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چکیده
زمینه و هدف:

بیماران تحت درمان با همودیالیز عالوه بر تغییرات متعدد فیزیولوژیکی با تنشهای روانی بسیاری روبهرو میشوند .امروزه

یکی از روشهای کنترل این تنشها ،طب مکمّل میباشد .مطالعهی حاضر با هدف بررسی تأثیّرطبّ فشاری بر میزان اضطراب بیماران
همودیالیزی انجام شد.

موادّ و روشها:

در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهددار 14،بیمار تحت درمان با همودیالیز با استفاده از روش بلوکهای

جایگشتی در سه گروه طبّ فشاری در نقاط حقیقی(25نفر) ،طبّ فشاری در نقاط غیر حقیقی(25نفر) و گروه کنترل(25نفر) قرار گرفتند.اضطراب
بیماران با مقیاس اشپیل برگر قبل از مداخله و نیز از پایان هفتهی اوّل تا پایان هفته چهارم بعد از مداخله در هر سه گروه اندازهگیری شد .در
گروه مداخله حقیقی مجموعه نقاط مشخص شده فشار داده شد .این روش در گروه مداخله حقیقی دو بار در هفته به مدّت چهار هفته بهکار برده
شد .در گروه طبّ فشاری غیرحقیقی نقاط مشخص شده با فاصلهی  2-9سانتیمتر از نقاط اصلی فشار داده شدند.دادهها با استفاده ازآزمون های
کروسکال والیس و فریدمن در سطح معناداری  5/55و نرم افزار  SPSSنسخه46مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها:

میانگین اضطراب آشکار و پنهان در گروه فشار در نقاط حقیقی و غیرحقیقی در قبل از مداخله با هفتهی اوّل تا چهارم تفاوت آماری

معناداری داشت( .)P=5/525،P=5/555در گروه فشار در نقاط غیرحقیقی میانگین اضطراب آشکار قبل از مداخله با هفتهی اوّل تا چهارم تفاوت
آماری معناداری داشت؛ ا ّما ،این تفاوت در این گروه از نظر میزان اضطراب پنهان معنادار نبود .میانگین اضطراب آشکار و پنهان در گروه کنترل
در قبل از مداخله با هفتهی اوّل تا چهارم تفاوت آماری معناداری نشان نداد.

نتیجهگیری:

نتایج نشان میدهد که طبّ فشاری در نقاط حقیقی میتواند اضطراب آشکار و پنهان را در بیماران تحت درمان با همودیالیز

کاهش دهد.

واژههای کلیدی :طب فشاری ،اضطراب ،همودیالیز.

توجّه به آگاهی نسبت به وخامت بیماری خود مجبور به

مقدمه
بیماران تحت درمان با همودیالیز ،از یکسو با

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

تحمّل استرسهای مربوط به اقدامات درمانی طاقتفرسا
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ازجمله دیالیز هستند و از سوی دیگر با طوالنی شدن

میرود ،جریان گردش خون و انرژی حیاتی بدن بهبود

مدّت بیماری عملکرد روانی اجتماعی آنها به شدّت

مییابد.طبّ فشاری در واقع همان طب سوزنی است؛اما،

تحت تأثیّرقرار میگیرد .بهطوریکه اغلب آنها دچار

عوارض طبّ سوزنی مانند غش در حین انجام پروسه،

اختالالت روانی مانند اضطراب و افسردگی می باشند (2

عفونت خونریزی و هپاتیت را ندارد (.)11از مزایای آن

و .)1اضطراب از اختالالت روانی شایع در این افراد می-

سادگی کاربرد و قابلیّت یادگیری و اعمال آن توسّط خود

باشد ( 4و )3؛ بهعنوان مثال ،نتایج حاصل از پژوهش

بیمار است .لذا،طبّ فشاری به سادگی در دسترس است و

مدانلو ،ناظمیان به ترتیب شیوع  85/9و  81/4نشان

بیماران می توانند از آن برای کمک به درمان و مراقبت

میدهد ( 8و  .)6اضطراب باعث افزایش ناخوشی ،بستری

خود استفاده کنند ( 13و .)12لذا ،این پژوهش با هدف

شدن مکرّر ،افزایش هزینه و مرگومیر در بیماران

تعیین تأثیّرطبّ فشاری بر اضطراب بیماران تحت درمان با

همودیالیزی میشود( .)7اضطراب همچنین مانع تبعیّت از

همودیالیز انجام شد.

رژیمهای غذایی و درمانهای توصیّه شده میگردد و بر
امر مراقبت از خود و نتایج درمان ،تأثیّرمنفی دارد؛

موادّ و روشها

درحالیکه با اندکی مداخله میتوان این مشکل را مرتفع

روش این پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نمود( 5و  .)8عالوه بر این ،اضطراب در بیماران دیالیزی

با گروه کنترل و جامعه پژوهش بیماران تحت درمان با

عوارضی همچون پرباری مایعات و گرفتگی عضالنی در

همودیالیز مراجعهکننده به بیمارستان آموزشی نهم دی و

پی دارد و نیاز آنها را به ویزیت طبی بیشتر میکند.

کلینیک دیالیز تربتحیدریه در سال  1393میباشد .حجم

اختالالت روانپزشکی نه تنها از کیفیّت زندگی این

نمونه با حدّاکثر خطای 1/18و خطای نوع اوّل  8درصد،

بیماران میکاهد بلکه مشکالت درمانی آنان را افزایش

 51نفر محاسبه گردید .معیارهای ورود به مطالعه عبارت

میدهد و حتّی ممکن است منجر به تصمیم برای قطع

بودند از :تحت درمان ثابت با همودیالیز ،داشتن حدّاقل

درمان و خودکشی گردد (.)9

دو بار دیالیز در هفته،داشتن فیستول ناحیهی قدامی ساعد،

در حال حاضر برای درمان اضطراب از

قرار گرفتن حدّاقل  6ماه تحت درمان همودیالیز و  3تا 4

بنزودیازپینها استفاده میشود .این داروها عوارض جانبی

ساعت طول زمان هر بار دیالیز .پژوهش پس از اخذ

نظیر افت فشار خون ،گیجی ،خواب آلودگی ،اختالالت

مجوز کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی

شناختی ،عدم تعادل ،دوبینی و سرگیجه دارند که

سبزوار (کد  )MEDSAB.REC.92.36و کسب رضایت-

مشکالت عدیده ای را برای بیماران بوجود می آورند; به

نامه آگاهانه اتبی،آزمودنیها با استفاده از روش تصادفی

خصوص برطرف نمودن رخوت و وابستگی به آن ها

ب فشاری در نقاط
بلوکهای جایگشتی ،در سه گروه ط ّ

مشکل آفرین می باشد ( )11لذا اتخاذ تدابیر غیردارویی

حقیقی (27نفر) ،طبّ فشاری در نقاط غیر حقیقی (27نفر)

که در حوزه وظایف پرستاری نیز باشد ضرورت دارد.

و گروه کنترل (27نفر) قرار گرفتند.

طبّ فشاری یکی از روشهای جامعنگر و یک روش

قبل از مداخله ،میزان اضطراب آشکار و پنهان در

درمانی با قدمتی پنج هزار ساله است.نقاط رفلکسی

سه گروه باپرسشنامه سنجش اضطراب آشکار و پنهان

مشخص شده بر روی بدن هم در طبّ سوزنی و هم در

اشپیل برگر اندازه گرفته شد .سنجش اضطراب در هر سه

طبّ فشاری جهت درمان مورد استفاده قرار میگیرد .با

گروه در پایان هفتههای اوّل تا چهارم بعد از شروع

وارد آمدن فشار بر روی این نقاط کشش عضالنی از بین

مداخله نیز انجام شد.

 566مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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مرادی و همکاران

در گروه فشار در نقاط حقیقی عالوه بر مراقبت

بخش همودیالیز بیمارستان را میگرفت.دادهها با استفاده

معمول بخش ،کمکپژوهشگرقبل از انجام دیالیز ،فشار در

از روشهای آمار توصیفی و تحلیلی شامل آزمون

نقاط مشخص شده را به ترتیب زیر برای بیمارانجام می

کروسکال والیس و آزمون فریدمن و با استفاده از نرم

داد .نقاط زیر قبل از هر جلسهی همودیالیز به مدّت حدود

افزار  SPSSنسخه  16و با سطح معناداری P<1/18مورد

 21دقیقه فشار داده شد .میزان فشار به اندازهی فشار ناشی

تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

از آرام چرخاندن جایی از بدن به قصد ایجاد سوزش و
خارش خفیف در پوست بود.

یافتهها

ابتدا نقطهی) TE 15 (Tian Liaoدر دوطرف فشار

ویژگیهای جمعیّتی آزمودنیهای این مطالعه،در

داده شد .سپس نقطهی) BL10 (Tian Zhuدو طرف،

جدول  ،1ذکر شده است .در پژوهش حاضر تفاوت

سپس  PC6و  HT7دو طرف ،آنگاه ) Yin tang (EXدر

آماری معناداری بین میانگین سنی سه گروه مشاهده

وسط دو ابرو فشار داده میشد .بعد نقطهیCV 17به

نشد.همچنینبا توجه به جدول 1بیماران در سه گروه از

صورت بسیار خفیف ماساژ داده میشد .در پایان

نظرجنس ،وضعیت تأهل ،شغل ،سطح تحصیالت وتعداد

نقطهی)Yong Quan (KD1فشار داده می شد .شکل 1

فرزندان تفاوت آماری معناداری نداشتند.

موقعیت نقاط فشار اشاره شده را در بدن نشان میدهد.

بر اساس نتایج این مطالعه ،بین میانگین اضطراب

این روش در گروه فوق دو بار در هفته به مدّت

آشکار در گروه فشار بر نقاط حقیقی ،در قبل از مداخله

چهار هفته بهکار برده شد.در گروه آزمون دوم نیز فشار در

با هفتهی اوّل تا چهارم تفاوت معناداری (در سطح کمتر

نقاط غیرحقیقی ( 2-3سانتیمتر با فاصله از نقاط حقیقی)

از  )1/18وجود داشت.همچنین،با توجه به جدول 2

اعمال میشد .گروه کنترل نیز مراقبتهای رایج در

میانگین اضطراب پنهان در گروه فشار در نقاط حقیقی قبل

جدول  :1توزیع فراوانی سن ،تعداد فرزندان ،جنس ،میزان تحصیالت ،شغل و وضعیّت تأهّل در بیماران تحت درمان با همودیالیز
غیر حقیقی

حقیقی

معمول

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

سن

17.25±50.41

17.54±55.11

15.5±56.54

4.756

تعداد فرزندان

5.5±5.6

0±5.1

0±5.6

.046

زن

)04.2%(55

)04.2%(55

)15.1%(50

مرد

)11.5%(55

)11.5%(55

)06.5%(55

بیسواد

)06.5%(55

)00.0%(57

)15.1%(50

متغیّر

جنس

تحصیّالت

شغل

ازدواج

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

ابتدایی

)2.0%(7

)5.2%(5

)77.7%(5

راهنمایی

)77.7%(5

)04.2%(55

)50.6%(0

متوسّطه

)50.6%(0

)55.5%(5

)55.5%(5

عالی

)2.0%(7

)4%(4

)4%(4

آزاد

)52%(54

)71.5%(6

)55.5%(1

بازنشسته

)5.2%(5

)56.1%(1

)2.0%(7

خانه دار

)00.0%(57

)52%(54

)15.1%(50

دانشجو

)4%(4

)5.2%(5

)4%(4

کارگر

)2.0%(7

)55.5%(5

)2.0%(7

کارمند

)2.0%(7

)4%(4

)4%(4

مجرّد

)2.0%(7

)5.2%(5

)5.2%(5

متأهّل

)24.0%(51

)17.5%(71

)61.7%(75

فوت همسر

)77.7%(5

)5.2%(5

)55.5%(5

P value

.556

.575

.040

.720
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جدول  :2مقایسهی میزان اضطراب (آشکار -پنهان ) بیماران تحت درمان با همودیالیز قبل و بعد از شروع مداخله در گروه فشار در نقاط
حقیقی،غیرحقیقی ،کنترل (هفتههای اوّل ،دوم ،سوم ،چهارم)
گروه
فشار در نقاط
حقیقی

فشار در نقاط

اضطراب
آشکار
پنهان

آشکار

قبل مداخله

هفته 5

هفته 7

هفته 5

هفته 0

میانگین

05.00

01.20

00.40

05.5

07.75

انحراف معیار

7.15

5.24

0.21

0.04

0.16

میانگین

01.55

00.24

05.26

05.55

05.20

انحراف معیار

5.05

0.15

5.22

0.55

1.51

میانگین

02.44

01.55

01.61

01.51

00.51

انحراف معیار

7.57

5.57

5.55

0.67

5.72

میانگین

05.75

01.44

00.15

00.51

00.24

انحراف معیار

5.45

5.52

5.55

7.10

0.15

میانگین

05.2

05.26

05.26

05.65

05.61

انحراف معیار

0.71

0.56

0.51

0.41

0.55

میانگین

07.15

05

05

07.61

07.15

انحراف معیار

5.25

5.20

5.25

5.27

5.21

غیر حقیقی
پنهان
آشکار
کنترل
پنهان

P value
.441
.472
.414
.522
4.056
4.552

از مداخله با هفتهی اوّل تا چهارم،نیز تفاوت آماری

کنترل تفاوت معنادار آماری دارد ( .)P=1/112میزان

معناداری داشت( .)P=1/127میانگین اضطراب آشکار در

اضطراب در گروه فشار نقاط غیر حقیقی با گروه کنترل

گروه فشار در نقاط غیرحقیقی در قبل از مداخله با هفتهی

تفاوت آماری معنادار نشان نداد ( .)P=1/331بین گروه

اوّل تا چهارم تفاوت آماری معناداری را نشان داد

فشار نقاط حقیقی و غیر حقیقی با یکدیگر نیز تفاوت

( .)P=1/181با توجّه به مقدار

Pدر آزمون فریدمن،

آماری معناداری وجود دارد (.)P=1/184

میانگین اضطراب پنهان در گروه فشار در نقاط غیرحقیقی

نتایج این پژوهش بر اساس نتیجهی آزمون

قبل از مداخله با هفتهی اوّل تا چهارم تفاوت معناداری در

کروسکال والیس نشان داد که میزان اضطراب پنهان

سطح کمتر از 1/18نداشت .میانگین اضطراب آشکار و

بیماران تحت درمان با همودیالیز در سه گروه بعد از چهار

پنهان در گروه کنترل در قبل از مداخله با هفتهی اوّل تا

هفته مداخله تفاوت معنادار آماری دارد (.)P=1/114

چهارم تفاوت معنیداری در سطح کمتر از  1/18نداشت

همچنین،نتیجهی آزمون من ویتنی برای مقایسه دو به دو

( P=1/367و .)P=1/465مقایسهی میزان اضطراب

گروه ها نشان داد که میزان اضطراب پنهان در پایان چهار

(آشکار -پنهان) بیماران تحت درمان با همودیالیز قبل و

هفته مداخله در گروه فشار در نقاط حقیقی با گروه کنترل

بعد از شروع مداخله در گروه فشار در نقاط حقیقی،

تفاوت معنادار آماری دارد ( .)P=1/118میزان اضطراب در

غیرحقیقی ،کنترل (هفتههای اوّل ،دوم ،سوم ،چهارم) در

گروه فشار نقاط غیر حقیقی با گروه کنترل تفاوت آماری

جدول  2آورده شده است.

معنادار نشان نداد ( .)P=1/259بین گروه فشار نقاط

نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد میزان
اضطراب آشکار بیمارن تحت درمان با همودیالیز در سه

حقیقی و غیر حقیقی با یکدیگر نیز تفاوت آماری
معناداری وجود دارد (.)P= 1/111

گروه بعد از چهار هفته مداخله تفاوت معنادار آماری دارد
(.)P=1/116

بحث و نتیجهگیری

نتیجهی آزمون من ویتنی برای مقایسه دو به دو

نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر وجود

گروه ها نشان داد که میزان اضطراب آشکار بعد از چهار

اضطراب در بیماران تحت درمان با همودیالیز میباشد؛

هفته مداخله در گروه فشار در نقاط حقیقی با گروه

بهطوریکه بیشتر آنان سطوح اضطراب متوسّط به باال را
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مرادی و همکاران

شکل :1نقاط فشار

تجربه میکنند .اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز

ناشی از حضور پژوهشگر به عنوان یکی از اعضای تیم

در مطالعات مدانلو  85/9درصد ،ناظمیان  81/4درصد

مراقبتی در کنار آنها و آگاهی از تحت مطالعه بودن،

اضطراب آشکار و  49/7درصد اضطراب پنهان ،کوکر

باشد .در مورد مقایسهی میزان اضطراب بیماران تحت

48/7درصد و مورتاف  35درصد گزارش شده است (14

درمان با همودیالیز قبل و بعد از شروع مداخله در گروه

و .)8 ،5

کنترل(در پایان هفته های اوّل تا چهارم) نتایج مطالعهی

در این مطالعه بهکارگیری طبّ فشاری باعث

حاضر نشان داد که میزان اضطراب آشکار و پنهان در

کاهش میزان اضطراب در گروه فشار در نقاط حقیقی

گروه کنترل نسبت به قبل از مداخله تفاوت آماری

نسبت به دو گروه دیگر شد .این نتیجه میتواند تأثیرمثبت

معناداری نداشته است.

بهکارگیری این روش را بر کاهش میزان اضطراب بیماران

کوبر و همکارانش ،در مطالعهای به بررسی اثر

نشان دهد.در این پژوهش مشخص شد که میزان اضطراب

بخشی طبّ فشاری اوریکوالر در آمبوالنس بر میزان

بیماران تحت درمان با همودیالیز در گروه فشار در نقاط

استرس و اضطراب پرداختند .نتیجهی نهایی این مطالعه

حقیقی در زمانهای مختلف(قبل مداخله ،هفتهی اوّل،

نشان داد در بیماران دریافتکنندهیطبّ فشاری حقیقی

دوم ،سوم و چهارم بعد مداخله) تفاوت معناداری داشته

جهی کاهش یافته است (1/112
اضطراب به طور قابل تو ّ

است .این تفاوت خود بیانگرتأثیّرطبّ فشاری بر کاهش

=.)18( (pدر مطالعهی حاضر نیز در گروه فشار نقاط

ب فشاری حقیقی در زمان
میزان اضطراب بیماران گروه ط ّ

حقیقی نسبت به گروه فشار نقاط غیر حقیقی و کنترل

های مختلف بعد مداخله میباشد .در مورد مقایسهیمیزان

اضطراب به طور معناداری کاهش یافته است.نتایج

اضطراب آشکار بیماران تحت درمان با همودیالیز قبل و

مطالعهی کوبرو همکاران ،به منظور ارزیابی روش درمانی

بعد از شروع مداخله در گروه فشار نقاط غیر حقیقی نتایج

طبّ فشاری در کاهش درد و اضطراب و افزایش رضایت

مطالعهی حاضر نشان داد که میزان اضطراب آشکار در

ب
بیمارانی باآسیب کوچک نیز نشان داد در گروه ط ّ

گروه فشار در نقاط غیر حقیقی نسبت به قبل از مداخله

فشاری حقیقی ،در 65درصداز بیماران اضطراب نیز به

تفاوت آماری معناداری داشته است .با توجّه به بیتأثیر

میزان قابل توجّهی کاهش یافت ( .)p <1/11با این حال،

بودن نقاط مورد استفاده در گروه فشار نقاط غیرحقیقی به

در گروههای دوم و سوم ،کاهش اضطراب قابل توجّه نبود

نظر میرسد این کاهش اضطراب نتیجهی انتظار آنها از

(.)16( )p =1/86,p =1/64در پژوهش حاضر نیز همانند

مؤثّر بودن مداخله ،تلقین به خود و یا حتّی احساس امنیّت

این مطالعه افراد مورد پژوهش در سه گروه قرار گرفتند.

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دوره  /22شماره  /5آذر و دی ماه 4931

تأثیر طبّ فشاری بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز

هر دو مطالعه به کاهش میزان اضطراب با اجرای مداخله

اشاره دارد.

اشاره دارد .تفاوت پژوهش حاضر با این مطالعه این است

نتایج مطالعهی فعلی و تحقیقات مشابه

که در مطالعهی حاضر در گروه فشار نقاط غیرحقیقی نیز

نشانگرتأثیّرمثبت طب فشاری در این مجموعه نقاط

اضطراب به طور معنادار کاهش داشته است که ممکن

مشخص شده ،بر روی میزان اضطراب بیماران

است ناشی از اثرات روانی و فیزیولوژیکی ماساژ باشد .

همودیالیزی میباشد .لذا ،با توجّه به اینکه در ایران

مطالعهی موراو همکاران ،برای ارزیابی اثربخشی

روشهای کاهش میزان اضطراب غیر دارویی کمتر مورد

طبّ فشاری گوش در درمان اضطراب در طول انتقال به

توجّه قرار میگیرند ،پیشنهاد میگردد که کالسهای

بیمارستان در سالمندان مبتال به سنگ کلیه بیانگرتأثیّرمثبت

آموزشی جهت یادگیری روشهای تشخیص و کاهش

طبّ فشاری در گروه آزمون در مقابل گروه کنترل بود.

اضطراب برای پرسنل درمانی ازجمله پرستاران برگزار

مقیاس آنالوگ بصری ،به منظور بررسی سطح اضطراب

شود و پرسنل بهداشتی درمانی در رابطه با این نوع روش

بیماران قبل و بعد از مداخله استفاده شد .بعد از مداخله،

آموزشهای الزم را دریافت نمایند.

جهی کمتر از
در گروه اوّل اضطراب به طور قابل تو ّ
بیماران در گروه دوم بود ( VASنمره  18/4± 9/5در

تشکر و قدردانی

مقابل .)p=1/111، 49/5±25/9نتایج این مطالعه در

این مقاله حاصل نتایج پایان نامه کارشناسی ارشد

خصوص کاهش میزان اضطراب با پژوهش حاضر

رشتهی پرستاری مصوب شورای تحصیالت تکمیلی

همخوانی دارد( .)17نتایج مطالعه یوانگو همکاران ،برای

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

بررسیتأثیّرفشار در نقطه یاینگ تانگ ( )Yingtangدر

میباشد .بدین وسیله از کلیّهی مسؤوالن و دست

کاهش اضطراب والدین در کودکان تحت جراحی نشان

اندرکاران تصویب و اجرای آن ،همچنین کلیّهی پرستاران

داد 21 ،دقیقه پس از مداخله ،گروه طبّ سوزنی به طور

بخش دیالیز بیمارستان آموزشی نهم دی و کلینیک دیالیز

جهی کمتر مضطرب بودند ( 37 ± 11در مقابل 13
قابل تو ّ

شهرستان تربت حیدریه ،بیماران و خانواده های آنان که

 .)15()p = 1/13، 48±در پژوهش حاضر نیزنقطهی اینگ

پژوهشگران را در اجرای این مطالعه یاری نمودند تشکر

تانگ به عنوان یکی از مجموعه نقاط طبّ فشاری بهکار

و قدردانی می گردد.

برده شد و نتایج پژوهش نیز به کاهش میزان اضطراب
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Background: Patients with chronic renal failure on
hemodialysis are affected by psychological stresses, besides
many
physiological changes.
Nowadays,
complementary
medicine is one of the methods to control these stresses. This
study aimed to investigate the effect of acupressure on anxiety in
patients with hemodialysis in TorbatHeidarie city.
Methods and Materials: This is a randomized clinical trial with
control group. 81 patients with hemodialysis were recruited into
acupressure at true points group (27 patients), acupressure at
false points group (27 patients), and control group (27 patients)
using permutation block in NohomDey educational hospital and
Dialysis Clinic of TorbatHeidarie city in 2014. Anxiety of patients
of all groups was measured using Spielberger anxiety
questionnaire before intervention and from the end of first week
till the end of fourth week after intervention. The acupressure at
true points group received the acupressure on the true points
applied two times a week for four weeks. The acupressure at
false points group received the acupressure on 2-3cm far from
the true points. Statistical analysis was performed using Kruskal
Wallis and Friedman tests with SPSS version 16 at 0.05
significance level.
Results: The acupressure at true points group and acupressure
at false points group had significantly different mean levels of
apparent and hidden anxiety at “before intervention” stage and
“first to fourth week” (p=0.005, p=0.027). The average level of
apparent anxiety of “before intervention” and “first-fourth week”
was statistically significantly different at acupressure at false
points group, but the hidden anxiety was not different at this
scenario. The average level of apparent and hidden anxiety of
“before intervention” and “first-fourth week” was not statistically
significantly different in control group.
Conclusion: Findings from this study indicates that the
acupressure therapy at true points is able to reduce apparent and
hidden anxiety of patients with hemodialysis.
Keywords: Acupressure, Anxiety, Hemodialysis
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