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چکیده
مقدمه:

بیواراى تحت درهاى با ّوَدیالیس دچار عَارض جسواًی فراٍاى ٍ در ًتیجِ کاّص کیفیّت زًذگی هیباضٌذ .گرٍُّای حوایتی ّوتایااى

ازجولِ حوایتّای اجتواعی است تا افرادی کِ تجربِّای هطابْی دارًذ راّبردّایی را بِ یکذیگر ارایِ دٌّذ کِ هٌجر بِ بْبَد کیفیّت زًاذگی
آًاى گردد.

مواد و روشها:

پژٍّص حاضر بِ صَرت کارآزهایی بالیٌی تصادفی ضذُ با دٍ گرٍُ هذاخلِ ٍ کٌترل بر رٍی  55بیوار تحت ّوَدیاالیس در

بیوارستاى ٍاسعی سبسٍار سال  1392اًجام گرفت .رٍش ًوًَِگیری بِ صَرت تصادفی سادُ بَد .بِ هذّت ّ 8فتِ جلسات  2ساعتِ جْت گارٍُ
هذاخلِ برگسار ضذ .هَضَع جلسات بر اساس هطکالت جسوی بِدست آهذُ از ًیاز ٍ عالقِ بیواراى بَد .اباسار پاژٍّص پرسطاٌاهِ ،اطّالعاات
دهَگرافیک ٍ بخص عولکرد جسوی پرسطٌاهِ کیفیّت زًذگی بیواراى دیالیسی ( )KDQOL-SFTMبَد .جْت آًالیس دادُّا از آهار تَصیفی ٍ
استٌباطی با استفادُ از ًرم افسار ً SPSSسخِ  18استفادُ ضذ .سطح هعٌی داری با ضریب اطویٌاى 95درصذ ( )p>0/05بَد.
یافتهها :ضرکت در گرٍُ ّوتایاى باعث ارتقای سطح عولکرد جسوی بیي دٍ گرٍُ هذاخلِ ٍ کٌترل در بیواراى تحت ّوَدیاالیس ضاذُ اسات
( ٍ )p>0/0001اختالف هعٌاداری در گرٍُ هذاخلِ بیي اهتیازّای ٍضعیّ ت سالهت جسوی قبل ٍ بعذ از ضرکت در گرٍُ ّوتایاى ٍجاَد داضات
(.)p>0/0001
بحث و نتیجه گیزی :براساس ًتایج پژٍّص هی تَاى با تطکیل گرٍُ ّوتایاى در بیواراى تحت ّوَدیالیسٍ ،ضعیت سالهت جسوی آًْا را
ًیس ارتقا دّین کِ در ًْایت ارتقا کیفیت زًذگی بیواراى را بِدًبال دارد.

کلید واژه هاّ :وَدیالیس ،سالهت جسوی ،گرٍُ حوایتی ّوتایاى.

ًارعایی هشهي کلیِ ( ،)ESRDیکی اس هؾکالت تشرگ

مقدمه
ًارعایی هشهي ( )CRFتخزیة پیؾزًٍذُ ٍ
تزگؾت ًاپذیز ػولکزد کلیَی اعت ( .)1هزحلِ اًتْایی

هجلِ داًطگاُ علَم پسضکی سبسٍار

عاسهاىّای تْذاؽت ٍ درهاى ٍ اس ػلل هْن هزگ ٍ
ًاتَاًی در عزاعز جْاى هیتاؽذ (.)2

دٍرُ /21ضوارُ  /6بْوي ٍ اسفٌذهاُ9931393

تأحیز گزٍُ ّوتایاى تز عالهت جغوی تیواراى تحت ّوَدیالیش

ؽیَع ًارعایی هشهي کلیِ در عزاعز جْاى در

تیواری ،درهاى ىَالًی هذّت ٍ پَیا ٍ هتغیّز تَدى

حال افشایؼ هیتاؽذ .عالیاًِ تیؼ اس ّ 60شار ًفز در

هؾکالت تالقَُّ ٍ تالفؼل ایي تیواراى (ً ،)12یاس آًْا را تِ

عزاعز جْاى تِ ػلّت اتتال تِ تیواری کلیِ جاى خَد را اس

تَاًوٌذی اس ىزیق کغة آگاّی در جْت عاسگاری تا

دعت هیدٌّذ ( .)3در پایاى عال  2009تؼذاد تیواراى

تیواری ٍ ػَارك هزتَه آؽکار هیعاسد.

 ESRDتحت درهاى در عزاعز جْاى ً 2456000فز تَد.

اعتفادُ اس حوایتّای اجتواػی رٍیکرزدی اعرت

اس ایي تؼذاد تیواراى حذٍد  1895000تحت درهاى دیالیش

کررِ تررِ هؾررارکت فؼّررال تیوررار در هزاقثررت اس خررَد

تَدًذ ٍ ً 561000فز دیگز تا کلیِ پیًَذی سًذگی

هرریاًجاهررذ( .)13گررزٍُّررای حوررایتی ّوتایرراى اسجولررِ

هیکزدًذ .تخویي سدُ هیؽَد کِ در عال  2020هیالدی،

حوایتّای اجتواػی اعرت ترا افرزادی کرِ تجزترِّرای

تؼذاد تیواراى دیالیشی تِ ً 3500000فز تزعذ ( .)4هتَعّو

هؾاتْی دارًذ راّثزدّایی را تِ یکرذیگز ارایرِ دٌّرذ کرِ

رؽذ جْاًی ایي تیواری در  5عال گذؽتِ ّؾت درفذ

حتّی اػنای گزٍُ ّرای تْذاؽرتی ّرن هوکري اعرت در

تَدُ اعت ( .)5در ایزاى هیشاى رؽذ ایي تیواری اس هتَعّو

هَرد آى آگراّی ًذاؽرتِ تاؽرٌذ ( .)14فرزد تیورار ،گرزٍُ

رؽذ جْاًی تیؾتز هیتاؽذ ٍ حذٍد  12درفذ در عال

حوایتی را تِ ػٌَاى رٍػ هؤحّز در ارتثاه تا هَقؼیّتّرای

اعت(.)6

دؽَار سًذگی اػ تلّقی هیکٌذ( .)15کغرة اىّالػرات در

هتذاٍلتزیي رٍػ درهاى ایي تیواراى ّوَدیالیش

راتيِ تا تیوراری ،اعرتفادُ اس هرذاکزُ هخثرت ،هثرادرت ترِ

هیتاؽذ( .)7ىثق گشارػ آهاری اًجوي ًفزٍلَصی ایزاى

فؼّالیّتّای پز هؼٌی ٍ چالؼ تزاًگیش رٍػّایی اعت کرِ

در عال  1387تؼذاد  16600تیوار ّوَدیالیشی در 355

تِ ؽخـ کوک هیکٌذ تا تجزتیرات تیوراری را هرذیزیّت

ٍاحذ ّوَدیالیش کؾَر تحت ّوَدیالیش قزار داؽتٌذ(.)4

ًوایذ ٍ در جْت تْثَدی گام تزدارد (.)15

دیالیش اغلة سهاًی اعتفادُ هیؽَد کِ تیوار ًتَاًذ یک

تا تَجِّ تِ ٍجَد ًذاؽتي گزٍُّای عراسهاى یافترِ

سًذگی هٌيقی را تا درهاى هحافظتی اداهِ دّذ .تیواراى

در ایزاى ( ،)16تفاٍتّرای فرزدی تیوراراى ٍ تأحیزپرذیزی

فاقذ ػولکزد کلیَی ،تِ ٍعیلِ دیالیش عال ّا هیتَاًٌذ تِ

آًْا اس افزادی کِ خرَد ایري ؽرزایو را تجزترِ کرزدُاًرذ،

حیات خَد اداهِ دٌّذ( .)8تا ؽزٍع درهاى تا ّوَدیالیش

پضٍّؾگزاى تز آى ؽذًذ تا تا اًجام ایي پضٍّؼ ٍ تؾکیل

حال ػوَهی تیواراى تْثَد یافتِ ٍ هٌجز تِ رفاُ ،آعایؼ ٍ

گزٍُ ّوتا ،هغائل ٍ هؾکالت ٍ راّکارّا را هرَرد تثرادل

در ًْایت افشایؼ ىَل ػوز آًْا هیگزدد؛ اهّا ،درهاى تا

ًظزتیورراراى قررزار دادُ ٍ تررأحیّز تؾررکیل گررزٍُ حوررایتی

ّوَدیالیش توام هؾکالت تیواراى را حل ًویکٌذ؛ تلکِ،

ّواتایاى تز ػولکزد جغوی کِ یکی اس اتؼاد عالهت اعت

حتّی هیتَاًذ ػَارك جغوی ٍ رٍاًی ّن تِدًثال داؽتِ

در تیواراى تحت ّوَدیالیش را تزرعی ًوایٌذ.

تاؽذ .اس جولِ ػَارك جغوی هیتَاى تِ گیجی ،مؼف،
تی حالی ،لزسػ ،گزفتگی ػنالًی ،عزفًِ ،ثل ًاهٌظن

مواد و روش ها

اؽارُ ًوَد( .)9تا تَجِّ تِ قزاتت عالهت جغوی ٍ

ىررزا ایرري پررضٍّؼ ،تجزترری (کارآسهررایی تررالیٌی

رٍاًی ،در تیواراى هثتال تِ ًارعایی هشهي کلیِ ًیش

تقادفی ؽذُ) هیتاؽرذ .جاهؼرِ پرضٍّؼ ؽراهل توراهی

اختالالت رٍاًی ًاؽی اس هؾکالت جغوی ًیش ؽایغ

تیواراى هثتال تِ تیواری کلیرَی هزحلرِ ًْرایی ترَدُ کرِ

هیتاؽذ( .)10ؽَاّذ ًؾاى هیدّذ کیفیّت سًذگی تیواراى

جْت ّوَدیالیش تِ هزکرش ّوَدیرالیش تیوارعرتاى ٍاعرؼی

تحت درهاى تا دیالیش ،پاییي تز اس افزاد جوؼیّت ػادی

ٍاتغتِ ترِ داًؾرگاُ ػلرَم پشؽرکی ٍ خرذهات تْذاؽرتی

جاهؼِ هیتاؽذ( .)11هاّیّت هشهي ٍ ًاتَاى کٌٌذُ ایي

درهاًی عثشٍار در عال  1392هزاجؼِ هیًوَدًذ.

 994هجلِ داًطگاُ علَم پسضکی سبسٍار
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جؼفزسادُ ٍ ّوکاراى

پظ اس تزرعی ٍ هيالؼِ اٍّلیِّ هؾخقات ًوًَِ حامز در

رٍیکزدّای تياتق ترا تغییرزات جغروی ٍ هؾرکالت آى،

هحیو پضٍّؼ ،لیغت اعاهی جاهؼِ پضٍّؼ تْیِ گزدیرذ.

تياتق تا ٍمؼیت حال ٍ عراختي هفْرَم جذیرذ سًرذگی،

عپظ استریي  110تیورار ٍاجرذ ؽرزایو ًوًَرِ پرضٍّؼ

اعتفادُ استجزتِ ّاٍ ًظزات دیگزاى هَرد تأکیذ تَد.

(حذّاقل ؽؼ هاُ تحت درهاى تا ّوَدیالیش تاؽرذ ٍ عريّ

اتشارّررای پررضٍّؼ ؽرراهل پزعؾررٌاهِ ّررای اىّالػررات

تاالی  18عال) 64 ،تیوار تا تَجِّ تِ تؼییي حجن ًوًَِ تا

دهَگزافیررک ٍ کیفیّررت سًررذگی تیورراراى دیررالیشی تخررؼ
TM

مزیة اىویٌاى  95تِ ؽکل تقادفی عادُ اًتخاب ؽرذًذ.

ػولکزد جغروی ٍاتغرتِ ترِ عرالهت ( )KDQOL-SF

افزاد تا اعتفادُ اس تلَکّای جایگؾتی تِ دٍ گزٍُ هذاخلِ

تَد .پزعؾٌاهِ کیفیّت سًذگی یک اتشار اختقافی جْرت

ٍکٌتزلّ ،ز گزٍُ ً 32فز تقغین ؽذًذ.

تزرعی کیفیّت سًذگی تیواراى ّوَدیالیشی اعرت ٍ ؽراهل

در آغاس ّذف پرضٍّؼ ٍ رٍػ اجرزای پرضٍّؼ

دٍ تؼذ ػوَهی ٍ اختقافی در ارتثاه تا کیفیّرت سًرذگی

تزای تیواراى تیاى ؽذ ٍ هَافقرت آًْرا جْرت ؽرزکت در

هیتاؽذ .تؼذ ػوَهی کیفیّت سًذگی خرَد ؽراهل دٍ تؼرذ

پضٍّؼ تِ فَرت کتثی تا اعتفادُ اس رمایتٌاهِ اخذ ؽرذ.

ؽزایو جغوی ٍ ؽزایو ػاىفی ٍ ّفت حیيِ اعت .تؼرذ

گررزٍُ کٌتررزل هزاقث رت رٍترریي تخررؼ دیررالیش را دریافررت

ؽزایو جغوی ؽراهل چْرار حیيرِ عرالهت ػورَهی (6

هیکزدًذ ٍ در گزٍُ هذاخلِ جْت اجزای هذاخلرِ گرزٍُ

عَال) ػولکزد جغوی (ؽراهل  12عرَال) ،ایفرای ًقرؼ

حوایتی ّوتایاى تؾکیل ؽذ .هٌاعةتزیي اًرذاسُ گرزٍُّرا

جغوی (ؽاهل  4عؤٍال) ٍ درد جغوی (ؽاهل  3عرَال)

تزای تغییزات تْذاؽتی 8 ،تا ً 12فز هریتاؽرذ (.)22ٍ16

هیتاؽذ کِ تؼذ ؽزایو جغوی ًورزُ فرفز ترا  100را ترِ

تٌاتزایي ،تا تَجِّ تِ حجرن ًوًَرِ جلغرات در عرِ گرزٍُ

خَد اختقاؿ هیدّذً .وزُ تاالتز ًؾراى دٌّرذُ کیفیّرت

تزگشار ؽذ .رٍػ تؾکیل ٍ هذیزیت گزٍُ حوایتی در ّرز

سًذگی تْتز هیتاؽذ ( .)18رٍایی ٍ پایایی ایري پزعؾرٌاهِ

عِ گزٍُ یکغاى تَد .تؼرذاد 10ترا ً12فرز ترزای ّزگرزٍُ

در جوؼیّت ایزاًی تَعّو یکاًی ًرضاد ٍ ّوکراراى تزرعری

اًتخاب ؽذًذ؛ تا در فَرت ریشػ حذّاقل ً 8فز تزای ّز

ؽذُ اعت .تِ ىَری کِ آلفای کزًٍثاخ در اتؼراد هختلرف

گزٍُ تاقی تواًٌذ .تذیي فَرت کِ در گرزٍُ  1تؼرذاد 10

پزعؾٌاهِ  0/73تا  0/93گشارػ ؽذُ اعت (.)19

ًفز ٍ گزٍُ  2تؼذاد ً 10فز ٍ گزٍُ  3تؼذاد ً 12فرز قرزار

جْت تؼییي رٍایی اتشار اس رٍایی هحتَی اعرتفادُ

گزفتٌذً .حَُ قزار گیزی در گزٍ ُّا ترا تَجّرِ ترِ تزًاهرِ

گزدیذ .پزعؾٌاهِ در اختیرار  10تري اس اعرتاداى فراحة

ّوَدیالیش تیواراى تَد .جْت جلَگیزی اس تَرّػ ٍ خيرا،

ًظز در هَمَع هَرد هيالؼِ قرزار گزفرت ٍ ترا تَجّرِ ترِ

گزٍُ ّای کٌتزل ٍ هذاخلرِ در ؽریفتّرای هجرشا جْرت

ًظزات آًْا افالحات السم اًجرام گزفرت .جْرت تؼیریي

دیالیش قزار دادُ ؽذًذ تا تا یکذیگز هالقات ًذاؽتِ تاؽرٌذ.

پایایی تخؼ ػولکزد جغوی اتشار کیفیّت سًذگی تیواراى

تؼذاد جلغات 8 ،جلغِ ىری ّ 8فترِ جْرت ّرز یرک اس

دیالیشی اس رٍػ آسهَى هجذد اعرتفادُ ؽرذ .اترشار ترِ 10

گزٍُ ّا ٍ ّزّفتِ یک جلغِ تِ هذّت  2عاػت تَد (.)17

تیوار تِ فافلِ یک ّفتِ دادُ ؽرذ .مرزیة ّوثغرتگی در

هَمَع جلغات ّز عِ گزٍُ حوایتی ّوتایاى ترز اعراط

تخررؼ ػولکررزد جغرروی اتررشار کیفیّ رت سًررذگی تیورراراى

هؾکالت عالهت جغوی تِدعت آهرذُ اس ًیراس ٍ ػالقرِ

ّوَدیالیشی  0/91تَد .ایي اهز ًؾاى دٌّرذُ پایرایی اترشار

تیواراى کِ در جلغِ اٍّل اس ّزگزٍُ پزعریذُ ؽرذ ،کغرة

هیتاؽرذ .اتشارّرای پرضٍّؼ در اتترذای دٍرُ ٍ در پایراى

گزدیذ .در ّواى جلغِ اٍّل تزاعاط الَیرت در ّرز گرزٍُ

دٍرُ تَعّو خَد تیواراى تکویل گزدیذ .تیواراى تی عرَاد

تِ تفکیک تزای ّفت جلغِ تؼذی تزًاهرِ ریرشی ؽرذ .در

تا هٌؾی پزعؾٌاهِ را تکویل کزدًذ.

ّز جلغِ ٍقتری اس یرک اخرتالل جغروی تحرج هریؽرذ

هجلِ داًطگاُ علَم پسضکی سبسٍار

ىی دٍرُ ً 3فز اسًوًَرِّرای پرضٍّؼ ترِ ػلّرت
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تأحیز گزٍُ ّوتایاى تز عالهت جغوی تیواراى تحت ّوَدیالیش

پیًَذ کلیِ ٍ ً 4فز تِ ػلّت غیثت تیؼ اس  2جلغِ ٍ ً 2فز

هیاًگیي اهتیاسّای ٍمؼیت ػولکزد جغوی تیواراى هثتال

تِ ػلّت ػذم توایل تِ اداهرِ اس هيالؼرِ حرذف ؽرذًذ .در

تحت درهاى تا ّوَدیالیش در جذٍل()2اریِ ؽذُ ٍ ًؾاى

پایاى دادُّای ً 28فز در گزٍُ هذاخلِ ٍ ً 27فز در گزٍُ

هیدّذ در گزٍُ هذاخلِ هیاًگیي اهتیاس ػولکزد جغوی

کٌتزل آًالیش ؽذ.

تؼذ اس هذاخلِ ارتقا یافت ٍ اس ًظز آهاری اختالف هؼٌا
spss

داری قثل ٍ تؼذ اس هذاخلِ ٍجَد داؽت (.) p>0/0001

ًغخِ  ٍ 18اس آسهرَى ّرای آهرار تَفریفی ٍ اعرتٌثاىی

در گزٍُ کٌتزل اهتیاس ػولکزد جغوی تؼذ اس هيالؼِ ًیش

اعتفادُ گزدیذ .تزای هقایغِ عالهت جغوی قثل ٍ تؼرذ اس

تغییز یافت؛ اهّا ،اس ًظز آهاری اختالف هؼٌاداری ًؾاى

هذاخلِ در ّزیک اس گزٍُّا اس آسهَى تی سٍجری ٍ ترزای

ًذاد.

جْت تجشیِ ٍ تحلیرل دادُّرا اس ًرزم افرشار آهراری

هقایغِ ػولکزد جغوی تیي دٍ گزٍُ هذاخلِ ٍ کٌترزل در
پایاى هيالؼِ اس آسهَى تی هغتقل اعتفادُ ؽذ .عيح هؼٌری

بحث

داری تا مزیة اىویٌاى  95درفذ )p>0/05( ،تَد.

هقایغررِ هیرراًگیي ًوررزُ ػولکررزد جغرروی در قثررل ٍ تؼررذ
ؽزکت در گزٍُ حوایتی ّوتایاى در گزٍُ هذاخلِ ًؾراى
داد کِ ؽزکت در گزٍُ ّوتایاى تاػج افشایؼ هؼٌی دار در

یافتهها
اىّالػات دهَگزافیک تز اعاط یافتِّای پرضٍّؼ

ًوزُ ػولکزد جغوی تیواراى تحرت درهراى ترا ّوَدیرالیش

تزرٍی  55تیوار در دٍ گزٍُ( ً 28فز گزٍُ هذاخلرِ ٍ 27

ؽذُ اعت .ایي یافتِ تا پضٍّؼ جذیذ هیالًی ٍ ّوکراراى

ًفز گزٍُ کٌتزل) در جذٍل ؽوارُ ( )1ارایِ گزدیذُ اعت.

در ؽْز تْزاى(ّ ٍ illeccU ٍ )1390وکاراى (  )2004در

جذول  :1فراواوی وسبی واحذهای پژوهش بر حسب مشخصات دموگرافیک
اطّالعات دمًگرافیک /گريٌ پژيَشی

گريٌ مداخلٍ

گريٌ کىترل

مقدارp

سه (اوحراف معیار)میاوگیه/سال

( 04/40 ±)31/92سال

( 04/40 ± )31/94سال

4/56

جىسیّت

زن

%96

%99/9

(درصد)

مرد

%46

%44/4

متأَّل

%49/3

%46/9

يضعیّت تأَّل

مجرد

%30/1

%4/0

(درصد)

سطح تحصیالت
(درصد)

يضعیّت اشتغال

بیًٌ

4

%4/0

مطلقٍ

%1/5

4

بی سًاد

%4/3

%33/3

ابتدایی

%16/4

%11/1

راَىمایی

%12/1

%14

دبیرستان

%34/2

%30/4

داوشگاَی

4

%1/4

کارگر

%96

%30/4

کارمىد

%4/3

%4/0

خاوٍ دار

%93/0

%96/2

آزاد

%30/1

%30/4

بیکار

%96

%92/5

بازوشستٍ

%1/5

%4/0

محصل

(درصد)

کفایت درآمد
(درصد)

%1/5

4

خًب

%1/5

%4/0

متًسّط

%12/1

%92/5

ضعیف

%64/3

%51

( 9/5±) 9/44سال

(9/1±) 3/96سال

سابقٍ دیالیس (سال)
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4/44

4/09

3

4/26

4/54
4/24
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جؼفزسادُ ٍ ّوکاراى

جذول  :2میاوگیه امتیاز های وضعیت عملکرد جسمی واحذهای پژوهش
گريَُای پژيَش-

گريٌ کىترل

گريٌ مداخلٍ

وتیجٍ آزمًن

زمان
قبل از مداخلٍ

بعد از مداخلٍ

قبل از مداخلٍ

بعد از مداخلٍ

اوحراف معیار  ±میاوگیه

اوحراف معیار  ±میاوگیه

اوحراف معیار  ±میاوگیه

اوحراف معیار  ±میاوگیه

بیه دي گريٌ مداخلٍ ي کىترل

متغیّرَای پژيَش
t =1/9
يضعیت عملکرد جسمی

54/50±31/03

62/21 ±36/44

64/01 ±35/04

65/16 ±30/63

df =61
p=4/449

وتیجٍ آزمًن
درين گريٌ

t =4/43

t =4/00

df =94

df =94

p>4/4443

p=4/55

ایتالیا کِ تز رٍی تیواراى هثتال تِ ام.اط تا اعتفادُ اس گزٍُ

حوایتی جْت ایي تیواراى هیتاؽذ .در گزٍُّای حورایتی

حوایتی ّوتایاى اًجرام ؽرذُ تَدًرذ ٍ هٌجرز ترِ ارتقرای

تیواراى ٌّگام تزقزاری ارتثاه تا یکذیگز ٍ تحج ٍ گفرت

ػولکزد جغوی ؽرذُ تَدًرذ ،هؾراتِ اعرت ( .)23ٍ17در

ٍ گررَ تررا کغرراًی کررِ هؾررکالت هؾرراتِ تررا آًْررا دارًررذ ٍ

پضٍّؼ ؽزیف ٍ ّوکاراى ( )1391کِ ترِ تزرعری ترأحیز

تجزتیررات گًَرراگَى هَفّ رق ٍ ًرراهَفّقی داؽررتٌذ احغرراط

آهَسػ ّوتایاى تز کیفیّرت سًرذگی در تیوراراى هثرتال ترِ

راحتی ٍ تؼلّق تِ گزٍُ هیکٌٌذ .تجزتیرات هخثرت اػنرا ٍ

عزىاى پغتاى پظ اس جزاحی پزداختِ تَدً ،ؾاى دادُ ؽرذ

اؽتزاک ایي تجزتیات تا یکذیگز ،تزرعری چگرًَگی ایري

کِ ؽزکت در گزٍُ ّوتایاى هٌجز تِ تْثَد کیفیّت سًرذگی

تجزتیات ،تأحیز ٍ ًحَُ اًجام آى فزفتی را جْت تیوراراى

ٍ ارتقررای عررالهت ػوررَهی تیورراراى ؽررذُ تررَد ( .)16در

فزاّن هیکٌذ کِ ؽایذ ّیچ آهَسؽی جرایگشیي آى ًثاؽرذ.

پررضٍّؼ ًررارٍیی ٍ ّوکرراراى (ً )2012یررش تؼررذ اس تررِ

در گزٍُ فزد تا داؽتي راتيِ ػویق تا دیگز اػنرای گرزٍُ

کارگیزی الگَی خَد هزاقثتی اٍرم افرشایؼ ًورزُ کیفیّرت

هیتَاًذ تجزتِ گَػ دادُ ؽذى ،درک ؽذى ٍ هؾارکت را

سًذگی ٍ ترِ دًثرال آى افرشایؼ ًورزُ ػولکرزد جغرواًی

کغة کٌذّ .وچٌیي ،کغة آگاّی ،تثادل ًظز ٍ ّوذلی را

تیواراى تحرت ّوَدیرالیش اتّفرا افتراد ( .)20در پرضٍّؼ

ًیش در گزٍُ تجزتِ هیکٌذ( .)24تثادل اىّالػات ٍ تقَیرت

رحیوی ٍ ّوکاراى کِ تِ تزرعی تأحیز ترِ کرارگیزی هرذل

هْارتّای تياتق در اػنای گزٍُ فَرت هیگیزد(.)25

هزاقثت پیگیز تز کیفیت سًذگی تیواراى تحت ّوَدیالیش تا

تذیي تزتیة تیواراى هْارتّایی را درجْت

هقیرراط  LOQDK-FSMTدر تْررزاى پزداختٌرذ تؼررذ اس تررِ

هقاتلِ تا هؾکالت ٍ افشایؼ تَاًوٌذی ،اس گزٍُ کغة

کارگیزی هذل هزاقثت پیگیرز هیراًگیي ػولکرزد جغرواًی

هیکٌٌذ .افشایؼ دریافت حوایت اجتواػی ٍ هٌافغ رٍاًی

افشایؼ یافت ( .)12اهّا ،تا پضٍّؼ )2003( drawoCکِ تز

هزتثو تا آى ،افشایؼ آگاّی در هَرد ؽزایو هؾاتِ ٍ

رٍی سًاى هیتال تِ عرزىاى پغرتاى در اهزیکرا اًجرام ؽرذ،

چگًَگی کٌتزل آى ،افشایؼ تياتق ٍ کٌتزل ؽزایو ،ایجاد

اختالف دارد .در ایي پضٍّؼ اختالف هؼٌی داری در ًوزُ

اًگیشُ ٍ حوایت تزای تغییز رفتار ٍ حفظ آى ٍ پی

ػولکزد جغوی دٍ گزٍُ هَرد ٍ ؽاّذ تؼذ اًجام هذاخلرِ

آهذّای تغییز رفتاری ٍ ًگزؽی اس هشایای گزٍُ حوایتی

ٍ ؽزکت در گرزٍُ ّوتایراى ٍجرَد ًذاؽرت .ػلّرت ایري

ّوتایاى هیتاؽذ(.)26

هَمرَع هرریتَاًررذ تؼررذاد افررزاد سیرراد گررزٍُ حوررایتی در

ّواىگًَِ کِ در ایي پضٍّؼ هؾاّذُ ؽذ هذاخلِ

پضٍّؼ کَارد تاؽذ کِ اس احزتخؾی گزٍُ حوایتی هیکاّذ

پزعتاری تِ ٍعیلِ تؾکیل گزٍُ ّوتایاى تذٍى فزف

( .)22افشایؼ ًوزُ ػولکزد جغرواًی تؼرذ اس ؽرزکت در

ّشیٌِ سیاد ٍ خذهات پیؾزفتِ تالیٌی هٌجز تِ ارتقای

گزٍُ ّوتایراى ًؾراى دٌّرذُ لرشٍم تزقرزاری گرزٍُ ّرای

عالهت جغوی هیؽَد .گزٍُ حوایتی ّوتایاى ؽزایو

هجلِ داًطگاُ علَم پسضکی سبسٍار
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تأحیز گزٍُ ّوتایاى تز عالهت جغوی تیواراى تحت ّوَدیالیش

جذیذی را تزای تیوار تحت ّوَدیالیش ایجاد هیکٌذ ٍ

هتغیزّای سهیٌِای در پیؼ تیٌی تفاٍت ٍمؼیت عالهت

تیوار رٍػ ّا ٍ راّکارّای تياتق تا تیواری را اس افزاد

جغوی تیواراى هثتال تِ ام .اط .ؽزکت کٌٌذُ در گزٍُ

گزٍُ فزا گزفتِ ٍ تا افشایؼ داًؼ ٍ آگاّی تیوار در هَرد

ّای ّوتایاى ًقؾی ًذاؽت؛ اهّا ،ؽزکت درگزٍُ حوایتی

تیواری ٍ رٍػ ّای کٌتزل ػالین ٍ جلَگیزی اس ػَارك

ّوتایاى تاػج ارتقای عالهت جغوی تیواراى ؽذ(.)27

ٍ رٍػ ّای درهاى ٍ آهیختي آًْا تا تجزتیات خَد ،تیوار
تْتز هیتَاًذ تا ًگزاًی اس عیز تیواری کٌار آیذ ٍ افشایؼ
داًؼ هٌجز تِ تغییز رفتار در تیوار هی ؽَد ٍ ایي گًَِ
ٍمؼیّت عالهت ارتقا هییاتذ.

نتیجه گیری
ًتایج پضٍّؼ حامز ًؾاى هیدّذ تؾکیل گزٍُ
ّوتایاى هیتَاًذ در تْثَد ٍمؼیّت جغوی تیواراى تحت

تغییز هیاًگیي ًوزُ ػولکزد جغوی در گزٍُ

درهاى تا ّوَدیالیش ٍ در ًتیجِ در تْثَد کیفیّت سًذگی

کٌتزل کِ خذهات ٍ آهَسػ ّای رٍتیي تخؼ دیالیش را

آًاى تأحیز داؽتِ تاؽذ .تٌاتزایي ،پزعتاراى هیتَاًٌذ تا

دریافت هی ًوَدُ اًذ؛ ًیش اتفا افتادُ اعت.ایي اهز در

اعتفادُ اسگزٍُ حوایتی ّوتایاى هذاخالتی جْت تْثَد

آًْا تِ فَرت کاّؼ در ًوزُ ػولکزد جغواًی هیتاؽذ.

ٍمؼیّت تیواراى تحت درهاى تا ّوَدیالیش ىزاحی ًوایٌذ.

ایي تغییز هؼٌی دار ًویتاؽذ کِ تا تَجِّ تِ هاّیّت هشهي

ًتایج ایي پضٍّؼ هیتَاًذ در آهَسػ ٍ هذیزیّت

تیواری قاتل تَجیِ هیتاؽذ .تذیْی اعت تا کاّؼ عيح

پزعتاری کارتزد داؽتِ تاؽذ.

ػولکزد جغوی ،ػولکزد اجتواػی تیوار ًیش کاّؼ یافتِ
ٍ تِ دًثال آى ایشٍلِ ؽذى اجتواػی کِ تْذیذی تز

تشکر و قدردانی

تْذاؽت رٍاى اعت ،حادث هیؽَد (ٍ .)27اًز ٍ

پضٍّؼ حامز حافل پایاى ًاهِ کارؽٌاعی ارؽذ

ّوکاراى ( )2008در اهزیکا ًیش تیاى کزدًذ کِ اختالل در

در داًؾکذُ پزعتاری ٍ هاهایی داًؾگاُ ػلَم پشؽکی

عالهت جغوی عثة افغزدگی ٍ کاّؼ خَد-کارآهذی

عثشٍار هیتاؽذ .اس هغؤٍلیي داًؾگاُ ػلَم پشؽکی

ٍ در ًتیجِ کاّؼ کیفیت سًذگی هی ؽَد (ّ.)28وچٌیي

عثشٍار ٍ پزعٌل تیوارعتاى ٍاعؼی عثشٍار ٍ تیواراى ػشیش

تز اعاط یافتِ ّای پضٍّؼ حامز هتغیّزّای سهیٌِای در

کِ در اًجام ایي پضٍّؼ ها را یاری ًوَدًذ ،فویواًِ

پیؼ تیٌی تفاٍت ٍمؼیّت ػولکزد جغوی تیواراى تحت

قذرداًی ٍ تؾکز هیکٌین.

ّوَدیالیش قثل ٍ تؼذ اس هذاخلِ ًقؾی ًذاؽت (.)p>0/05
در پضٍّؼ جذیذ هیالًی ٍ ّوکاراى (ً )1390یش
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Backgrounds: patients who are under hemodialysis also
experience a lot of physical problems which can lead to a
reduction in their quality of life. Peer support groups are a kind of
social supports that in which peers who have similar experience
present some advice to others to enhance their quality of life.
Material and Method: This clinical trial study with two case and
control groups was conducted on 55 patients treated with
hemodialysis hospitalized in vasee hospital sabzevar in 1392.
Participants in the case group, attended in 2 hours sessions
during 8 weeks. Issue of sessions was planned based on
patients’needs and interests. Research tools were demographic
and the Section of Physical health status "Kidney Disease Quality
TM
of Life Short Form (KDQOL-SF )". For data analysis, descriptive
statistics, independent t-test and paired t test was used.
Results: Attending in peer support group was resulted in a
significant difference in physical health status between the case
and control group (p< 0.0001).also, there was observed a
significant difference in physical health after and before
intervention(p< 0.0001).
Conclusions: Results showed that using a peer support group
can have some positive effects on promoting physical health
status in patients treated with hemodialysis that finally can
enhance their quality of life.
Key words: Hemodialysis patients, physical health status, peer
support group
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