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ABSTRACT
Background and Aims Chronic kidney disease is a progressive disease with poor prognosis. Chronic illness
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and prolonged need for dialysis may lead to mental disorders such as anxiety. The current study aimed to
assess the effect of breathing anxiety level of patients undergoing dialysis.
Methods This study was a clinical trial. A total of 100 patients undergoing hemodialysis were selected by
convenience sampling method. Then the samples were randomly assigned to experimental and control
group. The experimental group received breathing intervention for eight sessions in a month under the
guidance of a nurse and the control group received routine care. The research instrument was a towpart questionnaire of demographic data and Spielberger’s State-Trait Anxiety questionnaire. Data were
analyzed by descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation), and inferential
statistics (independent t test, repeated measures and Chi-square). We used SPSS version 18 and P<0.05
was considered as significant level.
Results The mean scores of the situational anxiety before and after the intervention in the control and
experimental group showed a significant difference. This difference in the control group was lower at all
times compared to the experimental group (P≤0.000).
Conclusion Breathing intervention was effective in reducing situational anxiety in patients undergoing
hemodialysis.
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زمینه و هدف بیماری مزمن کلیوی ،بیماری پیشرونده با پیشآگهی ضعیف است .بیماری مزمن و نیاز طوالنی به دیالیز ،به اختالالت
روانی نظیر اضطراب منجر میشود .مطالعه اخیر با هدف بررسی تأثیر مداخله تنفسی بر سطح اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز
انجام شد.

کلیدواژهها:

بیماری مزمن کلیوی؛
همودیالیز؛ اضطراب؛
مداخله تنفسی

روش بررسی این پژوهش نوعی مطالعه کارآزمایی بالینی است که روی صد بیمار تحت درمان با همودیالیز انجام شد .نمونهگیری به روش
در دسترس و به صورت تصادفی در روزهای متفاوت در گروه آزمون و کنترل انجام شد .گروه آزمون ،مداخله تنفسی را به مدت هشت
جلسه در مدت یک ماه و تحت راهنمایی پرستار انجام دادند و گروه کنترل مراقبت معمول دریافت کردند .جمعآوری اطالعات با استفاده
از پرسشنامهدو بخشی اطالعات جمعیتشناختی و اضطراب موقعیتی اشپیلبرگر انجام شد.دادههادر نرمافزار  SPSSنسخه  18وارد شد
و با استفاده از آزمونهای آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تی مستقل ،آزمون مقادیر تکراری و کای
دو) تحلیل شد P>0/05 .به عنوان سطح معنیداری دادهها در نظر گرفته شد.
یافته ها تفاوت میانگین نمره قبل و بعد اضطراب موقعیتی در گروه آزمون و کنترل تفاوت معنیداری را نشان داد .این تفاوت در
گروه کنترل در تمام زمانها کمتر از گروه آزمون بود (.)P≤0/000
نتیجهگیری مداخله تنفسیدر کاهش اضطراب موقعیتی بیماران تحتدرمان با همودیالیز مؤثر بود.

مقدمه

روانی بیمار می شود (.)2

بیماری مزمن کلیوی 1بیماری پیشروندهای است که
پیشآگهی ضعیفی دارد و باعث از بین رفتن عملکرد کلیه
میشود .با کاهش عملکرد کلیه به سمت مراحل پایانی
بیماری کلیوی 2بیمار به دیالیز نیاز پیدا میکند ( .)1، 2از
عالئم این بیماری میتوان به افزایش فشار خون ،خستگی،
گیجی ،اِدم اندامها ،کوتاهی تنفس ،تندنفسی ،3پریکاردیت،4
افیوژن پریکارد ،5تشنج و سندرم پای بیقرار اشاره کرد (.)1، 3
این بیماری سرانجام باعث ضعیفشدن عملکرد فیزیولوژیک و

در جهان تعداد این بیماران در پایان سال  2014حدوداً سه
میلیون و  346هزار نفر برآورد شد .در ایران نیز آمار این بیماران
روبه افزایش است؛ تا پایان سال  1393آمار بیماران با نارسایی
پیشرفته کلیوی حدود  53هزار نفر بوده است که 25هزار و 934
نفر آنها دیالیز میشوند ( .)4، 5به علت مزمنبودن بیماری و نیاز
طوالنیمدت و گاهی مادامالعمر به دیالیز ،محدودیت رژیم غذایی،
بار سنگین مالی درمان و همچنین محدویت حرکتی ناشی از
دیالیز ،درد محل فیستول ،خستگی ،تغییر در تصویر ذهنی،
درمانهای محدودکننده دارویی حین دیالیز ،این بیماری استرس
و فشار روحی زیادی به بیمار وارد میکند ( )4، 6، 7که به اختالالت
روانی نظیر اضطراب و افسردگی در این بیماران منجر میشود.

3. Tachypnea

مطالعات نشان میدهد بعد از افسردگی با شیوع  55/9درصد،
اضطراب ( 46/72درصد) دومین عارضه روانی شایع در بیماران

)1. Chronic Kidney Disease (CKD
)2. End stages Renal Disease (ESRD
4. Pericarditis
5. Pericardial effusion
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تحت درمان با همودیالیز است ( .)8حتی مطالعات اذعان دارند
که در حین جلسات دیالیز ،بیماران اضطراب بیشتری را تجربه
میکنند ( .)9اضطراب میتواند آسیب پذیری فرد را برای تشدید
بیماری افزایش دهد و با افزایش عالئم و کندکردن سیر بهبودی
آثار نامطلوبی بر سیر درمان بگذارد .تداوم اضطراب در بیماران
دیالیزی باعث افزایش مرگومیر ،کاهش کیفیت زندگی و افزایش
خطر خودکشی میشود ( .)4، 10-12بسیاری از رفتارهای ظاهراً
غیرمنطقی بیماران مانند عدمتبعیت رفتاری ،ممکن است مربوط
به اضطراب در این بیماران باشد که آنها را در تضاد با کارکنان و
پزشکان قرار میدهد (.)13
مطالعات متعدد نشان دادهاند تشخیص سریع و درمان
اضطراب و افسردگی باعث افزایش کیفیت زندگی و خواب
میشود و میتواند عدم تبعیت رفتاری را در این بیماران تا حد
زیادی کاهش دهد ( .)6، 9-11عالوه بر این ،اضطراب با فعالکردن
سیستم عصبی سمپاتیک و آزادسازی اپی نفرین و نوراپی نفرین
موجب افزایش ضربان قلب ،فشارخون و تعداد تنفس میشود
( .)3، 14با توجه به عوارض متعدد داروهای ضداضطراب و آثار
منفی آن در بیماران تحت درمان با همودیالیز ،به دلیل عملکرد
ضعیف کلیوی آنها نمیتوان از روشهای دارویی استفاده کرد
( .)2، 12، 13بنابراین در سالهای اخیر از روشهای غیردارویی
مانند موزیک ،تکنیک آرامسازی ،ورزش منظم ،هیپنوتیزم،
قرآن ،امیددرمانی و یوگا برای کنترل اضطراب در این بیماران
استفاده کردهاند ( .)12-17یکی از گروههایی که بیشترین ارتباط
و تعامل را با این بیماران دارند ،پرستاران هستند .پرستاران
مسئول مراقبت جسمی و روانی هستند و نقشی محوری
در ترویج احساسات مثبت دارند .بنابراین پرستاران باید به
استراتژیهای مقابله با احساسات منفی بپردازند و راهبردهای
مقابله با احساس اضطراب را در این بیماران طراحی کنند (.)14
یکی از این راهبردها ،طراحی مداخالت غیردارویی ایمن مانند
تنفس عمیق و آرام است که تکنیک ساده برای تمدد اعصاب و
روش کمهزینه و آسانی است که بیمار با دریافت آموزش مناسب
میتواند آن را به صورت عملی انجام دهد ( .)2این تمرینات تنفسی
از طریق گشادی آلوئولها و شلی عضالت به کاهش کار تنفسی و
تعداد تنفس ،آرامسازی و تنفس منظم منجر میشود ( .)5بر اساس
مطالعات تنفس عمیق باعث افزایش فعالیت سیستم پاراسمپاتیک
و کاهش اضطرابدر ورزشکاران میشود .مطالعاتدیگر نیز اذعان
کردهاند تنفس عمیق باعث تعادل سیستم سمپاتیک و تون واگال
و درنتیجه بهبود ضربان قلب و در بیماران قلبی با عالئم پیشرفته
(15
باعث بهبود درد ،خستگی ،خواب و کیفیت زندگی میشود
 .)14،به طور معمول درمان دارویی اساس درمان اختالت روانی
ازجمله اضطراب و افسردگی است ،ولی به دالیل عملکرد ضعیف
کلیه و عوارض این داروها که در بیماران دیالیزی نگران کننده
است ،میتوان از روش غیردارویی تنفس آرام و عمیق که تکنیکی
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برای آرامسازی است و فراگیری آن برای این بیماران آسان و
کمعارضه است ،استفاده کرد (.)2
از این رو با توجه به شیوع اضطراب و تأثیر منفی آن بر کیفیت
زندگی و روند درمان این بیماران و لزوم کنترل اضطراب ،تمرینات
تنفسی میتواند روش غیردارویی کمهزینه ،آسان ،در دسترس و
کمعارضه و جایگزین روشهای دارویی مخرب در این بیماران
باشد ( .)16، 17بنابراین تأثیر تنفس عمیق بر اضطراب موقعیتی
این بیماران مشخص نیست .هنوز این سؤال مطرح است که
آیا تمرینات تنفسی تحت راهنمایی پرستار میتواند به کاهش
اضطراب این بیماران حین همودیالیز کمک کند .به همین
علت ،این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مداخله تنفسی بر سطح
اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام شد.

روش بررسی
اینپژوهشکارآزماییبالینیباکدIRCT2017100736611N1

در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ثبت شد .با تصویب پروپوزال از
کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،کد اخالق (IR.
 )SKUMS.REC1396.56گرفته شد .جامعه پژوهش را بیماران
مرحله نهایی نارسایی مزمن کلیه تشکیل دادند که در بخش
همودیالیز بیمارستان هاجر شهرکرد هفتهای دو یا سه جلسه به
مدت چهارساعت تحت درمان با همودیالیز قرار گرفتند.
معیارهای ورود به مطالعه شامل ابتال به بیماری مزمن کلیه و
تحت همودیالیز دو یا سه جلسه سهساعته در هفته 18 ،ساله و
بیشتربودن ،مبتالنبودن به اختالل شنوایی ،تحت همودیالیزبودن
بیش از سه ماه ،مبتالنبودن به اختالل روانی تأییدشده توسط
روانپزشک ،نداشتن بیماری زمینهای سیستم تنفسی که انجام
تمرینات تنفسی را برای بیمار مشکل کند ،و تمایل به شرکت
در مطالعه بود ( .)2بیمارانی که به هر دلیل در بیمارستان بستری
میشدند یا در طول دوره مطالعه برای انجام دیالیز به طور
منظم مراجعه نمیکردند ،از پژوهش خارج شدند ( .)2صد بیمار
زن و مرد واجد شرایط به روش در دسترس انتخاب شدند که
برای جلوگیری از مخدوششدن نمونههای کنترل با مداخله،
نمونهگیری گروه آزمون و کنترل به صورت تصادفی در روزهای
متفاوتی انجام شد .بدین صورت که از شش روز هفته ،سه روز
برای گروه آزمون (شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه) و سه روز برای
گروه کنترل (یکشنبه ،سهشنبه و پنجشنبه) در نظر گرفته شد.
با توجه به تکرار همودیالیز برای بیمار دو تا سه بار در هفته
این مسئله هنگام گروهبندی روزهای مطالعه قبل از قرعهکشی در
نظر گرفته شد .پس از کسب اجازه کتبی ،شرکتکنندگان به دو
گروه  50نفره کنترل و آزمون تقسیم شدند .ابزار گردآوری دادهها
پرسشنامه دو بخشی (اطالعات جمعیتشناختی و پرسشنامه
اضطرب موقعیتی اشپیلبرگر) بود که بخش اول پرسشنامه
را اطالعات جمعیتشناختی بیمار شامل سن ،جنس ،سطح

«فاطمه سیفی و همکاران .بررسی تأثیر مداخله تنفسی بر سطح اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز»

تابستان  .1397دوره  .7شماره 2

 .2در ابتدا دستورالعمل برنامه تنفسی (تنفس مناسب شکمی،
سرعت تنفس ،وضعیت بدن و روش انقباض و انبساط عضالت
شکمی در طول دم و بازدم) از طریق دستگاه صوتی به مدت
 10دقیقه پخش شد .سپس در پسزمینه موزیک ،بیماران با
راهنمایی گوینده یا همان پرستار (دو و سه و چهار و نفس ،دو
و سه و چهار و نفس) تنفس عمیق و آرام را انجام دادند؛  .3در
مرحله بعد ،بیماران تمرینات تنفسی تحت راهنمایی غیرمستقیم
پرستار را به مدت  30دقیقه به طور عملی انجام دادند.

تحصیالت ،وضعیت تأهل ،شغل ،مدت ابتال به بیماری مزمن
کلیوی و سابقه بستری تشکیل داد .مشخصات جمعیتشناختی
نمونههای بررسیشده در گروههای کنترل و آزمون در جدول
شماره  1ذکر شده است .بخش دوم آن پرسشنامه اضطراب
موقعیتی اشپیلبرگر بود که برای سنجش اضطراب بیماران به
کار گرفته شد (.)18
در مقیاس اضطراب موقعیتی ،نمره  ۲۰تا  ۳۱اضطراب خفیف،
 ۳۲تا  ۴۲اضطراب متوسط به پایین ۴۳ ،تا  ۵۳اضطراب متوسط
به باال ۵۴ ،تا  ۶۴اضطراب نسبتاً شدید ۶۵ ،تا  ۷۵اضطراب شدید
و  ۷۶تا  ۸۰اضطراب بسیار شدید را نشان داد .اعتبار و پایایی
این پرسشنامه در مطالعات مختلف ایرانی و خارجی تأیید شده
است ( 10 .)19، 20نفر که جزء گروه آزمون و کنترل نبودند ،پایایی
پرسشنامه مطالعه حاضر را بررسی کردند و از طریق محاسبه
ضریب آلفای کرونباخ تخمین زده شد که با توجه به مقدار آلفای
بهدستآمده ( )α=0/97از این پرسشنامه استفاده شد .پرسشگر
از طریق مصاحبه دادهها را جمعآوری کرد .سطح اضطراب
بیمار در گروه کنترل و آزمون در ساعت اول همودیالیز یکبار
قبل از شروع مداخله (10دقیقه) و یکبار پس از اتمام مداخله
(10دقیقه) اندازهگیری و ثبت شد (.)21

در جلسه اول هر سه مرحله تحت نظارت پرستار انجام شد و
در جلسات بعدی مرحله آخر ،یعنی انجام تمرینات تنفسی ،با
راهنمایی غیرمستقیم پرستار انجام شد .البته در هر جلسه تمرین،
پرستار باید اطمینان پیدا میکرد که بیمار تمرینات را یاد گرفته
و بهدرستی انجام داده است و همچنین بیمار در طول انجام این
تمرینات به خواب نرفته است .گروه کنترل مراقبتهای معمول
بخش را دریافت کردند ( .)2اطالعات پس از جمعآوری کدگذاری
و وارد نرمافزار  SPSSنسخه  18شد که برای تجزیهوتحلیل دادهها
از آزمونهای آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف
معیار) و آمار استنباطی (آزمونهای تی مستقل ،آزمون کای دو و
آزمون آنالیز واریانس با مقادیر تکراری) استفاده شد P<0/05 .به
عنوان سطح معنیدار در نظر گرفته شد.

در گروه آزمون این تمرینات در سه مرحله انجام گرفت و
راهنمایی پرستار از سه طریق و طی سه مرحله به این شرح اجرا
شد .1 :تمرینات تنفسی تحت راهنمایی پرستار به طور فردی
(چهره به چهره) به مدت 10دقیقه برای بیماران آموزش داده شد؛

یافتهها
از صد بیمار تحت درمان با همودیالیز شرکتکننده در این
پژوهش ،پنجنفر در گروه آزمون (سه نفر رضایتنداشتن در ادامه

جدول  .1مشخصات جمعیتشناختی نمونههای بررسیشده در گروههای کنترل و آزمون
متغیرها

جنس
محل سکونت
وضعیت تأهل

سطح تحصیالت

سابقه بستری

گروه آزمون تعداد (درصد)

گروه کنترل تعداد (درصد)

زن

(15)30

(16)32

مرد

(35)70

(34)68

شهر

(28)56

(30)60

روستا

(22)44

(20)40

مجرد

(1)2

(4)8

متأهل

(49)98

(46)92

بی سواد

(30)60

(26)52

زیر دیپلم

(11)22

(16)32

دیپلم

(7)14

(7)14

باالتر از دیپلم

(2)4

(1)2

بلی

(44)88

(46)92

خیر

(6)12

(4)8

*P

0/829
0/685
0/169

0/672

0/505

کمی از آزمون تی مستقل استفاده شده است.
* برای متغیرهای کیفی از آزمون کای دو و برای متغیرهای ّ

«فاطمه سیفی و همکاران .بررسی تأثیر مداخله تنفسی بر سطح اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز»

173

تابستان  .1397دوره  .7شماره 2

جدول  .2تفاوت میانگین نمره قبل و بعد اضطراب موقعیتی در روزهای بررسیشده در گروههای آزمون و کنترل
گروه آزمون

جلسه

کل

گروه کنترل
میانگین ±انحراف معیار

اول

4/74±4/57

0/53±0/98

2/51±3/82

دوم

5/03±5/49

0/58±1/37

2/67±4/46

سوم

10/95±5/30

0/09±1/13

5/19±6/58

چهارم

9/24±6/02

0/16±1/40

4/42±6/21

پنجم

12/58±5/37

0/12±1/43

5/96±7/32

ششم

10/45±5/14

0/28±1/18

5/05±6/25

هفتم

11/37±3/72

0/44±0/96

5/57±6/08

هشتم

11/50±3/40

0/44±1/45

5/63±6/11

کل

9/48±0/24

0/33±0/23

بررسیشده در جدول شماره  2آمده است.

مطالعه و دو نفر بستری شدند) و پنج نفر در گروه کنترل (یک
نفر فوت ،دو نفر رضایتنداشتن به ادامه مطالعه و دو نفر بستری)
از مطالعه خارج شدند .نتایج آزمون آماری نشان داد میانگین
سن در گروه مداخله ( )64/94±11/76و در گروه کنترل
( )60/12±15/63بود و میانگین جنس در گروه کنترل (68
درصد)  34نفر مرد و در گروه آزمون ( 70درصد)  35نفر مرد
بودند .بنابراین ارتباطی بین جنس ،سن ،محل سکونت ،وضعیت
تأهل ،سطح تحصیالت ،شغل و سابقه بستری در دو گروه کنترل
و آزمون وجود نداشت .به ترتیب مقادیرمیانگین نمره اضطراب
قبل و بعد در گروه آزمون ( 46/98±0/86و  )39/94±0/81بود
و به ترتیب مقادیر میانگین نمره اضطراب قبل و بعد در گروه
کنترل ( 45/50±0/83و  )44/80±0/80بود .برای مقایسه
تفاوت میانگین نمره اضطراب موقعیتی در قبل و بعد از مداخله
در روزهای بررسیشده در گروههای آزمون و کنترل از آزمون
آنالیز واریانس با مقادیر تکراری استفاده شد .نتایج متغیرهای

تفاوت میانگین نمره قبل و بعد اضطراب موقعیتی در گروه
آزمون و کنترل تفاوت معنیدار آماری را نشان داد:
f=773/228، df=1، P≤0/000

تفاوت میانگین نمره قبل و بعد اضطراب موقعیتی در زمانهای
بررسیشده تفاوت معنیدار آماری را نشان داد:
f=14/35 ،df=5/729، P≤0/000

تفاوت میانگین نمره قبل و بعد اضطراب موقعیتی در زمانهای
بررسیشده در گروههای آزمون و کنترل تفاوت معنیدار آماری
را نشان دادند:
f=17/020، df=5/729، P≤0/000

تصویر شماره  1نشان داد تفاوت میانگین نمره قبل و بعد

ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ اﺿﻄﺮاب
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل

ﮔﺮوه ازﻣﻮن
۱۲�۰۹
۱۰�۰۹
۸�۰۹
۶�۰۹
۴�۰۹
۲�۰۹

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

۰�۰۹
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اضطراب موقعیتی در گروه آزمون بیشتر از گروه کنترل بود.
تفاوت میانگین نمره قبل و بعد اضطراب موقعیتی در گروه کنترل
در تمام زمانها کمتر از گروه آزمون بوده است و این تفاوت نمره
قبل و بعد در گروه آزمون ،روند افزایشی از زمانهای دو به بعد
محسوستر بود .میانگین نمره قبل و بعد اضطراب موقعیتی از
زمانهای سه به بعد تفاوت معنیدار آماری را نشان دادند.

و همکاران نشان داد تکنیک کامل تنفس در بیماران تحت درمان
با همودیالیز باعث بهبود میزان سالمت ،کیفیت زندگی ،کاهش
اضطراب ،خستگی ،بیخوابی و در د در این بیماران شد (.)28
تحقیق خیرخواه و همکاران نشانداد ورزش پیالتس تأثیر مثبتی
بر کیفیت زندگی بیماران دیالیزی دارد و میتواند روش مناسبی
برای این بیماران باشد (.)29

بحث

نتایج مطالعه ریچارد 10و همکاران نشان داد که تکنیکهای
تنفسی برای بهبود نتایج مراقبتهای بهداشتی برای موضوعات
مختلف از قبیل اضطراب ،دیابت ،اختالالت سیستم عصبی
سمپاتیک ،ریفالکس مری ،فشارخون باال ،استرس و در د در
بیماران مؤثر بود ( .)30تحقیق خاخا 11و همکاران نشان داد
تمرینات آرامسازی عضالنی و تنفس عمیق در کاهش اضطراب،
اضطراب روانی و بهبود کیفیت خواب در بیماران مسن مؤثر بوده
است ( .)31تمرینات جسمانی و روانی باعث کاهش خستگی در
بیماران دیالیزی میشود که متدین و همکاران در نتایج تحقیق
خود بر این موضوع تأکید کردهاند (.)32

بر اساس یافتههای پژوهش ،اضطراب موقعیتی حین دیالیز به
طور معناداری در مقایسه با قبل از مداخله در این بیماران کاهش
یافته است .این روش غیردارویی ایمن و کمعارضه سبب کاهش
اضطراب بیمار و درنتیجه پاسخ به درمان بهتر و ارائه بهتر مراقبت
حین دیالیز در این بیماران شده است .تحقیق رضایی و همکاران
نیز بیان کرد برنامه تمرینات ورزشی منظم ،افسردگی را در بیماران
تحت درمان با همودیالیز کاهش داده است ( .)22نتیجه مطالعه
زیوبک 6و همکاران نیز نشان داده است برنامه تمرینات ورزشی در
حیندیالیزدر کاهش سطح اضطراب و افسردگی این بیماران مفید
بوده است ( .)23مطالعه زونهمر 7و همکاران نیز نشانگر آن است که
تنفس عمیق و آرامدر بیماران بادرد مزمن با تحریک پاراسمپاتیک
به کاهش درد در این بیماران منجر شده است (.)24
همچنین نتیجه مطالعه تایسی و همکاران کاهش عالئم
افسردگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز را با برنامه
تمرینات تنفسی با راهنمایی پرستار نشان داده است ( .)2از
آنجا که اساس مکانیزم این تمرینات تنفسی باعث گشادی
آلوئولها درنتیجه افزایش فعالیت سیستم پاراسمپاتیک و
تعادل سیستم سمپاتیک و تون واگال میشود ،به نظر میرسد
این تمرینات تنفسی در کاهش اضطراب موقعیتی مؤثر باشد.
یافتههای پژوهش نشان داد میانگین نمره اضطراب موقعیتی
به طور معنیداری بعد از مداخله تنفسی کاهش یافته است.
مطالعه بینت 8و همکاران نشان داد یوگا و تمرینات تنفس
عمیق که یکی از مراحل یوگاست ،باعث کاهش افسردگی و
افزایش کیفیت زندگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز
شده است ( .)25مطالعه رحیمی مقدم و همکاران نشان داد
ورزش پیالتس در بیماران دیالیزی باعث کاهش اضطراب این
بیماران شد (.)26

بنابراین نتایج پژوهشهای یادشده با نتایج پژوهش حاضر
همراستاست و نشاندهنده تأثیر مثبت این تمرینات در کاهش
استرس و اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز بوده است.
این کاهش اضطراب جنبههای مختلف ازجمله کیفیت زندگی این
بیماران را نیز بهبود میبخشد .البته در مطالعه کیانی و همکاران
تکنیک آرامسازی بنسون کل عالئم اضطراب را در بیماران تحت
همودیالیز کاهش نداده است ( .)33مطالعه توماس 12و همکاران
مراقبه ذهن آثار قابل توجهی درباره افسردگی و اضطراب نشان
نداده است ( .)34مطالعاتی متضاد درباره درمانهای غیردارویی
نشان دا ده است روشهای غیر دارویی در بیماران تحت دیالیز
همیشه اثرگذار نیستد ،اما فراگیری روش آرامسازی بهکاررفته در
این پژوهش برای بیماران آسان و تقریباً انجام آن برای همه بیماران
امکانپذیر است ،نیاز به تجهیزات خاص و هزینه ندارد و در حالت
خوابیده هم بیمار میتواند آن را انجام دهد .پس بیماران میتوانند
این ورزشها را بهراحتی فراگیرند و چه درحین دیالیز یا در منزل
نیز آن را انجام دهند و با بهرهمندی از آثار این تمرینات از شدت
اضطراب بیمار در حین دیالیز یا هر موقعیت اضطرابآور دیگر
بکاهند و با کاهش اضطراب از پرداخت هزینههای مختلف اقتصادی
و روانی که بر فرد و خانواده او تحمیل میشود ،پیشگیری کنند.

از دیگر مداخالت صورتگرفته در این بیماران ورزشهای
هوازی بود .مطالعه افشار و همکاران نشان داد ورزش هوازی با
شدت متوسط در دو ساعت اول دیالیز باعث بهبود کیفیت زندگی
9
و خواب بیماران دیالیزی شده است ( .)27مطالعه مروری استنلی

با آموزش دقیق این تمرینات تنفسی به بیماران دیالیزی خود
این بیماران قادر به انجام این تمرینات تنفسی خواهند بود و به
فرد آموزشدیده و ماهر نیازی نخواهند داشت .همچنین استفاده
از این تمرینات هزینهای را به بیمار تحمیل نمیکند .پرستاران
بیشترین ارتباط و تعامل را با این بیماران دارند و در فرایند ارائه

7. Zunhammer

10. Rickard

8. Bennett

11. Khakha

9. Stanley

12. Thomas

6. Dziubek

«فاطمه سیفی و همکاران .بررسی تأثیر مداخله تنفسی بر سطح اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز»

175

تابستان  .1397دوره  .7شماره 2

مراقبت سالمت و پیشگیری از اضطراب موقعیتی حین دیالیز
نقش مهمی دارند .بنابراین با آموزش این روش به گروه درمان و
بیماران میتوان برای کاهش اضطراب موقعیتی در بیماران تحت
همودیالیز گامی مؤثر برداشت.
محدویتهای این پژوهش عبارتند از .1 :تفاوتهای فرهنگی،
اجتماعی ،روانی ،خانوادگی و سطح تحصیالتدر بیماراندیالیزی
میتواند در ارزیابی شدت عالئم اضطراب بیماران مؤثر باشد که
تحت کنترل پژوهشگر نبودند؛  .2احتمال ریزش نمونه به دلیل
بیماری مزمن زیاد بود؛  .3بیماران به دلیل کهولت سن ممکن بود
همکاری الزم را نداشته باشند؛  .4عوارض همودیالیز به وقفه در
انجام تمرینات تنفسی منجر شده است که تحت کنترل پژوهشگر
نبود؛  .5انجام مداخله حین همودیالیز و قرارگیری بیماران در
تختهای کنار هم در بخش دیالیز یکی از عوامل مخدوشکننده
دیگر بود .پژوهشگران پیشنهاد میکنند که مطالعهای مشابه با
حجم نمونه بیشتر و تعداد جلسات بیشتر انجام شود .برای افزایش
تمرکز بیماران و به دلیل سر و صدای دستگاهای دیالیز و شلوغی
بخش بهتر است به جای سیستم صوتی از هندزفری در آموزش
این بیماران استفاده شود.

نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد تنفس عمیق و آرام حین دیالیز
به کاهش اضطراب موقعیتی منجر شده است .این تمرینات
میتواند به منظور ارتقای سالمت جسمی و روانی در این بیماران
گامی مؤثر باشد و به دلیل نیازنداشتن به مربی آموزشدیده
هزینهای را به بیمار تحمیل نمیکند .از آنجا که این بیماران به
دلیل شرایط خاص جسمی و روحی قادر به شرکت در فعالیتهای
ورزشی خارج از منزل نیستند و انجام این تمرینات تنفسی نیز
آسان است و همچنین انجام این تمرینات به تجهزات و فضای
خاصی نیاز ندارد و در حالت خوابیده هم بیمار قادر به انجام آن
است ،پس بیماران میتوانند این تمرینات را به راحتی فرابگیرند
و در منزل یا حین دیالیز انجام دهند .با بهرهمندی از فواید
این تمرینات میتوانند از شدت اضطراب خود بکاهند و کارایی
بهتری داشته باشند .بدین ترتیب عالوه بر اینکه بدون صرف
هزینه میتوانند این تمرینات را در منزل انجام دهند ،با کاهش
اضطراب خود میتوانند از پرداخت هزینههای هنگفت اقتصادی،
اجتماعی و روانی که بر فرد و خانواده وارد میشود ،پیشگیری
کنند .پس آموزش این تمرینات به این بیماران میتواند گام
مؤثری برای رسیدن به این هدف باشد.
با توجه به مطالب ذکرشده و نقش کلیدی پرستار بخش
همودیالیز در سالمتی ،ارائه مراقبت و پیشگیری از اضطراب
در بیماران تحت درمان با همودیالیز ،امید است یافتههای این
پژوهش راهکاری برای کاهش شدت اضطراب موقعیتی در این
بیماران باشد .با وجود این ،به نظر میرسد مطالعهای با تعداد
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نمونه و طول مدت مداخله بیشتر بتواند به تعمیمپذیری بیشتر
نتایج کمک کند.
کاربرد یافتههای پژوهش در بالین

این روش غیردارویی سبب کاهش اضطراب بیمار شده ،پاسخ
به درمان را بهتر کرده و موجب ارائه بهتر مراقبت حین دیالیز در
این بیماران شده است .پرستار دیالیز این روش را به عنوان روش
درمانی کمعارضه ،کمهزینه و آسان به بیمار آموزش میدهد تا
بیمار از فواید آن بهرمندشود.

مالحظات اخالقی
پيروي از اصول اخالق پژوهش

برای رعایت اصول اخالق در پژوهش موارد زیر انجام شد:
تمام مجوزهای الزم از معاونت پژوهشی و کمیته اخالقدانشگاه
علوم پزشکی گرفته شد؛ هماهنگیهای الزم با مراکز نمونهگیری
انجام شد؛ اهداف پژوهش برای شرکتکنندگان شرح داده شد و
در صورت تمایل آنان به شرکت در پژوهش ،از آنان رضایتنامه
آگاهانه به صورت کتبی گرفته شد؛ پژوهشگر در تمامی مراحل،
رازداری و امانتداری را رعایت کرد؛ اصل رازداری و محرمانه
بودن اطالعات و عدم استفاده از نام شرکتکنندگان رعایت شد؛
شرکتکنندگان این امکان را داشتند که هر موقع بخواهند ،از
ادامه شرکت در پژوهش انصراف دهند؛ این پژوهش هیچگونه
هزینه ای بر شرکتکنندگان تحمیل نکرده است؛ در استفاده از
متون ،حق مؤلفان و نویسندگان رعایت شد؛ نتایج این پژوهش
به اطالع مراجع ذیصالح و همچنین شرکتکنندگان خواهد
رسید؛ در پایان برای شرکت کنندگان در گروه کنترل یک پمفلت
آموزشی با نظر متخصصان مرکز تهیه و به آنها تحویل شد.
این پژوهش در تاریخ  16خرداد  1396کد اخالق IR.SKUMS.
 REC1396.56گرفته است.
حامي مالي

این مقاله از پایاننامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه سیفی
در گروه داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گرفته و
توسط آن دانشگاه حمایت مالی شده است.
تشکر و قدردانی

در پایان از کمیته اخالقدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،دانشکده پرستاری و
مامایی ،مدیریت محترم سازمان تأمین اجتماعی ،مدیریت محترم
بیمارستان هاجر شهرکرد و تمامی افراد و بیماران محترمی که در
این تحقیق ما را یاری کردند ،صمیمانه قدردانی و تشکر میشود.

«فاطمه سیفی و همکاران .بررسی تأثیر مداخله تنفسی بر سطح اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز»
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