hemodialysis.
Conclusion Monitoring the mental status of the caregivers, which reflects their experiences and attitudes 
is an appropriate tool for assessing the physical, mental, social, and functional aspects of care burden on 
caregivers and reflects their needs in the care process.
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زمينه و هدف امروزه مسئولیت نگهداری 60 تا 85 درصد از بیماران مزمن به عهده مراقبان خانگی است. طوالنی شدن فرایند مراقبت 
بیماران زمینه ساز تجارب تلخی برای مراقبان آن هاست. هدف از این مطالعه کشف و توصیف تجارب مراقبتی مراقبان دارای بیمار تحت 

درمان با همودیالیز است. 

روش بررسی در مطالعه ای کیفی، 17 مراقب خانگی به صورت نمونه گیری مبتنی بر هدف از چهار مرکز همودیالیز وابسته به دانشگاه 
علوم پزشکی اهواز انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه نیمه ساختار، مشاهده و فیلدنوت بود. برای تحلیل 

اطالعات استخراج شده از روش تجزیه وتحلیل محتوای کیفی از نوع قراردادی استفاده شد. 

یافته ها تحلیل داده ها به ظهور سه طبقه »چالش زایی موقعیت مراقب«، »ماهیت مراقبت طوالنی مدت« و »مراقبت در سایه« منجر شد 
که در درون مایه »قربانی موقعیت« جای گرفته است. 

نتيجه گيری نظارت کردن بر بخش ذهنی بار مراقبتی که بیانگر تجارب و نگرش مراقبان در برابر بار مراقبتی تجربه شده است، ابزار 
مناسبی در انعکاس آثار بار مراقبتی بر ابعاد جسمی، روحی، اجتماعی و عملکردی مراقبان و انعکاس نیازمندی های آنان در فرایند 

مراقبت خواهد بود. 

کليدواژه ها: 
مراقبان خانگی؛ 

همودیالیز؛ قربانی 
موقعیت؛ مطالعه کیفی

تاریخ دریافت: 13 شهریور 1396
تاریخ پذیرش: 27 خرداد 1397

مقدمه

همودیالیز، درمان نگهدارنده در بیماران نارسایی مزمن کلیه، 
بیمار  میلیون  سه  از  بیش  غالب  درمان   .)1( است  روبه افزایش 
ساالنه  و  است  همودیالیز  دنیا  سراسر  در  کلیه  مزمن  نارسایی 
حدود 7  درصد به این تعداد اضافه می شود )3 ،2(. گرچه در سال 
2008 بیش از 12 هزار نفر در ایران تحت درمان با همودیالیز 
تحت  دیالیز  مرکز  در 500  نفر  هزار  از 27  بیش  اکنون  بودند، 

درمان منظم همودیالیز هستند )4(.

فعالیت های  انجام  همودیالیز  با  درمان  تحت  بیماران  مراقبان 
مواد  تهیه  دیالیز،  بخش  از  بیمار  برگشت  و  انتقال  روزمره چون 
غذایی متناسب با بیمار، تأمین نیازهای بهداشت فردی، پیگیری 
امور دیالیز، کنترل بیمار از نظر عوارض بعد از دیالیز، دادن دارو، 
کنترل عالئم حیاتی و مدیریت رفتارها و عالئم سایکوتیک بیمار را 
برعهده دارند که متضمن بار مراقبتی شدیدی بر آن هاست )6 ،5(. 

تأخیر حضور در کار، مرخصی اجباری و ترک زودتر محل کار برای 
مراقبت از بیمار در منزل این بار مراقبتی را تشدید خواهد کرد 
)7(. مراقبت از 60 تا 85 درصد از بیماران مزمن بر عهده مراقبان 

خانگی است )8( و بسیاری از کارهای مربوط به فعالیت های روزانه 
و  درمان  روند  با طوالنی شدن   .)9،  10( می دهند  انجام  را  بیماران 
مراقبت بیماران فشار مراقبتی بر آن ها چشمگیرتر می شود )12 ،11(، 
که زمینه ساز تجاربی از اضطراب، افسردگی، اختالل در خواب و 

کیفیت نامطلوب زندگی آن هاست )13-15(.

افزایش فشار بار مراقبتی زمینه هدایت مراقبان به سوی احساسات 
منفی چون مشکالت روحی روانی، هیجانی، اجتماعی، جسمانی و 
مالی است )17 ،16 ،10(. این احساسات فرد را به سمت افت عمکلرد 
فیزیکی، روحی و اجتماعی سوق خواهد داد. مطالعه هاشیموتو و 
همکاران نشان داد که نمره سالمت فیزیکی، عملکرد اجتماعی، سطح 
انرژی، سالمت عمومی و سالمت روانی مراقبان بیماران دیالیزی به 

طور معنی داری کاهش یافته است )19 ،18(. 

1- استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران. 
2- دانشیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. 

3- دانشیار، گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران. 
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وضعیت روحی و روانی مناسب مراقب اثر جدی ای بر سالمت و 
بازگشت به سالمتی بیمار مزمن خواهد داشت )20(. شناخت ویژگی ها 
و بار مراقبتی متحمل شده همراه با اثری که بر کیفیت زندگی مراقبان 
دارد، زمینه ساز کمک به آن ها در ارائه مراقبت های بهتر در راستای 
بهبود سالمت جسمانی و روانی بیمار و از طرفی طراحی مدل مناسب 

برای کاهش بار منفی مراقبتی خواهد بود )19 ،18(.

منعکس کننده  و  کمی  مطالعات  نتایج  اشاره شده  موارد  گرچه 
تغییرات قابل مشاهده در زندگی آن ها بر اساس ابزارها و شاخص های 
تعریف شده است )21 ،7(، اما به بخش ذهنی بار مراقبتی که تجارب 
و نگرش مراقبان در برابر بار مراقبتی تجربه شده و بسیار با اهمیت 
است، کمتر توجه شده است )22(. این در حالی است که نظارت کردن 
و تعیین بار مراقبتی به طور سریع برای بهینه کردن کیفیت زندگی و 

رفاه عمومی مراقبان بسیار تأکید شده است )23(.

افزایش امید به زندگی در بیماران مزمن )24 ،20(، پیشرفت علم و 
تکنولوژی )21( همراه با محدودیت شدید در پیوند کلیه، روند افزایش 
بیماران همودیالیزی را تقویت می کند که با وجود وابستگی شدید 
بیماران به مراقبان خانگی، زمینه ساز افزایش روند درگیری آن ها 
خواهد بود )25 ،15(. گرچه فرایند مراقبت بیماران دیالیزی توسط 
مراقبان با بار مراقبتی شدیدی همراه است، اعمال مراقبت توسط 
مراقبان اجتناب ناپذیر است )26(. این موضوع ضرورت و نیاز به مطالعه 
موجود را تشدید می کند. هدف از این مطالعه بررسی و واکایی تجارب 

مراقبان بیماران همودیالیز بر اساس مطالعه کیفی بوده است. 

روش بررسی 

تحلیل  رویکرد  با  کیفی  تحقیق  روش  از  پژوهش  این  در 
کیفی  رویکردهای  است.  شده  استفاده  قراردادی  نوع  از  محتوا 
می توانند  کیفی  رویکردهای  با  محققان  دارند.  اکتشافی  ماهیت 
فراهم کنندگان  کمک  با  و  شوند  مواجهه  پدیده  پیچیدگی  با 
مراقبت بهداشتی، سیاست گذاران بهداشتی و گیرندگان، خدمات 
بهداشتی درمانی را تبیین کنند )27(. تحلیل محتوا فرایند درک، 
 .)28( است  کیفی  داده های  درونی  معانی  مفهوم سازی  و  تفسیر 
این مطالعه به کشف و توصیف عمیق تجارب مراقبتی، چالش ها 
بیماران  از  و مشکالتی می پردازد که مراقبان طی روند مراقبت 

همودیالیزی با آن ها مواجهه بوده اند.

شرکت کنندگان 

17 نفر از مراقبان خانگی دارای بیمار تحت درمان با همودیالیز 
که مسئولیت مستقیم تمام امور مراقبتی و درمانی بیمار را در منزل 
بر عهده داشتند، به صورت هدفمند انتخاب شدند. مالک انتخاب 
مراقبان خانگی داشتن مسئولیت مستقیم مراقبت از بیمار در منزل، 
توانایی ارتباط و به اشتراک گذاشتن تجارب خود با محقق بود و اینکه 
بیمار تحت درمان با همودیالیز هفته ای 2 تا 3 بار در یکی از بخش های 
با  درمان  تحت  اهواز  پزشکی  علوم  دانشگاه  به  وابسته  همودیالیز 

همودیالیز باشد. محقق برای دستیابی به تجارب و توصیف جامع 
از چالش های موجود در روند مراقبت نمونه گیری با رویکرد حداکثر 
واریانس1 در ابعاد سن، جنس، سطح تحصیالت، طول دوره مراقبت و 
موقعیت اقتصادی و اجتماعی انجام داده است. از 17 مشارکت کننده، 
7 نفر مرد و 10 نفر زن بودند. دامنه سنی بین 25 تا 70 سال، طول 
دوره مراقبت از بیمار بین 3 تا 11 سال، سطح تحصیالت ابتدایی تا 
دکترای تخصصی و نسبت مراقبان با بیمار شامل پدر، مادر، دختر، 

پسر، همسر و پدربزرگ بوده است )جدول شماره 1(.

از مصاحبه نیمه ساختار، مشاهده و یادداشت های در عرصه برای 
برای  ابتدای مصاحبه سؤاالتی  استفاده شد. در  جمع آوری داده ها 
آشنایی، جلب اعتماد، ایجاد جو مطمئن و صمیمانه و شناخت کامل 
از مراقب بیمار مطرح شد. سپس مصاحبه با طرح سؤاالت باز مانند »از 
تجربه خودتان در نقش مراقب بیمار دیالیز برایم تعریف کنید« و بیان 
چالش ها و مشکالت موجود در فرایند مراقبت توسط مشارکت کننده، 
سؤاالت اکتشافی برای تبیین بیشتر جزئیات مدنظر، افزایش عمق 
مصاحبه ها و همچنین درک عمیق تر پدیده مورد مطالعه )تجارب 
مراقبتی مراقب( هدایت شد. مدت هر مصاحبه بین 60 تا 90 دقیقه 
بود و در مجموع 22 مصاحبه صورت گرفت. مصاحبه ها به صورت 
انفرادی و در اتاق مخصوص بخش همودیالیز و در صورت تمایل 
مشارکت کننده در منزل مسکونی آن ها انجام شد. جمع آوری داده ها 
و تحلیل به صورت هم زمان بود. زمانی که اشباع داده ها به دست آمد 

و طبقه جدیدی حاصل نشد، مصاحبه ها متوقف شد )29(. 

فرایند تحلیل داده ها با توجه به سه مرحله پیشنهادی آماده سازی، 
سازمان دهی و گزارش تحلیل داده ها الو و کانزاس2 صورت گرفت 
ضبط شده  مصاحبه های  تمامی  آماده سازی  مرحله  در   .)30(

کلمه به کلمه رونوشت برداری3 شد. سپس برای غرقه شدن در داده ها 
بار  چندین  مصاحبه  متن  داده ها،  به  کلی  به دست آوردن حس  و 
بازخوانی و قبل از انجام مصاحبه بعدی تحلیل شد و به عنوان واحد 
تحلیل انتخاب شد. سپس در مرحله سازمان دهی با استفاده از روند 
استقرایی پس از بازخوانی مکرر واحدهای معنایی مرتبط با سؤال 
پژوهش کدهای اولیه برای آن در نظر گرفته شد. کدهای اولیه مشابه 
به لحاظ معنایی در مرحله بعد در زیرطبقات قرار گرفت. زیرطبقات 
که معانی مشابه داشتند، در طبقات اصلی قرار گرفتند و در نهایت 

طبقه اصلی و زیرطبقات مربوطه گزارش شد )جدول شماره 2(. 

فرایند تحقیق  اعتبار جزو مهمی در  گرچه در مطالعات کیفی 
کیفی است )31(، اعتبار داده ها با بررسی کدها با شرکت کنندگان، 
بازنگری ناظران و درگیری طوالنی مدت محققان با موضوع صورت 
گرفت. بدین منظور محققان بیش از یک سال با موضوع تحقیق درگیر 
بوده اند. در بررسی ای که شرکت کنندگان4 انجام دادند، بخشی از متن 

1. Maximum variation
2. Elo & Kyngäs
3. Transcribed verbatim
4. Member checking
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همراه با کدهای اولیه به رؤیت آنان رسید و میزان همگونی ایده های 
استخراجی با نظر شرکت کنندگان مقایسه شد. همچنین از روش 
نظارت کردن توسط افراد متخصص5 برای اعتبار فرایند تحلیل استفاده 
شد. برای این منظور نویسندگان به طور مستقل متن مصاحبه ها را 
کدگذاری و طبقه بندی کردند. سپس درون مایه های به دست آمده با 
یکدیگر مقایسه شدند. در مواردی که در ارتباط با درون مایه ها توافقی 
وجود نداشت، نویسندگان تا زمانی که به توافق اصولی برسند، با 

یکدیگر بحث کردند.

برای قابل اطمینان بودن داده ها از روش حساب رسی استفاده شد. 
در این روش محقق دادهای اولیه، طبقات و درون مایه ها را تا انتهای 
فرایند پژوهش حفظ می کند. همچنین بازبینی و تحلیل داده ها توسط 
افزایش  را  اعتماد پژوهش  قابلیت  با تجربه در گروه تحقیق،  افراد 
می دهد. انتقال پذیری مطالعه نیز منوط به آن است که افراد درگیر 
در محیط های مشابه نتایج پژوهش را ارزیابی و تأیید کنند؛ گرچه 
نمونه گیری با حداکثر واریانس به انتقال پذیری و مقبولیت داده ها 

کمک کرده است )32(. 

برای اطمینان از موازین اخالقی، قبل از شروع مطالعه موافقت 
شماره  به  اخالقی  کد  با  مطالعه  و  گرفته  مربوطه  مسئوالن 
علوم  دانشگاه  اخالق  کمیته  در   ir.ajums.rec.2015.180
پزشکی اهواز تأیید شد. از همه شرکت کنندگان برای شرکت در 
مطالعه و ضبط صدایشان اجازه کتبی گرفته شد. زمان و مکان 
با هماهنگی و خواسته شرکت کنندگان تعیین می شد.  مصاحبه 
در  آزادبودن شرکت  و  از هدف طرح  همچنین شرکت کنندگان 
از  به آن ها اطمینان داده شد در هر مرحله  بودند.  مطالعه آگاه 

تحقیق بدون قیدوشرط قادر به خروج از مطالعه هستند.

یافته ها 

سه طبقه حاصل از تحلیل داده ها شامل »چالش زایی موقعیت 
مراقب«، »ماهیت مراقبت طوالنی مدت« و »مراقبت در سایه« بود 
که در قالب درون مایه قربانی موقعیت مفهوم پردازی شده است 

)جدول شماره 3(. 

چالش زایی موقعيت مراقب

چالش  مراقب،  شغلی  چالش  زیرطبقه  سه  شامل  طبقه  این 
خانوادگی مراقب و چالش جنسی مراقب بود که بیانگر آن است 
که مراقبت و انجام امور مراقبتی مربوط به بیمار تحت درمان با 
از منزل توسط مراقب،  همودیالیز چه در منزل و چه در خارج 
زمینه ساز بروز اختالل در روند کاری، موقعیت شغلی و ساختار 
و  عصبی  تنش های  جسمی،  ناتوانی  گرچه  است.  خانواده  کل 
اختالل فیزیولوژیک ناشی از نارسایی کلیوی بیمار زمینه چالش 

نیازهای جنسی در زوج بیمار و مراقب خواهد بود. 

5. Peer checking

چالش شغلی

زمینه ساز  همودیالیز  با  درمان  تحت  بیمار  از  مراقبت  روند 
درگیری و اختالل در موقعیت شغلی مراقب است. این موضوع 
زمینه ساز تنش و کاهش عملکرد کاری او نیز خواهد بود. مراقبی 
که خود دبیر آموزش وپرورش بوده می گفت: »من دبیر هستم. در 
کالس در حال درس دادن هستم، یک باره ذهنم می رود به طرف 
پدرم. در این حال دچار اضطراب و دلشوره می شوم، تمرکزم را از 
دست می دهم. همین عامل باعث کاهش بازدهی کار من شده 

است.« )پسر، 10 سال مراقب(.

البته درگیری مراقبتی عالوه بر کاهش بازدهی عملکرد فرد، بستر 
مراقبان  از  یکی  است.  مراقب  کاری  موقعیت  در  تنش  و  استرس 
می گفت: »من کارمند اداره و در جلسه هستم، به من زنگ می زنند 
که پدرت حالش خوب نیست. در این موقعیت من در دوراهی قرار 
می گیرم؛ نه می توانم جلسه را ترک کنم و نه می توانم به پدرم فکر 

نکنم.« )پسر، 11 سال مراقبت(.

در بیماران تحت درمان با همودیالیز، وابستگی شدید بیمار به 
خواهد  مراقب  شغلی  موقعیت  دادن  از دست  زمینه ساز  مراقب، 
بود. یکی از مراقبان عنوان می کرد: »تمام کارهای مادرم را من 
انجام می دهم. االن موقعیت کار معلمی در مناطق روستایی برای 
من فراهم است، من نمی توانم مادرم را تنها بگذارم و مجبورم از 
این موقعیت چشم پوشی کنم؛ گرچه نیاز شدید به این کار دارم.« 

)دختر ، 4 سال سابقه مراقبت(.

فیلد نوت 

زمانی که در حال صحبت کردن با بیمار بودم، او می گفت: »من 
خیلی شرمنده فرزندانم هستم و اگر آن ها نبودند،10 سال پیش مرده 
بودم.« در همین موقعیت یکی از فرزندان درکنار او بود. ناگهان گفت: 
»درست است که ما از پدرمان مراقبت می کنیم و او خیلی برای ما 
قابل احترام است، اما این مراقبت در موقعیت شغلی من و برادرم خیلی 
مشکل ایجاد کرده است؛ دیررفتن و گاهی ترک کردن زودتر کار برای 

مراقبت از پدر باعث درگیری من با رئیسم شده است. «

چالش خانوادگی 

مراقبت از بیمار توسط مراقب زمینه را برای بی توجهی و کم توجهی 
به دیگر اعضای خانواده فراهم می کند. این موضوع زمینه ساز آسیب 
جدی به اعضای خانواده است. یکی از مراقبان تجربه مراقبتی خود را 
در این زمینه چنین عنوان می کرد: »وقتی می خواهم کارهای پدرم را 
انجام بدهم، ممکن است برای همسر و فرزند من مشکلی پیش بیاید، 
اما من به آن ها دسترسی ندارم. این اتفاق نه یک بار، بلکه چندین بار 
تکرار و باعث مشکل در خانواده شده است.« )پسر ، 10 سال مراقبت(.

در تأیید این مطلب یکی دیگر از مراقبان می گفت: »من و پدرم 
در یک خانه زندگی می کنیم. وقتی پدرم حالش بد می شود، استرس 
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شدیدی بر فضای خانه حاکم می شود. من پسرش هستم، اما خانم 
من که نسبتش دورتر است، خیلی اذیت می شود. به این موقعیت 

معترض است. من نمی دانم چه کار کنم.« )پسر، 11 سال مراقبت(.

چالش جنسی

دنبال  به  دیالیزی  بیماران  عصبی  تنش های  و  جنسی  ناتوانی 
نارسایی کلیه و افزایش بار مراقبتی و مشکالت روحی و روانی مراقبان 
پیرو مراقبت از بیماران، زمینه ساز چالش جنسی در زوج بیمار دیالیز 
و مراقب آن است. در این زمینه، یکی از همسران بیماران می گفت: 
»من هم انسانم و نیاز خاص خودم را دارم. من زن دوم این آقا هستم. 
االن حدود 10 سال است که با او ازدواج کرده ام؛ حتی برای یک بار 
هم تماس جنسی نداشتیم. شاید علت آن ناتوانی ایشان است یا 
بسیاری از مشکالت و بدبختی هایی که در زندگی مان است.« )همسر، 

10 سال مراقبت(.

ناتوانی جنسی در بیماران خانم برای همسران مرد بیشتر تنش زا و 
مشکل آفرین است. مراقبی که تحصیالت عالیه داشت، تجارب زندگی 
خود را چنین تعریف کرد: »خانم من حدود پنج سال است که تحت 
درمان با دیالیز است. شاید در سال های اول و دوم مشکلی نداشتیم، 
بیمار  را در فرد  بیماری طوری است که احساس جنسی  این  اما 
نابود می کند و در همسر من شدیداً اثرگذار و زمینه ساز تنش عصبی 

است.« )همسر، پنج سال مراقبت(.

ماهيت مراقبت طوالنی مدت

این طبقه شامل سه زیرطبقه آسیب پذیری روحی و روانی مراقبت 
طوالنی مدت، تأثیرپذیری جسمی مراقبت طوالنی مدت و مشکالت 

پیش رونده است.

آسیب پذیری روحی و روانی مراقبت طوالنی مدت 

مراقبت  روحی  تأثیرپذیری  دارد:  زیرطبقه  چهار  طبقه  این 
طوالنی مدت، استرس زایی وضعیت جسمی و روانی بیمار، پذیرش 
سخت موقعیت توسط بیمار و دلواپسی دائمی که بیانگر آن است 
که مراقبت طوالنی مدت، استرس روحی، روانی و جسمی شدید بر 

مراقبان اعمال می کند.

مشکالت  وجود  طوالنی مدت:  مراقبت  روحی  تأثیرپذیری 
روزمره،  نگرانی های  و  مراقبت  طی  موجود  کمبودهای  بیماران، 
پایه استرس های زیادی است که روح و روان مراقبان را هدف قرار 
می دهد. مراقبی می گفت: »وقتی این همه مشکل و نگرانی وجود 
دارد، مگر ممکن است بر آدم اثر نگذارد. باالخره آدم تحت تأثیر قرار 
می گیرد. دچار اضطراب، استرس، خستگی، پرخاشگری و گاهی هم 

دچار نا امیدی و ناتوانی می شود.« )پسر، 10 سال مراقبت(.

رفع نیازهای بهداشتی، تهیه غذا، امور روزمره، تهیه دارو و همچنین 
نقل وانتقال بیمار به بخش دیالیز توسط مراقبان، زمینه سازخستگی 

و گرفتاری روحی و روانی آن هاست. مراقبی می گفت: »این مریض ها 
خیلی مشکالت و بدبختی دارند: آوردن، بردن، تهیه داروها، کارهای 
داخل منزل، بداخالقی و بی حوصلگی، بدحالی، بی خوابی. تمام این ها 
روح و روان را درگیر می کند؛ طوری که روزی صدبار آرزوی مرگ 

می کنی.« )همسر، 8 سال مراقبت(.

اما آنچه بیشتر روح و روان مراقبان را تحت فشار قرار می دهد، 
غیرطبیعی  رفتارهای  مدیریت  و  بیماران  روانی  و  روحی  شرایط 
آن هاست. یکی از مراقبان که خود پزشک بود، می گفت: »درک بیمار 
دیالیزی مستلزم نابودی روح و روان است؛ چون مریض منطق خاصی 
نیستی،  پاسخگو  شرایطی  هیچ  تحت  که  دارد  خواسته ای  ندارد، 
شرایط بیمار در نوسان است. این ها روح و روان را تحت تأثیر قرار 

می دهد.« )مادر، 3 سال مراقبت(.

نوسانات جسمی،  بیمار:  روانی  و  وضعیت جسمی  استرس زایی 
استرس آور  مراقبان  از  بسیاری  برای  بیماران  رفتاری  و  روحی 
است. چون آن ها به سختی می توانند این وضعیت را درک کنند 
یا در واقع نمی دانند چگونه باید این رفتارها را مدیریت کنند 
تا بیمار را راضی نگه دارند. مراقبی می گفت: »شرایط جسمانی 
این مریض ها طوری است که خیلی زود خسته می شوند. هیچ گاه 
ثبات جسمانی ندارند، یک ساعت حالشان خوب است و دو ساعت 
بد، ثبات رفتاری ندارند، گاهی داد می زنند، گاهی ساکت اند و 
گاهی هم آرام هستند. این وضعیت فشار و استرس سنگینی روی 

مراقب ایجاد می کند.« )همسر، پنج سال مراقبت(.

برای  شرایط  عصبی  عوارض  افزایش  و  همودیالیز  ادامه  با 
تحریک پذیری و حساس بودن بیمار فراهم می شود. دختری که پنج 
سال از پدرش مراقبت می کرد، می گفت: »بیمار تحت درمان با دیالیز 
شرایط خاصی دارد، یعنی اینکه وقتی دیالیزی طوالنی تر می شود، این 
افراد حساس و شکننده می شوند. این برای مراقب خیلی مهم است، 
چون تمام سعی و تالشش را می کند که مریض را ناراحت نکند، اما 

باید فشار شدیدی تحمل کند.« )دختر، پنج سال مراقبت (.

مشاهده: برای انجام مصاحبه به منزل یکی از مراقبان بیماران 
رفته بودم. زمان صرف شام، پسر خانواده که مسئولیت مراقبت 
از بیمار را داشت، به پدرش گفت که پدرجان شما نباید از این 
ساالد بخورید، چون برای شما ضرر دارد؛ اما او با لحنی بسیار تند 
و شکننده و با صدای بسیار بلند به فرزندش گفت که مگر شما 
چه کاره هستی که به من امر و نهی می کنی، به شما ارتباط ندارد 
من می خواهم از این بخورم و می خورم که زودتر بمیرم، اما پسر 
با متانت و آرامی و صبر و بردباری پدرش را آرام کرد و در نهایت 
به من گفت که در برابر این حرکات در بیماران عادی باید خیلی 

صبر و متانت داشت.

سختی پذیرش موقعیت توسط بیمار: یکی از مسائلی که تنش 
سختی  می کند،  ایجاد  مراقب  برای  شدیدی  بسیار  استرس  و 
پذیرش موقعیت توسط بیمار است. هرچه این پذیرش توسط 
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بیمار به تأخیر بیفتد، استرسی که برای مراقبان و حتی خود 
بیمار ایجاد می شود، بیشتر است. یکی از مراقبان که خود پزشک 
مهم  بسیار  بیمار  توسط  موقعیت  این  »پذیرش  بود، می گفت: 
افراد بزرگ سال به راحتی این  و تابع درجه سنی مریض است. 
موقعیت را قبول می کنند، اما برای نوجوان خیلی سخت است. 
این عدم پذیرش موقعیت زمینه ساز مشکل بسیار زیاد برای مراقب 

و خانواده درگیراست.« )مادر، 3 سال مراقبت(.

رژیم  رعایت  نوسانات عالئم حیاتی،  از  نگرانی  دائمی:  دلواپسی 
غذایی و دارویی و همچنین نداشتن خونریزی بعد از دیالیز و 
بسیاری اتفاقات دیگر که ممکن است برای بیمار همودیالیزی رخ 
دهد، ذهن مراقبان را درگیر کرده است. مادری تجربیات خود را 
چنین توصیف می کرد: »مریض را از بخش دیالیز آوردیم خانه. حاال 
محل فیستولش را مرتب کنترل می کنیم که خونریزی نداشته باشد، 
داروهایش را به موقع مصرف کند، مایعات زیاد نخورد، فشارش باال 
نرود. این مسائلی است که ما روزانه با آن درگیر و دلواپسش هستیم 

و ذهن ما را درگیر کرده است.« )مادر، 3 سال مراقبت(.

تأثیرپذیری جسمی مراقبت طوالنی مدت 

مراقبت طوالنی مدت از بیماران دیالیزی عالوه بر اینکه بر روح و 
روان مراقبان اثرگذار بوده، باعث آسیب فیزیکی و جسمی نیز در آن ها 
شده است. یکی از مراقبان می گفت: »من خودم زن بودم و مجبور 
بودم تانک اکسیژن 50 کیلو را روی شانه هایم بگذارم و تا طبقه دوم 
ببرم که این کار باعث شکستن استخوان ترقوه ام شده و هنوز جوش 

نخورده است.« )همسر، 10 سال مراقبت(.

آسیب جسمی در مراقبت از بیماران شکایت بسیاری از مراقبان 
بود. مراقب دیگری چنین تعریف می کرد: »من بچه ام تنگی تنفس 
شدید داشت. شب ها اکسیژن می گرفت، کنار تخش خوابیده بودم 
تانک اکسیژن افتاد روی من، دنده ام شکست، پایم کبود شد، سرم 
زیر  کبودی  هنوز  تا خوب شدم.  بود  بند  دستم  یک ماه  شکست. 

چشم هایم هست.« )پدر، 7 سال مراقبت(.

مشکالت پیش رونده 

شروع  جانشین  درمان  عنوان  به  را  دیالیز  بیمار،  که  زمانی 
می کند، گرچه با شروع دیالیز مواد سمی از بدن او دفع می شود، 
بیمار  روانی  و  مشکالت جسمی  از  بسیاری  درمان  این  ادامه  با 
تظاهر پیدا می کند. هرچه این درمان طوالنی تر می شود، مشکالت 
ماهیت پیش رونده به خود می گیرند و باعث افزایش بار مراقبتی 
مراقبان خواهد شد. مراقبی می گفت: »طول این بیماری و دیالیز 
هرچه بیشتر باشد، مشکالت بیمار بیشتر می شود؛ به ویژه اینکه 
از  و  پرخاشگری، کم تحملی می شوند  بی حوصلگی،  بیشتر دچار 
روی  بیشتر  فشارش  که  می کنند  پیدا  جسمانی  عوارض  طرفی 

مراقب و خانواده است.« )پسر، 10 سال مراقبت(. 

و  شدید  جسمی  عوارض  شکل گیری  با  دیالیز  روند  ادامه 

موقعیت  عوارض  این  که  بود  خواهد  بیمار  برای  پیش رونده ای 
مراقبت را سخت تر و مشکالت مراقب را بیشتر می کند. مراقبی 
می گفت: »با ادامه دیالیز بسیاری از عوارض جسمی چون هپاتیت، 
پوکی استخوان، نارسایی قلب، پرکاری پارتیروئید ظاهر می شود 
اعضای خانواده درگیر  برای  مبدأ مشکلی  و  که هرکدام منشأ 

است.« )همسر، 10 سال مراقبت( 

مراقبت در سایه 

و دشواری  مراقب  زیر طبقه درک سخت  دو  این طبقه شامل 
موقعیت مراقب نسبت به بیمار است. این طبقه بیانگر آن است که 
درک سخت موقعیت همراه با دشوارتربودن موقعیت مراقب نسبت به 

بیمار آن را در حاشیه قرار داده است. 

درک سخت موقعیت مراقب

بنا به تجارب مراقبان، الزمه درک موقعیت مراقب بیمار تحت 
بیمار قرار گیرد  این است که فرد در شرایط  با همودیالیز  درمان 
او را درک کند. مراقبی می گفت: »درک این موقعیت و  بتواند  تا 
با  نمی توان  و  است  خیلی سخت  او  مسائل  و  مراقب  درک کردن 
صحبت کردن فهمید. تنها زمانی می توانی او را درک کنی که جای 
او باشی.« )پدربزرگ، چهار سال مراقبت(. در تأیید مطالب یادشده 
مراقب دیگری می گفت: »ما ضرب المثلی ایرانی داریم: شنیدن کی 
بود مانند دیدن؟ با بیمار دیالیزی باید زندگی کنی تا بفهمی مراقب 
با چه سختی ای در حال مبارزه است.« )همسر، شش سال مراقبت(.

دشواری موقعیت مراقب نسبت به بیمار

بسیاری از مراقبان این استنباط را دارند که فشار و سختی ای که 
آن ها تحمل می کنند، از بیماران بیشتر است. مراقبی عنوان می کرد: 
اما  بشوی،  مریض  است؛  مریضی  از  خیلی سخت تر  »مریض داری 
پرستار مریض نشوی.« )همسر، پنج سال مراقبت(. همچنین مراقب 
دیگری می گفت: »مراقب بیمار بیشتر از خود بیمار درگیر موقعیت و 
بیش از او تحت فشار است؛ چون مراقب دنبال تمام کارها و نیازهای 
بیمار است؛ از یک طرف دنبال دارو، از یک طرف دنبال هزینه زندگی 
و از طرف دیگر هم باید تمام کارهای مریض را در خانه انجام دهد. 

حاال خودتان قضاوت کنید.« )پسر، 10 سال(.

بحث 

یافته های حاصل از این مطالعه کیفی بیانگر آن بود که مراقبان 
بیماران دیالیزی موقعیت بسیار سختی را تجربه می کنند. انجام امور 
مراقبتی مربوط به بیمار، مدیریت رفتارهای غیرطبیعی بیمار به علت 
عوارض جسمی، روحی و روانی ناشی از بیماری و همچنین تحمل 
مشکالت وکمبودهای موجود طی مراقبت همراه با چالش های متعدد 
شغلی، خانوادگی و جنسی، زمینه ساز آسیب های جسمی، روحی و 
روانی است که آن ها را به سوی قربانی موقعیت هدایت می کند. این 
یافته منعکس کننده آن است که توجه و نظارت کردن تجارب مراقبان 
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در انعکاس سطح سالمتی آن ها بسیار مهم است. 

نتایج مطالعه نشان داد چالش زایی موقعیت مراقبان یکی از عوامل 
هدایت آن ها به سوی قربانی شدن در موقعیت موجود است. چالش 
خانوادگی درنتیجه درگیری مراقب به امور بیمار و وابستگی شدید بیمار 
به او است که توجه فرد را از اعضای دیگر خانواده دور و زمینه را برای 
آسیب و فروپاشی استحکام خانواده مهیا می کند. این نتیجه با مطالعه 
از درون مایه های  تانگ6 و همکاران همسو بود. در مطالعه آن ها یکی 
مطالعاتی ازهم گسیختگی فرم طبیعی خانواده7 بود که تنش بین زوج ها، 
در  اختالل  نهایت  در  و  برادر  و  خواهر  ارتباط  قطع  شدید،  وابستگی 

برنامه های خانواده زمینه ساز این حالت بوده است )32(.

درگیری  داد  نشان  ایران  در  همکاران  و  حبیب زاده  مطالعه 

6. Tong
7. Disrupted family norm

طوالنی مدت مراقبان در بیماران تحت درمان با همودیالیز ضمن تغییر 
در ساختار سالمتی آن ها، زمینه ساز تغییردرساختار روابط خانوادگی 
نیز بوده است )33(. همچنین چالش در عملکرد، عامل اثرگذار بر روند 
آسیب پذیری مراقبان بوده است. فرانسسیکو8 و همکاران در مطالعه 
خود تأکید کردند در نارسایی مزمن پیشرفته کلیه تحت درمان با 
همودیالیز، چالش در عملکرد به طور قطع دامنگیر بیمار و خانواده 
آن خواهد شد و این چالش تهدیدی جدی برای سالمت و ساختار 
اعضای خانواده درگیر بیمار است )34(. همچنین مطالعه بای هاگی9 
بیانگر آن بوده است که بسیاری از مراقبان بیماران تحت درمان با 
همودیالیز به علت درگیری مراقبتی عالوه بر اینکه مشکالت جسمی، 
روحی، روانی و اختالل در روابط دارند، تغییرات در ساختار، نقش و 

عملکرد نیز در آن ها مشهود بوده است )35(.

8. Francisco
9. Bayhakki

جدول 1. مشخصات شرکت کنندگان

جنس تعدادتحصيالتتعدادمحل زندگیتعدادنسبت با بيمارتعدادميانگين طول مراقبتميانگين سن

7/34 سال41/5 سال

مرد8بی سواد2شهر10پدر1

زن9ابتدایی4روستا7مادر3

راهنمایی2همسر4

دبیرستان3پسر2

دانشگاهی6دختر2

پدر بزرگ1

بیمار1

پزشک1

پرستار1

مددکار اجتماعی1

جدول 2. روند شکل گیری طبقه چالش خانوادگی

واحدهای معنایی کد باز زیرطبقات طبقه اصلی

من در کالس در حال درس دادنم، یک باره فکرم می رود 
پیش پدرم، تمرکزم را از دست می دهم، دچار اضطراب و 

دلشوره می شوم، به طوری که نمی توانم کار واقعی ام را انجام 
بدهم. 

کاهش تمرکز و بازدهی در محیط کار 
به دنبال مشغله دهنی بیمار چالش شغلی مراقب

چالش زایی موقعیت مراقب
وقتی من می آیم از پدرم مراقبت کنم یا کارهایش را انجام 
بدهم، اگر آن زمان برایشان مشکل پیش بیاید، من آنجا 

نیستم، این مشکالت هست، اما من مجبورم رهایشان کنم. 

اختالل در ساختار خانواده مراقب به 
دنبال مراقبت  چالش خانوادگی مراقب

من ده سال است با این آقا ازدواج کرده ام، اما شرایط جسمی 
او طوری است که ما در طی این ده سال یک بار با هم 

تماس جنسی نداشتیم. من به این باور رسیدم که خیلی از 
نیازهایم را فراموش کنم. 

ناتوانی جنسی بیمار پایه فراموشی 
نیازهای جنسی مراقب  چالش جنسی مراقب
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ناتوانی  بیانگر آن بوده است که به دنبال  نتایج  در این مطالعه 
جنسی بیمار، عوارض نارسایی کلیه و همچنین استرس های روحی، 
روانی و جسمی اعمال شده بر مراقبان زمینه ساز چالش جنسی در 
بیماران و همسران آن هاست. در تأیید این نتایج مطالعه خایارا10 
و همکاران بیانگر آن بوده است که همودیالیز زمینه ساز افسردگی 
شدید در بیماران و فشار بار مراقبتی تجربه شده توسط همسران، 
نارضایتی  عامل  افسردگی  این  که  است  آنان  افسردگی  زمینه ساز 
شدید در زوج های دیالیزی است؛ این نارضایتی در آقایان بیشتر از 

خانم ها مشهود است )36(. 

جامعه  و  فرهنگ  با  کیفی  مطالعه ای  در  همکاران  و  هاگرین11 
متفاوت نتایج یکسانی با مطالعه موجود گزارش می کنند. هاگرین 
بیماران  تجارب  زمینه  در  خود  مطالعه  درون مایه های  از  یکی  در 
و  زناشویی، خانوادگی  اختالل وضعیت  با همودیالیز  درمان  تحت 
زندگی اجتماعی گزارش می کند که بیانگر عمومیت داشتن مشکل 
چالش جنسی بیماران و مراقبان آن ها در جوامع مختلف است )37(. 
همچنین لوک واس12 یکی از واکنش های منفی ناشی از بار مراقبتی 
را در مراقبت خانگی بیماران دیالیزی مربوط به نارضایتی جنسی 

می داند )38(.

نتایج این مطالعه مشخص کرد مراقبت طوالنی مدت، انجام کارهای 
مربوط به فعالیت های روزانه بیماران و بازتاب مشکالت روحی و روانی 

10. Khaira
11. Hagren
12. Luk WS

بیماران همراه با مدیریت رفتارهای غیرطبیعی آنان ضمن خستگی، 
آسیب روحی روانی و جسمی شدید، زمینه ساز ناراحتی های روحی 
و روانی چون اضطراب، افسردگی، یأس و ناامیدی در مراقبان است. 
مطالعه ماری13 بیانگر آن بود که دیالیز درمان طوالنی مدتی برای 
بیماران نارسایی کلیه است و زمینه ساز تغییرات فیزیکی، روحی و 

روانی در بیماران و مراقبان آن هاست )39(. 

مطالعه نیکول14 و همکاران نشان داد افزایش طول دوره مراقبت 
منفی  احساس های  سمت  به  را  مراقبان  اسکیزوفرنی  بیماران  در 
بیانگر مشکالتی روحی و  این احساسات  سوق خواهد داد )5( که 
بود  مالی خواهد  و مشکالت  اجتماعی، جسمانی  روانی، هیجانی، 
)40 ،7(. مطالعه اعتمادی فر و همکاران نیز بیانگر آن بود که مراقبت 

طوالنی مدت از بیماران نارسایی احتقان قلب، اثار جسمی و روانی 
بر مراقبان دارد که این آثار با تظاهرات جسمانی چون خستگی و 
گرفتاری سیستم اسکلتی و همچنین آثار روانی چون اضطراب و 

افسردگی در مراقبان تظاهر یافته است )41(. 

در این مطالعه دلواپسی دائمی مراقبان برای وضعیت جسمانی 
بیماران، داروهای مصرفی، رعایت رژیم غذایی، عوارض جانبی بعد 
از دیالیز و همچنین ماهیت پیش رونده مشکالت زمینه ساز استرس 
شدید بر مراقبان و اعضای خانواده درگیر بوده است. مطالعه عین الهی 
در ایران بیانگر آن بوده است که نگرانی و دلواپسی دائمی مراقبان 
بیماران پیوند کلیه در زمینه نیازمندی های بیماران، استرس شدید 

13. Murray
14. Nikol

جدول 3. روند شکل گیری درون مایه اصلی، طبقات و زیرطبقات

زیرطبقات زیرطبقات طبقات درون مایه اصلی

چالش شغلی مراقب

چالش زایی موقعیت مراقبت

قربانی موقعیت

چالش خانوادگی مراقب

 ● فراموشی نیاز جنسی
● جایگزینی نیاز جنسی با فعالیت 

اجتماعی
● تأثیرگذاری شرایط بیمار بر وضعیت 

جنسی 

چالش جنسی مراقب

● تأثیرپذیری روحی مراقبت طوالنی مدت 
● استرس زایی وضعیت جسمی و روانی 

بیمار 
● سختی پذیرش موقعیت توسط بیمار،

● دلواپسی دائمی

آسیب پذیری روحی و روانی مراقبت 
طوالنی مدت

ماهیت مراقبت طوالنی مدت 

● تأثیرپذیری جسمی مراقبت 
طوالنی مدت

● مشکالت پیش رونده
● درک سخت مراقب

● دشواری موقعیت مراقب در مقایسه 
با بیمار 

 مراقبت در سایه 
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برآن ها اعمال می کند )14(. 

که  است  بوده  این  بیانگر  همکاران  و  ناتلی  مطالعه  همچنین 
بسیاری از مراقبان بیماران مزمن فشار زیاد بار مراقبتی و مشکالت 
پیش رونده را تجربه می کنند که کمک نامناسب گروه سالمت به 
آن ها، این نگرانی را تشدید می کند و زمینه تحمل استرس شدید 
بیانگر آن  نتایج  تانگ15 و همکاران  )42(. در مطالعه  آنان است  بر 
بوده است که موقعیت مراقبت از کودکان تحت درمان با همودیالیز 
استرس شدیدی بر والدین اعمال می کند )32(. بنابراین نتایج اکثریت 
مطالعات کمی و کیفی گویای این است که موقعیت مراقبت در 
بیماران مزمن به ویژه بیماران دیالیزی زمینه ساز اعمال استرس شدید 
بر مراقبان است که این استرس سالمت جسمی، روحی و روانی 

مراقبان را تهدید می کند. 

سخت تر بودن موقعیت مراقبان در مقایسه با بیماران و همچنین 
درک سخت موقعیت مراقبان، زمینه را برای در حاشیه قرار گرفتن 
آن ها فراهم کرده است؛ این عامل زمینه را برای آسیب پذیرتربودن 
مراقبان در مقایسه با بیماران فراهم می کند. مطالعه مشایخی در 
ایران بیانگر این بوده است که 72 درصد از مراقبان بیماران دیالیزی 
بار مراقبتی شدید و متوسط تحمل می کنند و این بار مراقبتی آثار 
فیزیولوزیک، سایکولوژیک، عملکردی و تغییرات سبک زندگی در 
مراقبان دارد؛ در حالی که گروه سالمت این افراد را نادیده می گیرند 
)21(. همچنین تانگ و همکاران در مطالعه خود گزارش می کنند 

خانواده بیماران تحت درمان با همودیالیز نقش و موقعیت پزشکی 
به خود می گیرند که این نقش زمینه ساز استرس شدید، خستگی، 

فرسودگی و ناتوانی شدید در آن هاست )32(. 

در مطالعه زیگرت و فریدلوند16 درون مایه تهدید آینده که منتج 
از تجارب مراقبان بیماران همودیالیزی است، بیانگر ناامیدی مراقبان 
)43(. مطالعه سلیک آسیب پذیری و موقعیت  آینده خود است  به 
نامناسب مراقبان بیماران همودیالیز را تأیید می کند. او در مطالعه 
خود عنوان می کند کیفیت زندگی مراقبان بیماران تحت درمان با 
همودیالیز در مقایسه با خود بیماران، بسیار نامطلوب تر و بیانگر آن 
است که مراقبان در مقایسه با بیماران موقعیت بسیار نامطلوب تری 

را تجربه می کنند )11(. 

اهمیت و توجه به آسیب پذیری مراقبان تا حدی است که بت و 
همکاران عنوان می کنند توجه به پاسخ همسران و اعضای خانواده به 
وجود بیماری مزمن و واکنش های آن ها به بیماری از خود بیماران 
مهم تر است )44(. در تأیید این مطلب اسواتزی17 و همکاران عنوان 
می کنند خانواده بیماران مزمن با عنوان بیماران پنهان نام گذاری 
بنابراین   .)45( نمی بیند  را  آن ها  سالمت  گروه  هیچ گاه  و  شده اند 
احتمال آسیب پذیری مراقبان از خود بیماران بسیار بیشتر است و 

15. Tong
16. Ziegert & Fridlund
17. Sawatzky

همین عامل آن ها را در موقعیت قربانی قرار داده است. 

نتيجه گيری 

برای  مراقبان  دائمی  دلواپسی  مشکالت،  پیش رونده  ماهیت 
وضعیت جسمانی و روانی بیمار، رژیم دارویی و غذایی، عالئم 
از دیالیز، مدیریت رفتارهای غیرطبیعی  بعد  حیاتی و عوارض 
و انعکاس مشکالت روحی و روانی بیمار، منبع استرس شدید 
برای مراقبان بیماران همودیالیز است که با طوالنی شدن فرایند 
مراقبت، زمینه را برای آسیب پذیری جسمی، روحی و روانی آنان 
فراهم می کند. درک سخت موقعیت مراقب، دشوارتربودن موقعیت 
مراقب در مقایسه با بیمار همراه با درگیری مداوم، مراقبان را به 
سمت قربانی شدن در موقعیت موجود پیش می برد. این در حالی 
افراد که در واقع  از  این گروه  به  است که توجه گروه سالمت 
بیماران پنهان یا در سایه هستند، فراموش شده است. نظارت 
بخش ذهنی بار مراقبتی که بیانگر تجارب و نگرش مراقبان در 
قبال بار مراقبتی تجربه شده است، ابزار مناسبی در انعکاس آثار 
بار مراقبتی بر ابعاد جسمی، روحی، اجتماعی و عملکردی مراقبان 
و انعکاس نیازمندی های آنان در فرایند مراقبت است و بستر ارائه 

مراقبت بهتر برای بیماران تحت مراقبت خواهد بود. 

کاربرد یافته های پژوهش در بالين

با توجه به یافته های موجود در پژوهش، مراقبان دارای بیمار دیالیز 
با مشکالت و چالش های زیادی مواجهه هستند و از طرفی بی توجهی 
سیستم سالمت به آن ها، بر مشکالت موجود می افزاید و آن ها را 
به سمت قربانی شدن سوق می دهد. بر این اساس توجه به تجارب 
مراقبان و نظارت ذهنی بار مراقبتی تجربه شده آن ها به کمک گروه 
سالمت، به ویژه پرستاران، الزامی و ابزار مناسب برای انعکاس سطح 

سالمتی آن هاست. 

مالحظات اخالقی

پيروي از اصول اخالق پژوهش

این پژوهش از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی اهواز کد 
اخالق به شماره ir.ajums.rec.2015.180 گرفته است. از همه 
شرکت کنندگان برای شرکت در مطالعه و ضبط صدایشان اجازه 
داده  اطمینان  به شرکت کنندگان  کتبی گرفته شد.  همچنین 
از  به خروج  قادر  قیدوشرط  بدون  تحقیق  از  مرحله  هر  در  شد 

مطالعه هستند.

حامي مالي

این پژوهش از رساله دکترای آقای شهریار صالحی تالی در گروه 
پرستاری و اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی شهرکرد گرفته شده است.

»شهریار صالحی تالی و همکاران. قربانی موقعيت: تجارب مراقبان خانگی دارای بيمار نارسایی مزمن کليه تحت درمان با همودیاليز«

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ziegert%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11472513
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fridlund%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11472513
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تعارض منافع

هیچ گونه تعارض منافعی توسط نویسندگان بیان نشده است.

تشکر و قدردانی

محققان بر خود الزم می دانند از تمام مراقبان محترم، کارکنان 
بخش های همودیالیز و بیماران که نهایت همکاری را با ما داشته اند، 

تشکر و قدردانی کنند.

»شهریار صالحی تالی و همکاران. قربانی موقعيت: تجارب مراقبان خانگی دارای بيمار نارسایی مزمن کليه تحت درمان با همودیاليز«
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