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Abstract
Introduction & Aim: Patients with acute coronary syndrome suffer from severe consequences such as relapse
and readmission due to insufficient comprehension of educational content and subsequently failure in
treatment adherence. Using some strategies in order to improvement of their knowledge and comprehension
about taught content may be effective on disease outcomes. The current study aimed to determine the effect
of teach-back education on readmission in patients with acute coronary syndrome.
Methods: In this randomized clinical trial, 70 patients with acute coronary syndrome admitted to the
cardiology and cardiac care units of two Hospitals in Zahedan were selected conveniently in 2019. Then
patients were randomly assigned to intervention and control groups through using color cards. Data collection
tools included demographic information form and a form for recording the readmission. Intervention was
based on teach-back education method during three sessions of 30-45 minutes individually and 24 hours after
admission to the hospital. Three months after the intervention, readmission was assessed. Data analysis was
done through descriptive statistics, independent t-test and chi-square test in SPSS21.
Results: Results showed there was no significant difference between two groups in terms of some variables
such as age, gender, educational level, marital status and diabetes history (P>0.05). In intervention group,14.3
percent of patients and in control group 37.1 percent reported readmission during three months after the
intervention and there was significant difference between the two groups in terms of readmission (P=0.029).
Conclusion: Teach-back education reduces the cases of readmission in patients with acute coronary
syndrome. Given the importance of nurses' role in education, this educational method can be used to improve
disease outcomes.
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چکیده

زمینه و هدف :بيماران مبتال به سندرم كرونري حاد به علت درك ناكافي از مباحث آموزشي مرتبط با مراقبت و متعاقبا عدم پيروي
از برنامههاي درماني ،گرفتار عواقب وخيم بيماري از جمله عود بيماري و بستري مجدد ميشوند .استفاده از راهكارهايي با هدف ارتقاء
آگاهي و درك و فهم بيماران از محتواهاي آموخته شده ممكن است تأثير مثبتي بر پيامدهاي اين بيماران داشته باشد .پژوهش حاضر با
هدف تعيين تأثير آموزش بازخورد محور بر بستري مجدد در بيماران با سندرم كرونري حاد انجام شد.
مواد و روشها :در اين كارآزمايي باليني تصادفي  70بيمار مبتال به سندرم كرونري حاد بستري در بخشهاي قلب و مراقبتهاي
ويژه قلبي دو بيمارستان شهر زاهدان در سال  1398به روش نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند ،سپس تخصيص تصادفي بيماران به
دو گروه مداخله و كنترل با استفاده از كارتهاي رنگي و به صورت قرعهكشي انجام شد .ابزار گردآوري دادهها شامل فرم اطالعات
جمعيت شناختي و فرم ثبت موارد بستري مجدد بود .مداخله به صورت آموزش به شيوه بازخورد محور طي سه جلسه به صورت انفرادي
 30-45دقيقهاي و  24ساعت بعد از پذيرش بيمار و در بيمارستان انجام شد .سه ماه بعد از مداخله ،بستري مجدد بيماران از طريق
تماس تلفني با آنها بررسي و ثبت شد.
یافتهها :نتايج نشان داد كه متغيرهايي مانند سن ،جنس ،وضعيت تأهل ،سطح تحصيالت و ابتال به ديابت در دو گروه با يكديگر
تفاوت معنيداري نداشت( .)P>0.05در گروه مداخله  14/3درصد و در گروه كنترل  37/1درصد بيماران در طي سه ماه بعد از ترخيص از
بيمارستان بستري مجدد به دليل بيماري قلبي اوليه داشتند و تفاوت معنيداري از نظر فراواني بستري مجدد بين دو گروه وجود داشت
(.)P=0.029
نتیجهگیری :روش آموزش بازخورد محور باعث كاهش موارد بستري مجدد در بيماران با سندرم حاد كرونري ميشود .با توجه به
اهميت نقش پرستاران در زمينه آموزش ميتوان از اين شيوه آموزشي در جهت ارتقاء بهبود پيامدهاي بيماري استفاده نمود.
کلیدواژهها :آموزش بازخورد محور ،بستري مجدد ،سندرم كرونري حاد
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بيماري عروق كرونر( )CADشايعترين و مهمترين بيماري
مزمن و تهديدكننده حيات است .اين بيماري امروزه اولين علت
مرگ در جهان محسوب ميشود[ .]1طبق تخمين سازمان
جهاني بهداشت( )WHOاگر هيچ اقدامي براي بهبود سالمتي
قلب و عروق صورت نگيرد ،در صورت ادامه روند در سال 2030
از هر  3مرگ  1مورد آن مربوط به بيماريهاي قلبي خواهد
بود[ .]2در اكثر كشورهاي غربي موارد مرگ منتسب به بيماري
قلبي-عروقي به  50درصد كل مرگ و مير ميرسد و بيماري
عروق كرونر يعني شايعترين بيماري قلب 50 ،تا  75درصد اين
نسبت را تشكيل ميدهد[.]3
سندرم حاد كرونري ( )ACSعبارت گستردهاي است كه
دربرگيرنده طيفي از ايسكمي حاد و آسيب ميوكارد از آنژين
ناپايدار تا انفاركتوس حاد ميوكارد همراه با باالرفتن قطعه STو
انفاركتوس ميوكارد بدون باالرفتن قطعه STاست[ .]4سندرم
كرونري حاد شايعترين بيماري مزمن و علت مرگ و مير در اكثر
كشورهاي دنيا از جمله اياالت متحده است .طبق گزارش
سازمان بهداشت جهاني قسمت عمده بودجه درماني در
كشورهاي در حال توسعه براي بيماريهاي قلبي عروقي
اختصاص يافته است و  50درصد كل مرگ و ميرها مربوط به
بيماريهاي قلبي عروقي است[ .]5پيشبيني شدهبود تا سال
 2030ساالنه بيش از  23ميليون مرگ به دليل بيماريهاي
قلبي عروقي در سراسر جهان رخ دهد .در ايران نيز اين بيماري
شايع بوده و مطالعات انجام شده نيز نشان ميدهد كه بيماري-
هاي قلبي عروقي اولين علت مرگ و مير در ايران است[.]6
سندرم حاد كرونري با عاليمي مانند تغييرات در نوار قلب و
يا ماركرهاي بيوشيميايي همراه با ايسكمي و آسيب ميوكارد
مشخص ميشود .عاليم تيپيک سندرم حاد كرونري شامل درد
يا فشار قفسه سينه ،تنگي نفس ،احساس خفگي ،تهوع و
استفراغ ،تعريق و يا بيقراري است .پرفشاري خون ،اضطراب و
احساس مرگ قريبالوقوع كه همگي خطرات ناشي از عدم
تعادل عرضه و تقاضاي اكسيژن ميوكارد و فرآيند تشديد
ايسكمي هستند ،از جمله عالئم ديگر هستند[.]7
در راستاي بهبود و درمان مبتاليان به اين بيماري ،امروزه
روشهاي مختلف دارويي و جراحي جهت درمان بيماري عروق
كرونر وجود دارد و مورد استفاده قرار ميگيرد[ .]8اما متأسفانه
عدم آگاهي كافي بيماران از رژيمهاي درماني و دارويي و متعاقبا
پيروي نكردن از موارد آموخته شده چالشي مهم در بيماران مبتال
به بيماريهاي مزمن از قبيل بيماريهاي قلبي به شمار آمده و
عدم تبعيت از رژيمهاي درماني از عوامل افزايش بيماريهاي
قلبي-عروقي ،افزايش احتمال بروز سكته قلبي ،بستري شدن
مجدد و باالرفتن هزينههاي خدمات بهداشتي درماني محسوب
ميشود[.]9

فرآيند بستري مجدد به بستري شدن دوباره يک بيمار
متعاقب بستري اوليه (به صورت اورژانسي يا برنامهريزي نشده)
در بيمارستانهاي موجود در يک ناحيه و در يک دوره زماني
مشخص اطالق ميشود .همچنين بستري مجدد در بيمارستان،
ابزار اندازهگيري كليدي براي بررسي نتايج مراقبتهاي
بهداشتي-درماني ،بررسي علل مراجعه مجدد بيماران و مشكالت
مربوط به خدمات ارائه شده است .به طور كلي بيماريهاي قلبي
عروقي نسبت قابل توجهي از موارد بستري مجدد را در
بيمارستانها به خود اختصاص ميدهد .به طوري كه اين بيماري
و همچنين نئوپالسمها داراي بيشترين موارد بستري مجدد در
بين تمام انواع بيماريها هستند[.]10
در مطالعه  Anrandaفراواني بستري مجدد در بيماران
نارسايي قلبي  60درصد گزارش شده است[]11؛ همچنين Chan
فراواني بستري مجدد بيماريهاي ايسكميک قلبي را  53درصد
در سال  1993و  60درصد در سال  2005گزارش كرده
است[ .]12در دنياي امروز موضوع بستري مجدد نسبت به
گذشته اهميت بيشتري دارد؛ زيرا هزينههاي درماني به سرعت
در حال افزايش بوده و بستري مجدد باعث صرف هزينههاي
سنگين اقتصادي ،اختالل در نقشهاي خانوادگي ،دوري از
محيط كار و افزايش ارائه خدمات بهداشتي شده است.
آموزش و برنامه درماني نامناسب و عدم پيگيري پس از
ترخيص از مهمترين عوامل مربوط به بستري مجدد محسوب
ميشود .تحقيقات زيادي نشان دادهاند كه مراقبتهاي مبتني بر
مديريت پرستاري نتايج مثبتي در بيماران مبتال به نارسايي قلبي
در پي دارد و سبب كاهش بستري مجدد بيمارستاني ميشود .به
نظر ميرسد كه آموزش به بيماران و خانواده آنها بهترين رويكرد
درماني است[.]13
يكي از راهكارهايي كه شايد بتواند در جهت كاهش موارد
بستري مجدد كمک كننده باشد ارائه اطالعات به بيماران با
شيوه مناسب است .زماني كه به بيماران قلبي در حين ترخيص
اطالعاتي در زمينه بيماري ،رژيم غذايي ،داروها ،ورزش فعاليت-
هاي منظم داده ميشود ،احتمال بستري مجدد آنان به داليل
قلبي عروقي و نيز هزينههاي مراقبتي بهداشتي به طور قابل
توجهي كاهش مييابد .از طرفي آموزش بيمار يكي از جنبههاي
وقتگير خدمات بهداشتي است و توصيه شده كه اثربخشي
استراتژيهاي آموزشي متفاوتي در اين زمينه مورد بررسي قرار
گيرد[ .]14در واقع ،پرستاران هر موقعيتي را كه در برخورد با
استفاده كنندگان از خدمات بهداشتي به دست ميآورند اعم از
اينكه يكي از مخاطبان بيمار يا غير بيمار باشد بايد فرصتي براي
آموزش سالمت تلقي نمايند .اگرچه بيمار يا مددجو در اين
صورت حق انتخاب دارد ،اما اين از وظايف و شگردهاي پرستار
مطلع و متعهد است كه نياز به يادگيري و كسب اطالعات را در
بيمار بررسي نمايد و به شيوه مناسب به وي آموزش دهد[.]15
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آموزش مؤثر بيماران مستلزم بكارگيري روشهاي آموزشي
است كه اثربخشي آنها محرز شدهباشد .در اين ميان ،يكي از
اميدواركنندهترين و موفقيت آميزترين روشهاي بر پايه شواهد
آموزش به بيمار ،روش بازخورد محور (Teach-back
 )Educationاست .اين روش آموزشي ،راهبردي جامع ،چند
جانبه و مبتني بر شواهد است كه به منظور فهم و نگهداري
اطالعات از آن استفاده ميشود و يكي از روشهاي تعاملي
آموزش است كه در آن يادگيرنده بايستي به حدي از تسلط و
توانايي برسد كه خود از مهارت و هنر استفاده از آموختهها را
كسب نمايد .همچنين اين روش خطر درك اشتباه اطالعات
ضروري بيماران را در مكانهاي باليني كاهش ميدهد[.]16
روش آموزشي بازخورد محور به بيمار اجازه ميدهد تا با
بيان مجدد آنچه آموخته است در قالب كلمات خود ميزان درك
خود را نشان دهد و از طرفي با بيان قسمتهاي اصلي آموزشي
كه به صورت سؤال از بيمار پرسيده ميشود ،به مراقبين
بهداشتي كمک مينمايد تا قسمتهايي را كه نياز به آموزش
تكميلي دارند را شناسايي نمايند و اين روش تا درك كامل
مطالب از طرف بيمار با تكرار خواهد شد[ .]17از آنجا كه شيوه
آموزش در اين روش با درخواست از بيمار براي بيان آنچه درك
كرده است ،از ساير روشها متفاوت است به نظر ميرسد شايد
اين روش بتواند در فهم بهتر مطالب آموزشي و بكارگيري آنها،
پيروي از دستورات درماني و دارويي ،بهبود پيامدهاي بيماري و
متعاقبا كاهش موارد بستري مجدد در اين بيماران تأثيرگذار
باشد.
با توجه به افزايش شيوع سندرم كرونري حاد و پيامدهاي
آن از جمله ناتواني ،كاهش كيفيت زندگي ،تحميل هزينههاي
سنگين درمانهاي جراحي و دارويي ،عود بيماري و بستري
مجدد بيماران و افزايش مرگ و مير و از آنجا كه آموزش به
مددجو با شيوههايي كه مناسب وضعيت و شرايط هر بيمار باشد،
ممكن است بتواند در جهت ارتقاء و بازگرداندن سالمتي و
سازگاري با اثرات بيماري و كاهش پيامدهاي آن و اهميت
پايبندي به رژيمهاي درماني و دارويي كمک كننده باشد،
ضرورت توجه به شيوههاي آموزشي در اين بيماران اهميت
خاصي دارد .با عنايت به اين نكته كه روشهاي مختلف
آموزشي با ويژگيهاي متفاوتي كه دارند ممكن است اثربخشي
متفاوتي داشته باشند ،لذا با توجه به ويژگيهاي روش آموزشي
بازخوردمحور ،مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير آموزش بازخورد
محور بر بستري مجدد در بيماران مبتال به سندرم كرونري حاد
در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در سال
 1398انجام شد.

روشها
اين پژوهش يک مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي است كه
كد
با
باليني
كارآزمايي
ثبت
مركز
در
 IRCT20190311043013N1به ثبت رسيد .جامعه پژوهش
شامل بيماران مبتال به سندرم كرونري حاد بستري در بخش-
هاي سي سي يو و پست سي سي يو دو بيمارستان شهر زاهدان
در سال 1398بودند .حجم نمونه با توجه به مطالعه نيكخواه و
همكاران [ ]18با حدود اطمينان  95درصد و توان آزمون آماري
 90درصد در هر گروه  31نفر محاسبه شد كه به منظور در نظر
گرفتن ريزش احتمالي در هر گروه  35نفر و در مجموع  70نفر
بر اساس فرمول حجم نمونه ذيل تعيين شد:
ابزار گردآوري دادهها شامل فرم اطالعات جمعيت شناختي
(سن ،جنس ،وضعيت تأهل ،تعداد فرزندان ،محل سكونت،
وضعيت بيمه ،سطح تحصيالت ،زندگي كردن با ساير افراد،
بيماري زمينهاي) و فرم ثبت موارد بستري مجدد در طي سه ماه
بعد از اتمام مداخله بود.
پس از توضيح هدف مطالعه و اخذ رضايت آگاهانه ،بيماران
ابتدا به صورت در دسترس و بر مبناي معيارهاي ورود به مطالعه
و از بين بيماران بستري با تشخيص سندرم حاد كرونري در
بخشهاي سي سي يو و پست سي سي يو دو بيمارستان شهر
زاهدان در سال  1398انتخاب شدند .سپس تخصيص بيماران به
دو گروه به صورت تصادفي انجام شد ،به اين صورت كه به
تعداد حجم نمونه كارت رنگي با دو رنگ قرمز و آبي تهيه شد.
كارتها به صورت تصادفي مرتب شدند و به ترتيب از روي
كارتها يک كارت به هر بيمار كه واجد شرايط و مايل به
شركت در مطالعه بود ،اختصاص يافت كه براساس رنگ كارت
وارد گروه كنترل يا مداخله شد .معيارهاي ورود به مطالعه شامل
اولين بستري بيمار با تشخيص سندرم كرونري حاد ،گذشتن 24
ساعت از زمان پذيرش ،سكونت در زاهدان ،نداشتن بيماري
ناتوان كننده ،عدم اختالل در تكلم ،شنوايي و بينايي ،قادر به
برقراري ارتباط و همكاري ،نداشتن سابقه اختالالت رواني و
نبودن خود بيمار يا يكي از اعضاء خانواده در گروه علوم پزشكي
بود .معيارهاي خروج از مطالعه شامل عدم شركت در بيش از
يک جلسه آموزشي و عدم تمايل به ادامه همكاري در طي روند
پژوهش بود.
مداخله به روش آموزش بازخورد محور طي سه جلسه به
صورت انفرادي و از  24ساعت بعد از پذيرش بيمار با هماهنگي
و در مكاني كه در بخش مناسب آموزش دادن باشد در بيماران
گروه مداخله اجرا شد .بدين صورت در جلسه اول ( 24ساعت بعد
از پذيرش) به بيماران گروه مداخله در مورد بيماري ،علل ،عوامل
خطر ،عاليم بيماري ،عوارض آن و اهميت پيشگيري و كنترل
آنها ،در جلسه دوم در مورد روشهاي پيشگيري و كنترل
بيماري ،نقش تغذيه و تأثير رژيم غذايي مناسب ،ورزش و كنترل

جدول  :1مشخصات جمعیت شناختی بیماران در دو گروه آموزش بازخورد محور و گروه کنترل
گروه

متغیر
متغیر
سن (سال) Mean±SD
جنس (درصد)
تحصيالت (درصد)
وضعيت تاهل (درصد)
ابتال به ديابت (درصد)

زن
مرد
بيسواد و ابتدايي
ديپلم و باالتر
مجرد
متأهل
دارد
ندارد

مداخله

کنترل

P

53/94 ± 9/31

54± 9/32

* P =0/98

40
60
62/9
37/1
17/1
82/9
54/3
45/7

45/7
54/3
77/2
22/8
11/4
88/6
48/6
51/4

** P =0/62
** P =0/6
** P =0/49
** P =0/63

*آزمون تي مستقل
** آزمون كاي دو

صحيح مطالب توسط بيمار ،مجددا محتواي آموزشي به وي
آموزش داده شد .طي يک ماه بعد از مداخله به منظور ترغيب
هر چه بيشتر براي پيروي از مطالب آموزش داده شده ،در روزها
و ساعات هماهنگ شده قبلي با بيماران ،چهار تماس تلفني (هر
هفته يک تماس) برقرار شده و به سؤاالت آنان پاسخ داده شد.
گروه كنترل فقط آموزشهاي روتين در زمان ترخيص توسط
پرستاران بخش را دريافت كردند .بستري مجدد بيماران طي سه
ماه بعد از مداخله در هر دو گروه مداخله و كنترل از طريق
تماس تلفني بررسي و در فرم مربوطه ثبت شد .همچنين به
منظور رعايت اخالق پژوهش ،در گروه كنترل پس از اتمام
مطالعه آموزشهاي مورد نظر به صورت مطالب نوشتاري ارائه
شد.
تجزيه و تحليل دادهها با استفاده آزمونهاي تي مستقل و
آزمون كاي دو با استفاده از نرم افزار آماري  SPSSنسخه 21
انجام شد .اين مطالعه با كد  IRCT20190311043013N1در
سال  1398پس از تصويب در معاونت تحقيقات و فنآوري
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان و تأييد كميته اخالق اين دانشگاه
با كد اخالق  IR.ZAUMS.REC.1397.474اجرا شد.

2020, Vol. 13, No.2

همچنين در رابطه با موارد بستري مجدد نتايج نشان داد كه
 14/3درصد بيماران گروه مداخله و  37/1درصد بيماران گروه
كنترل در طي سه ماه بعد از ترخيص از بيمارستان بستري مجدد
به دليل بيماري قلبي اوليه داشتند و آزمون كاي دو تفاوت
معنيداري از نظر فراواني بستري مجدد بين دو گروه نشان داد
(( .) P=0.029جدول دو)
بحث
در اين مطالعه كه با هدف تعيين تأثير آموزش بازخورد محور
بر بستري مجدد بيماران سندرم كرونري حاد در بيمارستانهاي
شهر زاهدان در سال  1398انجام شد .نتايج مطالعه نشان داد كه
آموزش بازخورد محور بر كاهش موارد بستري مجدد بيماران در
گروه آموزش مداخله مؤثر بود .همسو با نتايج مطالعه حاضر ،در
مطالعه دالني و همكاران ( )2012در آمريكا تحت عنوان "تله
مانيتورينگ و آموزش خودمراقبتي در بيماران نارسايي قلبي"
ميزان بستري مجدد طي  30روز به دنبال مراقبت در منزل پس
از ترخيص ،در گروه مداخله كاهش داشت اما در مقايسه با گروه
كنترل از نظر آماري معنادار نبود ،اما در  90روز بعد از ترخيص
كاهش معناداري را نشان داد[ .]19در اين مورد ميتوان گفت به
احتمال زياد دليل دستيابي به اين يافته افزايش اطالعات و
J Crit Care Nurs

Downloaded from jccnursing.com at 20:22 +0430 on Sunday May 16th 2021

استرس بر بيماري سندرم كرونري حاد و در جلسه سوم در مورد
اهميت استفاده از داروها و تبعيت از درمان و ترك عادات
نامناسب ،آموزشهاي الزم ارائه شد .مدت زمان هر جلسه
آموزشي بر اساس سطح تحمل بيماران و سطح يادگيري آنها
بين  30تا  45دقيقه بود .در صورت ترخيص بيمار ،جلسه سوم در
منزل وي آموزش داده شد.
در حين ارائه مطالب و در پايان آموزش هر مفهوم يا مطلب
از بيمار خواسته شد تا محتواي آموزشي را آنگونه كه درك كرده
و با كلمات و جمالت خود بيان كند .در صورت عدم درك

نتایج
مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير آموزش بازخورد محور بر
بستري مجدد در بيماران مبتال به سندرم كرونري حاد در
بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در سال
 1398انجام شد.
بررسي مشخصات جمعيتشناختي واحدهاي پژوهش نشان
داد كه دو گروه از نظر سن ،جنس ،سطح تحصيالت ،وضعيت
تأهل و همچنين سابقه ابتال به ديابت با يكديگر تفاوت آماري
معنيداري نداشتند(جدول يک).

دانش بيماران در گروه مداخله است كه با توجه به ماهيت روش
آموزشي بازخورد محور كه آموزش تا فهم و درك كامل بيمار از
آموزشهاي ارائه شده ادامه مييابد ،منطقي است و بيماران با
بكارگيري آنها و رعايت اصول درماني و دارويي توصيه شده و
پيروي از رژيمهاي درماني و دارويي موارد بستري مجدد كمتري
به دليل بيماري قلبي خود را تجربه ميكنند .هر چند جامعه
پژوهش و شيوه آموزشي مطالعه دالني با مطالعه حاضر متفاوت
است ،اما نشان دهنده تأثير شيوههاي آموزشي مدون و طبق
اصول بر كاهش بروز عوارض و متعاقبا كاهش موارد بستري
مجدد است .به احتمال زياد در مطالعه حاضر پيگيري طوالني
مدت سه ماهه بعد از اتمام مداخله و تأكيد بر استفاده از
آموزشهاي ارائه شده توانسته است بر كاهش موارد بستري
مجدد به صورت معنيدار در گروه مداخله تأثيرگذار باشد.
پيگيري دقيق و منظم ميتواند كاهش چشمگيري در دفعات
پذيرش بيمار در بيمارستان به دليل بيماري اوليه ايجاد نمايد.

جدول  :2توزیع فراوانی " بستری مجدد طی سه ماه "
بیماران در گروه آموزش بازخورد محور و گروه کنترل بعد از مداخله
مداخله

گروه

نتیجه آزمون کای

کنترل

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

دو

5

14/3

13

37/1

Df =1

خير

30

85/7

22

62/9

X2 =4/78

جمع

35

100

35

100

بستری مجدد طی سه ماه
بله

همچنين در مطالعه شجاعي و همكاران( )1390تحت عنوان
"بررسي تأثير پيگيري تلفني و آموزش به بيمار توسط پرستار بر
روي بستري مجدد بيماران نارسايي قلبي " نتايج نشان داد كه
بستري مجدد طي سه ماه بعد از مداخله در گروه مداخله كاهش
معناداري داشته است[ ]16كه با يافته مطالعه حاضر همسو است.
هر چند شيوه آموزش و جامعه پژوهش متفاوت با مطالعه حاضر
است اما تأييدكننده تأثير مثبت آموزش با شيوههاي اثربخش بر
بستري مجدد بيماران ميباشد .در مطالعه شجاعي با آموزش
شفاهي ،كتابچه آموزشي نيز به بيماران داده شد و همچنين
وجود پيگيري بيماران از طريق تماسهاي تلفني بعد از ترخيص
باعث تقويت آموزش و تأثير مثبت اين شيوه آموزشي شده بود
كه با مطالعه حاضر همخواني دارد ،اما در مطالعه حاضر با توجه
به ماهيت آموزش بازخورد محور تالش شد تا فقط تأثير اين
شيوه مورد بررسي قرار گيرد و به همين دليل كتابچهاي به
بيماران داده نشد و پژوهشگر بعد از ارائه آموزشها پيگيري و
تأكيد بر بكارگيري آموختهها را انجام داد.
در مطالعه ماري بويد( ) Mary Boydeو همكاران ( )2017نتايج
تأثير آموزش خودمراقبتي بصورت چندرسانهاي بر بستري مجدد
مجله پرستاری مراقبتهای ویژه

P=0/029

قهرماني( 44نفر) نسبت به مطالعه حاضر است.
نتايج مطالعه  Dewaltو عصاره نيز كاهش موارد بستري مجدد
را نشان داد [24و ]23اما اين كاهش معنيدار نبود .البته جامعه
مورد پژوهش در مطالعات اخير بيماران مبتال به نارسايي قلبي
بودند كه با تحقيق حاضر متفاوت است .دليل اين تفاوت به
احتمال زياد مربوط به نوع بيماري و عوارض آن در مبتاليان به
نارسايي قلبي نسبت به سندرم حاد كرونري است .از آنجايي
بيماران مبتال به نارسايي قلبي مدت زمان بيشتري با بيماري و
عوارض درگير هستند ،معنيدار نشدن نتايج در خصوص كاهش
موارد بستري مجدد منطقي به نظر ميرسد.
در مطالعه فروزش و همكاران ( )1396نيز كه تأثير پيگيري
تلفني پس از ترخيص بر بستري مجدد ناشي از عوارض بعد از
عمل پيوند عروق كرونر را بررسي كرده بود ،بيماران به مدت
سي روز جهت تعيين موارد بستري مجدد و عوارض پس از عمل
تحت نظر گرفتند و در اين مدت با گروه مداخله تماس تلفني
حاصل شد .نتايج نشان داد ميزان بستري مجدد در دو گروه
تفاوت معنيداري نداشت[ .]25كه تفاوت اين يافته با مطالعه
حاضر ميتواند به دليل بازه زماني پيگيري كوتاهتر(سي روز) و
دوره  ،13شماره 1399 ،2
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بيماران نارسايي قلبي در بيمارستاني واقع در استراليا نشان داد
كه مداخله آموزشي چندرسانهاي هدفمند ميتواند در كاهش
موارد بستري مجدد افراد مبتال به نارسايي قلبي مؤثر باشد كه با
مطالعه حاضر همخواني دارد[ .]21تفاوت مطالعه ماري بويد با
مطالعه حاضر در نوع شيوه آموزشي و جامعه مطالعه است.
البته در مواردي نتايج متناقضي به صورت معنادار نشدن اختالف
موارد بستري مجدد بين دو گروه نيز گزارش شده است .به
عنوان مثال در مطالعه قهرماني و همكاران( )1392با عنوان
"بررسي تأثير آموزش خود مراقبتي بر ميزان بستري مجدد و
آگاهي و عملكرد بيماران نارسايي قلبي" نتايج نشان داد كه
برنامههاي آموزشي اجراشده در كاهش بستري مجدد بيماران
مؤثر واقع شدهاست اما كاهش موارد بستري مجدد از نظر آماري
معنيدار نبوده است[ .]22تفاوت نتيجه مطالعه قهرماني با مطالعه
حاضر در خصوص معنيدار نشدن دفعات بستري مجدد بين دو
گروه بعد از مداخله احتماال به دليل حجم نمونه كمتر در مطالعه

نتیجهگیری
نتايج اين مطالعه نشان داد كه اجراي برنامه آموزشي به شيوه
بازخورد محور با تأثير بر ارتقاء دانستههاي بيماران و از طرفي
اجراي آموختهها از طريق فهم و درك كامل از محتواي آموزشي
بر كاهش موارد بستري مجدد بيماران در گروه مداخله مؤثر بود.

تشکر و قدرانی
اين مقاله برگرفته از پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته
پرستاري مراقبتهاي ويژه كميته اخالق دانشگاه علوم پزشكي
زاهدان است كه با كد  IR.ZAUMS.REC.1397.474تأييد و
در مركز ثبت كارآزمايي باليني ايران با شماره
 IRCT20190311043013N1به ثبت رسيده است .بدينوسيله
از دانشگاه علوم پزشكي زاهدان قدرداني ميشود .همچنين از
زحمات و همكاري بيماران و پرسنل بخشهاي سي سي يو و
پست سي سي يو بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
تشكر و قدرداني ميشود.
تعارض منافع :نويسندگان اعالم ميدارند هيچگونه تعارض
منافعي وجود ندارد.
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متفاوت بودن زمان ارزيابي بستري مجدد در دو مطالعه و هم-
چنين از ياد بردن مطالب آموزشي يا فهم ناقص مطالب در
تماسهاي تلفني باشد كه متفاوت با شيوه آموزشي مطالعه حاضر
است ،به گونهاي كه در مطالعه حاضر هم جلسات آموزش
حضوري با شيوه بازخورد محور برگزار شد و هم پيگيري تلفني و
تأكيد بر بكارگيري آموختهها مد نظر بود .در مطالعه روحاني و
همكاران ( )1395نيز كه با هدف تعيين تأثير آموزش بر دفعات
بستري مجدد در بيماران با نارسايي قلبي" انجام شد ،نتايج
نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنيدار در بستري مجدد بين دو
گروه بود كه شايد به دليل رويكرد آموزشي متفاوت با مطالعه
حاضر باشد كه از شيوه معمول آموزش و نه آموزش بازخورد
محور استفاده كرده بود[.]26
يكي از محدوديتهاي اين پژوهش احتمال كسب اطالعات در
زمان انجام پژوهش از منابع اطالعاتي ديگر(همراهان و رسانه)
غير از آموزش محقق در هر دو گروه كنترل و مداخله وجود
داشت كه خارج از كنترل پژوهشگر بود.

همچنين با توجه به اين نكته كه بيشترين درصد بيماران اين
مطالعه را افرادي با سطح سواد ابتدايي و همچنين بيسواد
تشكيل داده بودند ،به نظر ميرسد اين روش در فهم و درك
اطالعات و پيروي از آموختهها در بيماران بيسواد يا با سطح
سواد پايين مؤثر واقع ميشود .بنابراين پرستاران ميتوانند اين
شيوه آموزشي را در بهبود پيامدهاي بيماري و كاهش موارد
بستري مجدد در اين گروه از بيماران بكار ببرند.
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