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Abstract
Background and purpose: In hemodialysis patients, medication prescribed is essential to
preserve their health and welfare, but adherence to medications is difficult. The aim of this study was to
explain the experiences of patients undergoing hemodialysis about drug consumption.
Materials and methods: A qualitative content analysis was conducted in Kowsar Hospital,
Semnan, Iran. Twenty patients were selected using purposive sampling and semi-structured interviews
were performed to obtain the relevant information. Data collection and analysis were done using
Granheim and Lundman, 2004 content analysis. The accuracy and trustworthiness of the study were
determined according to Lincoln and Guba criteria.
Results: The main theme was "lack of adherence to medication" and the following categories:
'factors related to patients" with 'psychological dimensions', 'participation', 'lack of awareness about the
benefits of drugs', and ' financial restrictions and frustration' as the sub-categories. "Factors related to
medication" with 'challenges in consumption of drugs' as the sub-category. "Factors related to the health
care system" with 'shortage of nurses', 'cumbersome adherence to laws and regulations' and 'adequate
social support ' as the sub-categories.
Conclusion: Lack of adherence to medication is a modifiable threat to health in hemodialysis
patients, therefore, interventions and strategies that can motivate and promote adherence to medication
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could be of great benefit. So, health care authorities should take appropriate actions to improve patients’
management on adherence to medication.
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تبیین تجربه چگونگی مصرف دارو در بیماران تحت
همودیالیز :تحلیل محتوا
منیر نوبهار

چكیده
سابقه و هدف :برای بیماران تحت همودیالیز ،مصرف داروی تجویز شده به منظور حفظ سالمتی و رفاه آنان ضروری
است ،اما پایبندی به مصرف داروها ،دشوار است .هدف این مطالعه تبیین تجربه چگونگی مصررف دارو در بیمراران تحرت
همودیالیز بود.
مواد و روشها :این مطالعه با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا در بخش همودیالیز بیمارستان کرورر سرمنان انجرا
شد .نمونهگیری هدفمند بود 02 ،شرکت کننده انتخاب شدند و تحت مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند .تحلیل دادهها،
هم زمان با جمعآوری دادهها و بر اساس پنج گا  Granheimو  )0222( Lundmanصورت گرفرت .اطمینران از صرحت و
استحکا تحقیق با استفاده از معیارهای لینکولن و گوبا انجا گرفت.
یافتهها :از تحلیل دادهها ،مضون اصلی "عد پایبندی به مصرف دارو" انتزاع شد ،این مضمون دارای طبقات "عوامرل
مربوط به بیمار" با طبقات فرعی 'ابعاد روانی' ،وضعیت مشارکت'' ،کمبود آگاهی نسبت به فوایرد دارو' و 'محردودیتهرا و
استیصال مالی' ،طبقه "عوامل مربوط به دارو" ،با طبقه فرعی 'چالشهای مصرف دارو' ،و طبقه "عوامرل مربروط بره سیسرتم
مراقبت بهداشتی" دارای طبقات فرعی 'کمبود پرستار'' ،تبعیرت از قروانین و مقرررات دسرت و پرا گیرر' و 'کفایرت حمایرت
اجتماعی' بود.
استنتاج :از آن جا که عد پایبندی به مصرف دارو ،تهدیردی قابرل اصرالب ،بررای سرالمتی بیمراران تحرت همودیرالیز
محسوب میشود ،ارائه مداخالت و استراتژی هایی که بتواند به ایجاد انگیزه و ارتقاء پایبندی بره مصررف دارو منجرر شرود،
ارزشمند است .بنابراین اعضاء گروه مراقبت بهداشتی با اتخاذ راهبرهای مناسب میتوانند مدیریت فردی بیماران در مصرف
دارو را ارتقاء دهند.
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واژه های کلیدی :پایبندی به دارو درمانی ،بیماران ،همودیالیز ،تحلیل محتوا

پژوهشی

منیر نوبهار

هر روز دریافت کنند ،این برنامه درمرانی پیییرده ،بررای

و متوس ،بود ،در حرالی کره  08/29درصرد بره مصررف

بیماران محدودیتهرایی را بره همرراه دارد و آنهرا را از

داروها پایبند بودند 71/91 .درصد بیماران همودیرالیز بره

جهات مختلف ،به افراد گروه بهداشتی وابسته مینماید(.)0

مصرف دارو پایبند نبودنرد( .)0نترایج تحقیرق  Schmidو

بیماران تحت همودیرالیز ،نیازمنرد اسرتفاده از شرش دسرته

همکاران ( )0229نشان داد که  67درصد بیماران تحرت

داروهای ضددیابتی ،ضدپر فشاری خون ،آهن و ویتامینها،

همودیررالیز ،پایبنرردی برره مصرررف دارو نداشررتند( .)9در

باند شوندههای فسفات و ویترامین  ،D3ضردپالکتهرا و

مطالعه  Battistellaو همکاران ( )0216عد پایبنردی بره

سایر داروها میباشند( .)9دارو درمانی بررای پیشرگیری و

مصرف دارو در بیماران همودیالیز 09 ،درصرد گرزارش

درمان برخری از بیمراریهرای همرراه ،ماننرد کرمخرونی،

گردید( .)12شایعترین رفتارهای عد پایبندی به مصررف

عفونت ،بیماریهای قلبی عروقی پیشرونده و بیماریهرای

دارو شامل تغییر دفعرات مصررف داروهرا و تغییرر میرزان

استخوانی نیز مطرب میباشد و همواره یکی از چالشهای

مصرف داروها میباشند( .)12بیماران تحرت دیرالیز ،کره

موجررود مرریباشررد( .)9مصرررف ایررن داروهررا ،مشررکالت

رژیمهای غذایی و درمانی خود را رعایت نمیکنند01 ،

مربوط به دارو و خطر ابتال به عوارض جانبی را افرزایش

درصد تا  86درصد میباشند(.)11

میدهد .بنابراین ،ارزیابی ایرن بیمراران بررای مرداخالت

عد پایبندی ،به طرور مرنظم مشراهده شرده و بررای

دارویی بالینی ،به عنوان گروه هدف ،از اهمیت ویرژهای

بیماران با نتایج منفی و افزایش هزینرههرای مراقبرتهرای

برخوردار میباشند(.)2

بهداشتی همراه است .در حالی کره در میران بزرگسرا ن

بیماران به مصرف داروها ،شش عامل کلیردی باورهرای

همیشگی است ،اما در بیماریهرای مرزمن ،برزر تررین

بیمار (درک خطرات وابستگی و عوارض جرانبی) ،مزایرا و

مشررکل اسررت( .)1برره نحرروی کرره عوامررل مررورر در عررد

ضرورت بالقوه درمان ،رابطه بیمار با درمانگر ،بیمراریهرای

پایبندی به مصرف دارو ،برای پزشکان ،سیاست گذاران

جسمی و روانی اخیر ،محدودیتهرای مرالی و دارویری،

بهداشتی و مراقبت دهندگان بهداشتی ،به یرک اولویرت

مسائل دارویی (چند دارویی /پیییدگی برنامره دارویری)

تبدیل شده است .بیمرارانی کره بره رژیرم دارویری خرود

نقش دارند( .)1برای بیماران پایبندی به داروهای تجرویز

پایبند نیستند ،از نتایج سالمتی نامطلوبی برخوردارند(.)12

شده ،برای حفظ سالمتی و رفاه آنان ضرروری اسرت(.)6

تعداد زیاد داروهای مصررفی در ایرن بیمراران ،از جملره

اما پایبنردی بره درمران ،یرک مشرکل عمرده در بیمراران

عواملی است که امکران برروز خطررات دارویری و عرد

تحررت همودیررالیز اسررت( .)7اگرچرره بس ریاری از بیمرراران

پایبندی به مصرف داروها را به همراه دارد .عد پایبندی

تحررت همودی رالیز ،در پایبنرردی برره رعایررت درمررانهررای

به مصرف دارو ،به اررات ناخواسته از قبیل کاهش منرافع

تجویز شده ،موفرق مریشروند ،امرا پایبنردی بره مصررف

درمانی منجر میشود و نیاز بره آزمرایشهرای تشخیصری

داروها ،دشوار است(.)6

بیشتر ،خدمات پزشرکی پیشررفتهترر و افرزایش نیراز بره

در مطالعرهای کرره در یررک بیمارسررتان آموزشرری در

درمرران را برره همررراه دارد( .)10هررمچنررین شررواهد نشرران

هند ( ) 0216انجا شد ،نتایج نشان داد میزان پایبنردی بره

میدهد که با پذیرش مکرر در بخش اورژانر ،،تشردید

مصرف دارو در اکثریت بیمراران تحرت همودیرالیز (62

بیماری و شرای ،رفراهی نامناسربی مواجره مریشروند ،از

درصد) ،کرم برود( .)8نترایج مطالعره دیگرری ( )0212در

طرفی عوارض فراوان و میزان مر

و میر با را تجربره

عربسررتان ،پایبنرردی برره مصرررف دارو در بیمرراران تحررت

میکنند( .)12از آنجا که هر بیمار منحصر به فررد اسرت.

همودیالیز در  91/26درصد و  22/21درصد به میزان کم

بنابراین شواهد از این ایده حمایت مریکنرد کره پرسرتار
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 Mukhtarو همکاران ( )0212معتقدند در پایبنردی

در تما سنین ،عد پایبندی به مصرف دارو ،یک مسرلله

تجربه چگونگي مصرف دارو در بيماران همودیاليز

نفرولوژی باید با برقراری تعامل با بیمار ،به درک عوامل

پیرامون این مساله در داخل و خارج ،حاکی از آن است

مورر در پایبنردی بیمرار بره برنامره درمرانی ،دسرت یابرد.

که این مطالعات عموما با رویکرد تک عاملی به بررسری

همچنین برای پرستاران نفرولوژی مهرم اسرت ،اقرداماتی

این پدیده پرداختهاند .در حالی که به نظرر مریرسرد ،در

که به بیماران در غلبه بر موانرع پایبنردی بره درمرانهرای

این ارزیابی عرالوه برر بیمرار ،برر سرایر عوامرل نیرز بایرد

تجویز شده کمک میکنند ،را بشناسند( .)6شواهد نشران

تمرکز نمود .از آنجرا کره پیگیرری چگرونگی مصررف

میدهد پرستارانی که بیماران را بره خروبی مریشناسرند،

داروهای تجویز شده ،برای جلروگیری از عرد پایبنردی

می توانند توانمندی بیماران جهت انجا مداخالت فردی

بره مصررف دارو اهمیرت دارد و بیمررار سره برار در هفترره

را ارتقاء بخشند و موانع پایبندی به رعایت برنامه درمانی

تحت همودیالیز قرار میگیرد ،پیگیرری چگرونگی مصررف

را کاهش دهند( .)6بسیاری از اطالعاتی که از تحقیقرات

داروها ،میتواند توس ،کارکنان پرستاری بهطور مرنظم،

پایبندی به برنامره درمرانی در بیمراران  ESRDبره دسرت

انجا شود( .)10به عبارت دیگر ،تاکنون مطالعهای جهت

آمدهاند ،شواهدی از چگونگی اصالب پایبندی را نشران

تبیین عوامل مورر در مصرف دارو در بیماران  ESRDبرا

داده ،اما دادههای موجود تا حدودی پیییده است( .)7در

استفاده از تجرارب زنرده افررادی کره ،هرر روزه برا ایرن

حالی که درک بیشتر این پدیده ،در شناسایی تغییررات

پدیده سروکار دارند ،مانند بیماران ،خانوادهها ،پرستاران

عملکردی بیماران ،ضروری میباشد و به ارائه دهندگان

و پزشکان انجا نشده است ،در حالی کره مصررف دارو

خدمات بهداشتی جهت تامین مراقبت بهتر کمک میکنرد.

در بیماران  ،ESRDیک پدیرده جهرانی برا ماهیرت چنرد

همچنین ادغا بهترین و جامعترین شیوه عملکردی بیماران،

علیتی است ،به نحوی که تنها مربوط به بیمار ،بیمراری و

در تامین مراقبتهرای اسرتاندارد بررای بیمراران ،ESRD

عوارض آن نیسرت ،بلکره طبرق نترایج مطالعرات عوامرل

بسیار مهم است( .)19بررسی پایبندی بره برنامره درمرانی،

روانی ،رفتاری ،شناختی ،فرهنگی ،اجتمراعی ،اقتصرادی

یک گا مهم ،برای درک تاریر آن برر کیفیرت زنردگی

و ...در بروز آن نقش دارند ،لذا بره منظرور تبیرین طیرف

بیماران تحت همودیالیز است( .)11بنابراین در این زمینه،

وسیعی از چرالشهرای مررتب ،بره مصررف دارو و ارائره

انجا پرژوهشهرای بریشترر ،بررای کمرک بره بیمراران

مشاوره و راهنمایی بالینی برای بیماران  ،ESRDترکیبری

همودیالیز جهت غلبه برر موانرع توانمنرد سرازی آنران در

از تحقیقات کمی و کیفی ،ضروری به نظر میرسد(.)11

پیشنهاد میشود( .)12مشکل پایبندی ضعیف بره درمرانهرای

به جنبههای مختلف برنامه همودیرالیز را تعیرین نمروده و

پیییده ،در مراقبت روزانه از بیمراران دیرالیزی ،بره طرور

موانع روش شناختی در تحقیق بر روی عرد پایبنردی را

گستردهای به رسمیت شناخته شرده اسرت و در افرزایش

مشخص مینماید .تحقیقات در عد پایبندی برا دو مرانع

و میر این بیماران نقش دارد .در حالی که تعداد کمی

عمده "تناقضات در تعاریف" و "روشهای اندازهگیری

از مطالعات به درک عد پایبندی بیمرار اختصراد داده

نامعتبر" در ارتباط است .روشهای اندازهگیری معتبرر و

شده و نتایج آنها تا حدودی بحث برانگیز میباشد(.)9

تعاریف عملیاتی بالینی برای عد پایبندی نیازمنرد انجرا

مر

به نظر پژوهشگر ،مساله شناخت ضعیف از مصررف

تحقیقات بیشتری است( .)16روشهرای مختلفری بررای

دارو در بیماران  ESRDو باقیماندن آن به عنروان یرک

شناسایی رفتارهای عد پایبندی به مصررف دارو مرورد نیراز

معضل بهداشتی و سالمتی ،ناشی از نوع نگاه و مطالعات

است ،که استفاده از روش گروههای متمرکز ،مصاحبههرای

در رابطه با این پدیده است .به طوری که نگاهی گذرا به

نیمه ساختار یافته ،مصاحبه یک نفر با یرک نفرر ،پرسشرنامه،

عنرراوین و روشهررای مررورد اسررتفاده در مطالعررات قبلرری

پایش الکترونیکی داروها و تجزیه و تحلیل میزان تکررار
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مدیریت مورر بیماریهای مزمن و بهبرود سرالمتی آنهرا

مروری بر مقا ت ،شیوع و پیامدهای عد پایبنردی

پژوهشی

منیر نوبهار

نسخههای بیمار از این قبیل موارد محسوب میشروند(.)1

مطالعه شامل اخرتال ت روانری ،اعتیراد بره مرواد مخردر،

گزارشهای فردی ،مصاحبه ساختار یافته ،و سطح فسرفر

معلولیت روانی ،مشکالت گفتاری و شنوایی ،آلزایمرر و

سر قبل از دیالیز ،شرایعتررین ابزارهرای سرنجش مرورد

ناتوانی در یادآوری تجارب بود .مشارکت کننردگان بره

استفاده برای گزارش پایبندی به مصرف دارو مریباشرند(.)9

صورت نمونهگیرری هدفمنرد ( )Purposefulاز افررادی

از آنجاکه گزارشدهی بیمار و کارکنان بخش همودیرالیز،

که معیار ورود به مطالعه را دارا بودنرد و تجربره غنری از

روشهای پیشنهاد شده جهت بررسی پایبندی به مصرف

موضوع داشتند ،انتخاب شدند .نمونهگیری تا زمان اشباع

دارو میباشند( .)0همچنین ،افراد بالینی و محققین نیازمند

دادهها و طبقات ادامه یافت .جامعه مورد بررسری از برین

درک تجراربی هسررتند ،کره بیرران آنهرا نیازمنررد بررسرری

بیمراران تحررت درمران بررا همودیرالیز و اعضررای خررانواده

عمیق دادههای حاصل از تحقیقات کیفی است .بنرابراین

آنها ،پرستاران و پزشکان بخرش همودیرالیز بیمارسرتان

انجا تحقیقات کیفی ضروری است تا یافتههرای واقعری

کورر وابسته به دانشرگاه علرو پزشرکی سرمنان انتخراب

بر اساس تجارب مشارکت کنندگان برای تبیین تجرارب

شدند .این بخش در طبقه همکف بیمارستان واقع شرده،

بیمرراران  ،ESRDدر مصرررف دارو ،فررراهم گررردد(.)17

دارای  92تخت فعال همودیالیز میباشد و طی سه شیفت

بررسی تجارب بیماران در چگونگی استفاده از داروهرا،

صرربح ،عصررر و شررب بیمرراران تحررت همودیررالیز قرررار

و درک عمیقتر پدیرده چگرونگی پایبنردی بره مصررف

میگیرنرد .اطالعرات فرردی مشرارکت کننردگان شرامل

دارو ،توس ،اعضای مراقبتهای بهداشتی ،مریتوانرد بره

سن ،جرن ،،تحصریالت ،شرغل ،وضرعیت تاهرل ،تعرداد

درک بهتررر مصرررف دارو از دیرردگاه بیمررار و ترررویج

فرزندان ،مردت زمرانی کره از شرروع بیمراری و نیراز بره

مناسبتر خودمراقبتی در بیماران منجر شرود( .)18هردف

دستگاه دیالیز میگذشت ،ربت گردید .با توجه به اصرل

ایررن مطالعرره تبیررین تجربرره چگررونگی مصرررف دارو در

حداکثر تنوع ( )Maximum Variationدر امر نمونهگیری،

بیماران تحت همودیالیز بود.

از بیماران تحت درمان با همودیالیز که از نظر سن ،مدت

مواد و روش ها

ابررتال ،شرردت و علررت بیمرراری در درجررات مختلفرری
قرررار داشررتند ،اسررتفاده شررد .روش اصررلی گررردآوری

روش تحلیل محتروای کیفری انجرا شرد .تحلیرل محتروا

از مشارکتکنندگان درخواسرت مریشرد کره در مرورد

فرآیندی است که طی آن دادههای خا بر اسراس تفسریر و

مصرررف دارو صررحبت کننررد ،سررم ،در مررورد عوامررل

استنباط دقیق و منظم محقق به طبقاتی تبدیل میگردنرد،

تاریرگررذار بررر مصرررف دارو سرروال مرریشررد ،سررلوا ت

این فرآیند با استفاده از منطق استقراء صورت مریگیررد

پیگیریکننده بر اساس اطالعاتی کره شررکت کننردگان

که با بررسی دقیق محقق و مقایسه مداو دادهها ،طبقات

ارایه میکردند ،جهت روشنتر شدن مفهو مورد مطالعه

و تمها از دادههرای خرا اسرتخراج مریگردنرد( )19و بره

مطرب میگردید .سلوا ت مصراحبههرای بعردی نیرز برر

وسیله آن دادهها خالصه ،توصیف و تفسیر شده و بررای

اساس طبقات استخراج شده تنظیم میشد .سرم ،سرلوا ت

درونمایههای غالب و اصلی استفاده میشرود(.)02

کاوشی مانند میتوانید بیشتر توضریح بدهیردي یرا یرک

معیارهای ورود به مطالعه شامل بیماران همودیالیزی برود

مثال بزنید ،برای تشویق مشارکتکننردگان و بره منظرور

که بیش از یک سال تحت درمران برا همودیرالیز بودنرد،

دستیابی به اطالعات عمیقتر پرسیده میشد .در پایران از

دارای اطالعات غنی و تمایل به مصاحبه برا پژوهشرگر و

مشارکتکننده تقدیر و تشکر به عمل میآمد و از آنها

عالقمند به بیان تجربه خود بودنرد .معیارهرای خرروج از

خواسته میشد تا اگر مطلبی باقی مانده و میخواهند بیان

تعیین
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با توجه به هدف پژوهش ،این مطالعه برا اسرتفاده از

دادهها در این تحقیرق مصراحبه نیمره سرازمان یافتره برود.

تجربه چگونگي مصرف دارو در بيماران همودیاليز

و پزشکان بخش همودیالیز نیز مصراحبه انجرا شرد و از

مداو تشابهات ،تفراوتهرا و تناسرب ،کردهایی کره برر

آنرران نیررز در مررورد تجربیاتشرران از مصرررف داروهررای

موضوع واحدی د لت میکردنرد ،در یرک طبقره قررار

بیمارانشان سلوال شد .لطفا در مورد چگونگی مصررف

گرفت و زیر طبقات و طبقات دستهبندی شد و کردهای

دارو در بیمار برایم توضیح دهیدي پ ،از پایان هر مصاحبه،

محوری شکل گرفرت ،نقراط مربهم و نیازمنرد توجره در

دادهها مورد نقد و بررسی قرار میگرفت ،نقراط مربهم و

مصاحبههای بعدی مشخص شد و در مصراحبههرای بعرد

نیازمند توجه در مصاحبههای بعدی مشخص مریگردیرد

مرورد بررسری قرررار گرفرت ،برره نحروی کرره نقراط ابهررا

و در مصاحبههای بعد مورد بررسی قرار میگرفرت .مقایسره

برطرف شده و جایگاه کدها در هر طبقه کامال مشخص

مداو دادهها هرم زمران برا جمرعآوری اطالعرات انجرا

شرد .در گرا پرنجم ( )Formulating themesدر سرطح

میگرفت ،به گونهای که اطالعات جمرعآوری شرده برا

تفسیری ،طبقات تلخیص شد و مفهو مرکزی هرر طبقره

اطالعات قبلی مقایسه میگردید ،اهمیرت و موقعیرت آن در

مشخص گردید و مفاهیم اصلی و انتزاعی استخراج شد.

سلسله مراتب آنالیز اطالعات تعیین میگردید .مردت زمران

مفاهیم بر اساس شرب مضامین درونری در مرتن مشرخص

مصاحبهها بر حسب شرای ،و تمایل مشرارکتکننردگان

شد و با توجه به کل دادهها ایرن مضرامین درونری مرورد

بین  22تا  81دقیقه بود .محل انجا مصراحبههرا اتراقی در

بازبینی قرار گرفت( .)00به منظور تعیین اعتباربخشری دادههرا

بخش کلینیکی درمانگاه بیمارستان ،جنب بخش همودیرالیز

( )Rigourاز معیارهررای  Lincolnو  Gubaاسررتفاده شررد.

انتخاب شد ،که کوتاهترین مسافت ممکرن را نسربت بره

درگیری طو

،)Prolonged

بخش همودیالیز داشرت و مشرارکتکننردگان در آن از

مشارکت کافی و تعامل مناسب با مشرارکتکننردگان و

لحاظ شرای ،فیزیکی ،دما ،بو ،تهویه و نرور در آسرایش

بازنگری توس ،مشارکتکنندگان (،)Member Check

بودنررد ،در زمرران انجررا مصرراحبههررا فقرر ،پژوهشررگر و

برای تایید دادهها از جمله فعالیتهای محقرق بره منظرور

مشارکتکننده در اتاق حضور داشتند .جمعآوری و تحلیل

پیبردن به اعتبار دادهها بود و به افزایش مقبولیت دادهها

دادهها هم زمان صورت میگرفت( .)01تجزیره و تحلیرل

( )Credibilityکمک کررد .اطمینران ()Dependability

Granheim

یا ربات یافتهها با نسخهنویسری در اسررع وقرت ،اسرتفاده

و  )0222( Lundmanصرورت گرفرت( .)00در گرا اول

از نظررررات همکررراران ( )External Checkو مطالعررره

متن مصاحبهها بر روی نوار ضب ،و بالفاصرله کلمره بره

مجرردد کررل دادههررا فررراهم گردیررد .از تلفیررق زمررانی

کلمه پیاده و به عنروان داده اصرلی تحقیرق اسرتفاده شرد

( )Time Triangulationو شرررکتکننرردگان بررا تنرروع

( .)Transcribingدر گا دو نروار صردای ضرب ،شرده بره

نمونهگیری (سن ،جن ،،تحصیالت ،شغل ،تاهل ،مردت

دفعات گوش داده شد و متنهای دستنوی ،چنردین برار

زمان دیالیز ،توا با تفاوتهای فرهنگی ،مذهبی ،روانی،

مرورگردید و تصمیمگیری درمورد تقسیم متن به واحردهای

اجتماعی و اقتصادی و  )...استفاده شد که اعتبرار دادههرا

معنایی( )Meaning unitsصورتگرفت .در گا سو طراحی

را افررزوده و برره تاییدپررذیری دادههررا ()Confirmability

انتزاعی نمودن ( )Abstractingواحدهای معنایی و انتخاب

منج رر شررد .برره منظررور تعیررین قابلیررت تصرردیق ،محقررق

کدها انجا شد .با توجه به تجرارب مشرارکتکننردگان

پیشفرضهای خود را در رونرد جمرعآوری و تجزیره و

مفاهیم آشکار و پنهان به صورت جمالت یرا پراراگراف

تحلیررل دادههررا دخالررت نررداد ( .)Bracketingهررمچنررین

از کلمات آنها و کدهای د لتکننده مشخص میشد،

قابلیت تعیین– تأیید با رعایرت بریطرفری محقرق ،توافرق

سم ،کدگذاری و خالصهسازی انجا گرفت.

روی کرردها و درونمایررههررا ،هررمچنررین بررسرری مررتن

دادهها بهروش تحلیل محتوا و براساس پنج گا
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کنند .برای جمعآوری اطالعات با همراه بیمار ،پرستاران

در گا چهار ( )Sorting codesبر اسراس مقایسره

پژوهشی

منیر نوبهار

مصاحبهها ،کدها و طبقات استخراج شده توس ،دو نفرر

دیالیز  9ترا  01سرال (میرانگین سرابقه دیرالیز  9/97سرال)

از اعضای هیأت علمی ( )peer Checkمورد تأییرد قررار

داشتند ،شش بیمار متاهل ،یک بیمار مجرد و یک بیمرار

گرفت و تأییدپذیری یافتهها مشخص گردید .هرمچنرین

همسر فوت کرده بود ،تعداد فرزندان آنها دو تا هشرت

قابلیت انتقرال ( )Transferabilityیرا تناسرب ()Fittingness

(میانگین  )9/01بود ،شش بیمار تحصریالت ابتردایی ،دو

از طریق مصاحبه با مشرارکتکنندگان متفراوت و ارایره

بیمار دیملمه بودند .دو مرد بیکار ،یک مرد بازنشسرته و

نقل قرولهرای مسرتقیم و مثرالهرا ،تبیرین غنری دادههرا و

همه خانمها خانهدار بودند .هفت پرسرتار (پرنج زن و دو

مشاورههرای علمری برا اسراتید صراحبنظرر امکرانپرذیر

مرد) ،سن برین  97ترا  62سرال (میرانگین  )26/1داشرتند،

گردید(.)01

همگرری دارای لیسرران ،پرسررتاری بودنررد ،چهررار پرسررتار

پ ،از اخذ معرفری نامره از کمیتره اخرالق دانشرگاه

متاهل ،دو مورد مجرد و یرک مرورد مطلقره بودنرد ،سره

علو پزشکی سمنان ،شرکتکنندگان برر اسراس معیارهرای

همرراه (سره مرررد) سرنشران بررین  02-82سرال (میررانگین

ورود به مطالعه انتخاب شدند ،توضیحات ز بره آنهرا

 ،)12/79سواد یک نفر ابتردایی و دو نفرر دیملمره ،شرغل

داده شد .در صورت اعرال رضرایت شررکتکننردگان،

یک نفر کارگر و دو نفر بازنشسته بودند ،دو نفر متاهل و

زمان مصاحبه با موافقت آنهرا تعیرین شرد .پر ،از بیران

یک نفر مجرد برود .دو پزشرک (یرک مررد و یرک زن)

اهداف پژوهش ،تمامی مشارکتکنندگان رضرایتنامره

پزشک مرد  12ساله ،فوق تخصص نفرولوژی و پزشک

آگاهانه بررای شررکت در مطالعره را تکمیرل کردنرد .از

خانم  21ساله ،متخصص داخلی ،هرر دو متاهرل و دارای

شرکتکنندگان برای ضب ،صدا و پاسخگویی به سلوا ت

 0فرزند بودند .از تحلیرل دادههرا ،مضرون اصرلی "عرد

اجازه گرفته شرد .در مرورد محرمانره برودن اطالعرات و

پایبندی به مصرف دارو" انتزاع شد ،این مضرمون دارای

صدای ضب ،شده نیز به آنها اطمینان داده شد .در صرورت

طبقات "عوامل مربوط به بیمار" با طبقرات فرعری 'ابعراد

احساس خستگی ،هر زمان که نیاز برود مصراحبه قطرع و

روانی'' ،وضعیت مشارکت'' ،کمبرود آگراهی نسربت بره

در صورت نیاز ،مصاحبه ادامه یافت .به هرر سرلوالی کره

فوایررد دارو' و 'محرردودیتهررا و استیصررال مررالی' ،طبقرره

مشارکتکنندگان تمایلی به پاسخگویی به آن نداشرتند،

"عوامل مربروط بره دارو" ،برا طبقره فرعری 'چرالشهرای

میتوانستند جواب ندهند .خروج آنها از مطالعه بره هرر

مصرف دارو' ،و طبقه "عوامل مربوط به سیستم مراقبرت

دلیل به صورت آزادانه امکانپذیر بود .بره آنهرا اطرالع

بهداشتی" دارای طبقات فرعی 'کمبرود پرسرتار'' ،تبعیرت

داده شد که در صورت لزو ممکن است بررای تکمیرل

از قوانین و مقررات دست و پا گیرر' و 'کفایرت حمایرت

صحبتها مجددا به آنها مراجعه شود .به مشارکتکننردگان

اجتماعی' بود (فلوچارت شماره .)1

اختیار داشته باشند .در هنگا انتشار نتایج کلیه اطالعات
فردی مشارکت کنندگان محرمانه بود.

عد پایبندی به مصرف دارو
تحلیل دادههرا نشران داد کره مضرون اصرلی "عرد
پایبندی به مصرف دارو" بود ،بیماران تحت همودیرالیز،

یافته ها

از مصرف صحیح دارو اجتناب میکردنرد .مرزمن برودن

طرری ایررن تحقیررق  02شرررکت کننررده شررامل هشررت

بیماری و ضرورت تداو درمان همودیالیز ،از یک سو و

بیمار ،هفت پرستار ،سره همرراه و دو پزشرک مشرارکت

وجود بیماریهرای زمینرهای متعردد از سروی دیگرر ،بره

داشتند  .هشت بیمار (پنج زن و سه مرد) شررکت کننرده

افزایش نیاز بیماران بره مصررف داروهرای متعردد منجرر

سن آنران برین  91ترا  71سرال (میرانگین  ،)11/97سرابقه

میشد ،آنها به درمان با همودیالیز ،که تا حدودی
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گفته شد در صورت تمایل میتوانند نتایج پژوهش را در

تجربه چگونگي مصرف دارو در بيماران همودیاليز

فلوچارت شماره  :1مضمون اصلی ،طبقات ،طبقات فرعی و زیرطبقات چگونگی مصرف دارو در بیماران تحت همودیالیز

عالئم را برطرف میکرد و حال عمومی آنهرا را بهبرود

ابعاد روانی

میبخشید ،بسنده میکردند .بیماران تحرت همودیرالیز از

یکی از طبقات فرعی ،عوامل مربوط به بیمار' ،ابعاد

مصرف داروهایی که جنبه نگهدارنده داشته و به بهبودی

روانی' بود ،نارسایی مزمن کلیه ،بریش از آن کره مشرکالت

کامل منجر نمیشد ،خودداری میکردند.

جسمی به همراه داشته باشد ،با مسائل روانی همرراه برود.

مشارکتکننده پرستار  1میگوید" :مریض مریگره

بیماران تحت همودیالیز با چالشهای روانری روبررو بودنرد.

ا ن دو سه هفته است که دردهای استخوانی من شرروع

نمررذیرفتن بیمرراری ،سررهل انگرراری ،فراموشرری ،ناامیرردی،

شده ،به او میگم شما با این سن کم ،با این مدت زمران

ترس از بروز عروارض جرانبی و بریاعتمرادی بره ارررات

کم دیالیز ،نباید این دردهای استخوانی را داشرته باشری،

دارو ،زیرطبقات ابعاد روانی بودند.

کربنررات کلسرریم مصرررف مرریکنرریي مرریگرره آری ،مررن
میگم وجدانا راست بگو ،میگه نه ،مصرف نمریکرنم،
شش ماه است که من حتی یرک دونره کربنرات کلسریم
مصرف نکرد ".

یافتههای این مطالعه نشران داد کره یکری از طبقرات
در عررد پایبنرردی برره مصرررف دارو" ،عوامررل مربرروط

یکی از زیرطبقات ابعراد روانری ،نمرذیرفتن بیمراری
توس ،بیماران تحت همودیالیز بود .برخی از بیماران ،برا
وجود این که تحت درمران برا همودیرالیز بودنرد ،امرا از
پذیرش بیماری خود اجتناب میکردند ،آنها به واسرطه
انکار اصل بیماری ،ضرورتی برای مداوا و مصرف دارو
نمیدیدند .مشارکت کننده پرستار  0میگویرد" :بیمرار،

برره بیمررار" بررود .جنبررههررای مختلررف جسررمی ،روانرری،

بیماریش را نمذیرفته و در مرحله انکرار اسرت ... .ایرنهرا

اجتماعی ،فرهنگری و اقتصرادی در پایبنردی بیمراران بره

بیماری را نمذیرفتند ،تا به درمان آن بیندیشند".

مصررف دارو تاریرگرذار بررود .ایرن طبقرره شرامل طبقررات
فرعرری 'ابعرراد روانرری'' ،وضررعیت مشررارکت'' ،کمبررود
آگاهی نسبت به فواید دارو' و 'محدودیتها و استیصرال
مالی' بود.
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عوامل مربوط به بیمار

نمذیرفتن بیماری

پژوهشی

درمان سست میشردند و ایرن امرر باعرث عرد پایبنردی
آنها در مصرف دارو میشد.

منیر نوبهار

ترس از بروز عوارض جانبی
یکرری از زیرطبقررات ابعرراد روانرری ،ترررس از بررروز

مشارکتکننده پرستار  1میگوید" :بیمار باید طرو نی

عوارض جانبی بود .مصررف داروهرای متعردد ،تروا برا

مدت دارو استفاده کند .... ،از دارو زده میشه و ممکنره

محدودیتهای رژیم غذایی و مایعات ،باعث میشد که

مصرف این دارو را کنار بگذاره".

بیماران به دنبال مصرف دارو ،عروارض جرانبی دارو ،بره

مشارکتکننده پزشک  0میگوید":چون قردهاشرون
زیاد است و بیماری مزمن است ،بعضی از ایرنهرا خسرته
میشوند ،دارو را مصرف نمیکنند".
مشارکت کننده پرسرتار  9در ایرن براره مریگویرد:
"فسفر مریض شش شده ،دکتر فکر میکنه که ایرن مرریض
داره روزی سه تا بیکربنات استفاده مریکنره ،در حرالی
که مریض همان روزی یک دانه را هم درسرت مصررف
نمیکنه".

فراموشی

خصود عوارض گوارشی را تجربه نمایند ،این مورد به
عد پایبندی بیماران در مصرف دارو منجر میشد.
مشارکتکننده پرستار  0میگویرد" :بیمرار مریگره
بخواهم روزی  22تا قرد بخور  ،بعرد برا آونهرا ،آب
هم کم بخور  ،معد را خراب میکنه".

بیاعتمادی به اررات دارو
یکی از زیرطبقات ابعاد روانی ،بیاعتمادی به اررات
دارو بود ،از آنجا که اررات مصرف بسیاری از داروهرا،
در طو نی مدت بروز میکند ،هرمچنرین عرد مصررف

یکرری از زیرطبقررات ابعرراد روانرری ،فراموشرری بررود.

آنها در طول زمران ،بره ایجراد عروارض مختلرف منجرر

بیمراران تحرت همودیرالیز برا مشرکالت شرناختی روبرررو

مرریگررردد ،بیمرراران و حترری همراهرران آنهررا ،نسرربت برره

بودند ،اختالل در حافظه ،یادگیری و به یادآوری مطالب

مصرف این داروها رغبتی نشان نمریدادنرد و بره ارررات

از مواردی بود ،که به دفعات توس ،مشارکت کننردگان

دارو بیاعتماد بودند ،بیاعتمادی به اررات دارو ،موجب

مطرب گردیرد و باعرث ایجراد فراموشری در مصررف بره

عد پایبندی به مصرف دارو میشد.

موقع و صحیح داروها میشد.
مشارکت کننده پرسرتار  0در ایرن براره مریگویرد:

مشارکتکننده همراه بیمار  9میگویرد" :داروهاشرون
هیچ فایدهای نداره ،همش گچ است".

"مریضها مصررف داروهرا را ،یادشرون مریره .یکری از

مشارکت کننده پرستار  1میگوید" :بیمارها از نظر

مشکالت اینها فراموشی است ،بیمار میگه یراد مریره

روانی نگرش مثبتی به مصررف دارو ندارنرد ،شراید اگرر

که قردها را بخور ".

یکی از زیرطبقات ابعاد روانی ،احساس ناامیدی در
بیماران تحت همودیالیز بود .مزمن بودن بیماری ،نیاز بره
ساعات مستمر درمان همودیرالیز ،وابسرتگی بره دسرتگاه،
عد بهبود قطعی و محدودیتهای مختلف ،زمینه ایجراد
ناامیدی را در بیماران تشدید میکرد.

صحبت کنند و ببینند که دچار چه عوارض اسرتخوانی و
قلبی شدهاند ،با مصرف این چنرد ترا دارو ،جلروی برروز
این عوارض گرفته میشه ،نگرششون تغییر پیدا بکنه".

وضعیت مشارکت
یکی از طبقات فرعی در عوامرل مربروط بره بیمرار،
"وضعیت مشارکت" بیماران تحت همودیرالیز در برنامره

مشارکت کننده پرستار  2میگویرد" :بیمرار امیردی

درمانی بود .ابرتال بره بیمراریهرای زمینرهای در وضرعیت

به زنردگی نرداره ،مریگره ایرن همره دارو را بخرور ،...

مشارکت بیماران تحت همودیرالیز نقرش داشرت ،آنهرا

بخواهم دو سال دیگه از دنیا بر ".

که دچار بیماریهای مزمن و متعدد بودند ،از تبعیرت در
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ناامیدی

بیمارانی که طو نی دیالیز میشروند را ببینرد و برا آنهرا

تجربه چگونگي مصرف دارو در بيماران همودیاليز

مصرف دارو سر باز میزدند.

سالها از دیالیزشرون هرم گذشرته ،براز هرم ممکنره اگرر

مشارکت کننده پزشک  1میگوید":خیلریهاشرون

آگاهی کافی نداشته باشند ،به اهمیت موضوع پی نبررده

حتی تو خوردن قردهاشون هم همکاری ز را ندارند".

باشند ،که دارو چه قدر به آنها کمک میکنه ،عروارض را

مشارکت کننده پرستار  0مریگویرد" :مریضری کره

برای آنها کم میکنه و دیالیز برای آنها بهتر انجا میشره،

خودش دارو را تهیه میکنه ،به موقع میآره و میگیرره،

از کفایت زندگی بهتر و دیالیز بهتری برخوردار میشن".

 ...خوب درمان میشه".

ناتوانیهای متعدد

نداشتن سواد
یکی از زیرطبقات کمبود آگاهی نسربت بره فوایرد

ناتوانیهای متعدد ،زیرطبقه وضعیت مشارکت بیمار

دارو ،نداشتن سواد بود .نداشرتن سرواد ،امکران مصررف

بود .از آنجا که اختال ت مزمن مانند فشار خون برا و

صحیح دارو را کاهش میداد و در مواردی بره دریافرت

دیابت در بسیاری از بیماران تحت همودیالیز زمینره سراز

نوع و میزان داروی اشتباه از سوی بیماران منجر میشد.

ایجاد نارسایی مزمن کلیه بود ،از سوی دیگر بسریاری از
آنان به دنبال همودیالیز با مشکالت قلبی عروقری روبررو
بودند و ناتواناییهای متعددی را تجربه میکردند که برر
وضعیت مشارکت آنان تاریرگذار بود.
مشررارکتکننررده پرسررتار  1مرریگویررد" :بیمرراری
نارسایی مزمن کلیه ،بیماری مزمنی است کره درمران آن

مشارکت کننده بیمار  2میگوید" :نه من سرواد دار و
نه زنم ،که بتوانیم دستور مصرف داروها را بخوانیم".
مشارکتکننده پرستار  1میگوید" :وقتی دفترچههرای
آموزشی را به اونها دادیم ،همینجا گذاشرتند و رفتنرد.
 ...برخی هم سنشون با است و نمیتوانند دفترچرههرای
آموزشی را بخوانند".

نهایی نیسرت ،فقر ،یرک درمران نگره دارنرده محسروب

نداشتن سواد باعرث مریشرد کره بیمرار در مصررف

میشه و بیمار متوجه مریشرود کره سرال بره سرال رو بره

داروها ،با مشکالت متعدد و گاه تهدیرد کننرده سرالمتی

تحلیل میره ،مریبینره از ایرن دارویری کره داره اسرتفاده

روبرو باشند.

میکنره ،رمرری نمریبینره و سرالمتی کامرل را بره دسرت
نمیآورد".

کمبود آگاهی نسبت به فواید دارو
یکی از طبقات فرعی در عوامرل مربروط بره بیمرار،

مشارکت کننرده پرسرتار  6مریگویرد" :دو سرو از
بیمارهای دیرالیز ،داروهرایی کره مریخوردنرد ،اشرتباهی
مصرف مریکننرد ،مرریض بره جرای  12واحرد انسرولین
 ،NPHو  2واحد انسولین ریگرو ر 12 ،واحرد انسرولین
ریگو ر مریزد 2 ،واحرد انسرولین  ،NPHخیلری از ایرن

توا با بیماری مزمن برود ،ایرن محردودیت حتری بعرد از

باورهای نادرست

موارد ،کمبود آگاهی ،زمینهسراز ایجراد سربک زنردگی
بروز بیماری هم ،مانع از کنترل مناسب بیمراری و بهبرود

یکرری از زیرطبقررات کمبررود آگرراهی نسرربت برره

کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز بود .این طبقه

فوایرررد دارو ،باورهرررای نادرسرررت برررود .از آنجرررا کررره

شامل زیرطبقات نداشتن سواد ،باورهای نادرست و نیراز

همودیررالیز باعررث دفررع آب و مررواد زائررد از برردن بیمررار

به آموزش بود.

میشود و به بهبود شرای ،بیماران کمک میکند ،برخی

مشارکت کننده پرستار 0میگوید" :ممکنه بیمراران بره

از بیمرراران تصررور مرریکردنررد کرره برررای درمرران آنهررا

خصود کسانی که تازه دیالیزی شدند ،در مورد مصرف

همودیالیز به تنهایی کفایت میکند و نیازی بره مصررف

داروهاشرون آگراهی نداشرته باشرند .حتری بیمرارانی کره

دارو ندارند.
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'کمبود آگراهی نسربت بره فوایرد دارو' برود .در بسریاری

موارد را بیمارها دارند".

پژوهشی

مشارکتکننده پرستار 0میگوید" :چون بیمارا بستری

منیر نوبهار

گرانی قیمت داروها

نیسررتند ،همودیررالیز کرره مرریشررن ،اوره از برردنشرران دفررع

یکی از زیرطبقات محدودیتها و استیصرال مرالی،

میشه ،آب اضرافی را از دسرت مریدهنرد ،برا همودیرالیز،

گرانرری دارو بررود .بسرریاری از بیمرراران ،اسررتطاعت مررالی

احساس بهبودی میکنند ،فکر میکنند که نیاز به داروهرای

کافی جهت تهیه داروها ،بره خصرود داروهرای گرران

مکمل ندارند ،حالشون خوبره و برا افرراد عرادی تفراوتی

قیمت را نداشتند.

ندارند".

مشارکت کننده بیمرار  6مریگویرد" :پریرروز رفرتم
نسررخه بمرررییم ،گفرررت  01هرررزار تومررران پرررول داروت

نیاز به آموزش
یکی از زیرطبقات کمبود آگاهی نسربت بره فوایرد

میشه.گفتم چی شده ،من همیین پرولی نردار  ،دارو را
نگرفتم ،گفتم نمیخوا ".

دارو ،نیرراز برره آمرروزش بررود .حترری در مررواردی ،فقرردان

مشارکتکننده بیمار  2می گوید" :من جزء بیماران

اطالعات دارویی مناسب ،پیرامون داروی تجرویز شرده،

خاد هستم .... ،بیمه هستم ،اما ویتامینهرا بیمره حسراب

باعث مریشرد کره بیمرار مصررف دارو را بردون دسرتور

نمیشه ،بایرد آزاد تهیره بکرنم ... ،چررا بایرد بررای تهیره

پزشک ،قطع کند.

داروهای ویتامینی پول بدهم".

مشارکت کننده پرسرتار  7در ایرن براره مریگویرد:

مشررارکتکننررده پزشررک  0مرریگویررد" :یکرری از

"بیمار میگه من نه تب دار  ،نه درد ،پ ،دکترر بره مرن

مشکالتشون تهیه اپرک ،است ،که ظراهرا داروخانرههرا

بیخود دارو داده  ....آنتیبیوتیک را مصررف نمریکنره،

آن را براحتی به بیماران نمیدهند و بیمارها چند بار ایرن

ممکنه با عفونت کاتتر مواجه بشه که درمانش هم هزینره

مسلله را به من گفتهاند ،بقیه داروهاشون شاید یره مقردار

داره ،هم طول مردت بسرتری را برا مریبرره ،هرم بررای

هزینهاش زیاد بشه  ...داروهایی مثل ترو ک کره هزینره

دولت هزینه گزافی ایجاد میکنه".

محدودیتها و استیصال مالی
یکی از طبقات فرعی در عوامرل مربروط بره بیمرار،
محدودیتها و استیصال مالی بود .با توجه به بیکار بودن و
مشکالت اقتصادی بیمار ،تحمیرل هزینره برا ی داروهرا،
برای بیماران و خانوادههای آنها مشکل آفررین برود ،بررای

وابستگی به دیگران

باید یه مقدار این مسائل را برای آنها تسهیل کرد ".

عوامل مربوط به دارو
یکرری از طبقررات عررد پایبنرردی برره مصرررف دارو
"عوامررل مربرروط برره دارو" بررود .تجررارب مشررارکت
کنندگان نشان داد برخی از عواملی کره باعرث مریشرد،
بیماران پایبندی ز بره مصررف دارو نشران ندهنرد ،بره
دارو مربوط میشد.

یکی از زیرطبقات محدودیتها و استیصرال مرالی،
وابستگی به دیگران برود .بریکراری ،نراتوانی ،از دسرت
دادن شغل منجر به وابستگی به سایرین میشد.

چالشهای مصرف دارو
یکرری از طبقررات فرعرری عوامررل مربرروط برره دارو،

مشارکت کننده پرستار  1مریگویرد" :بیمراری کره

چالشهای مصرف دارو برود .ترکیرب برخری از داروهرا

بیکاره ،خرجش را برادرش مریده ،ممکنره کره از نظرر

مناسب نبود ،شکل درشت دارو ،محدودیت در مصررف

اقتصادی وضعیت مناسربی نداشرته باشره ،و اصرال نتوانرد

مایعررات از مشررکالت مطرررب شررده توسرر ،بسرریاری از

دارو را تهیه بکنه".

بیمرراران بررود .برخرری نیازمنررد مصرررف داروهررای متعرردد
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اغلب بیماران تحت همودیالیز ،تهیه دارو بسیار سخت بود.

زیادی ز داره ،این بیمارها توانایی تهیهاش را ندارنرد،

تجربه چگونگي مصرف دارو در بيماران همودیاليز

بودند ،مصرف داروهای متعدد با توجه به مزمن و مستمر

مشارکتکننده همرراه بیمرار  9مریگویرد" :سررخه

شدن مصرف ،سرخت برود .کمبرود دسترسری بره برخری

یک کارخانه زده برود و داروی مشرابه کربنرات کلسریم

داروها ،مشخصات دارو و پیییدگی دستیابی بره دارو از

تولید کرده بود ،خانمم این داروها را مصرف مریکررد،

زیرطبقات چالشهای مصرف دارو بود.

همش سرفه میکرد ،تا بروشورش را باز کرد  ،دیرد از

مشارکتکننده پرستار  9مریگویرد" :مرا از اول بره

عوارض این دارو سرفه است ،گفرتم دیگره ایرن دارو را

مریضها میگیم که شما باید کربنرات کلسریم را روزی

نخور ،دو سه روز این دارو را کنرار گذاشرت ،سررفهاش

سه تا بخورید ،وقتی یکسرال بعرد از اونهرا مریپرسریم

قطع شد ،قرار بود او را جراحی کنند ،برا قطرع ایرن دارو

میگه ،من دو تا میخور یا روزی یکری مریخروره ،یرا

بدون جراحی ،مشکل او حل شد".

اصال نمیخوره ،میگه این قردها خیلی هضمش برای

مشررارکتکننررده بیمررار  1مرریگویررد" :ویتررامین ب

است ،نمیتروانم

کمملک ،و ب  10ساخت ایران است ،قبالً سراخت فرانسره

اونو قورت بد  .یا باید اونو با آب زیاد بخور  ،درحرالیکره

و آلمان بود ،برای ما تو بخرش مریزدنرد ،خیلری خروب

این دارو بسیار مهم است ،اگر مریض غفلت بکنه ،فسرفرش

بود 11 -12 .سال ایرن دارو را مریزدنرد ،امرا حرا قطرع

با میره و بیماری استخوان زودتر شروع میشه".

کردند .به دکتر گفتم که اجازه بده که این آممرولهرا را

من مشکل است ،یا میگه خیلی بزر

بزنم ،دکتر گفت این آممولها خطرناک است".

کمبود دسترسی به برخی داروها
یکی از زیرطبقات چالشهای مصرف دارو ،کمبود
دسترسی به برخی داروها بود .در برخری از مروارد علرت
عد مصرف دارو ،در دسترس نبودن دارو بود.

پیییدگی دستیابی به دارو
یکرری از زیرطبقررات چررالشهررای مصرررف دارو،
پیییدگی دستیابی به دارو بود .تحویل مقرادیر کرمترر از

مشارکت کننده بیمار  1میگوید" :ما تو شرهر ایرن

میزان داروی نسخه شده و کمبود دارو ،باعث میشد که

داروخانه ،اون داروخانه ،را بگردیم ،داروخانه میگه من

بیمار قبل از موعد دریافت نسخه بعردی ،روزهرا و حتری

این دارو را ندار  ،اون دارو را ندار  ... ،چون داروهرای

هفتهها بدون دارو بماند.

ما تخصصی است ،باید تمرا شرهر را بیررخیم ترا شراید
دارو پیدا کنیم".
کمبود داروها ،باعث میشد کره برخری از بیمارهرا
دارو را ذخیره میکردند.

مشارکت کننده بیمار  2میگوید" :نصف داروها را
نمیدهند ،اگر دکتر  22تا قرد بررا نوشرته ،داروخانره
 02تا را میده ،میگه نداریم ،کم داریم ،داروهرایی کره
کم است ،اصال نمیدن".

ذخیره کنم ،اگر یه مدت این دارو نباشه ،نفله میشم".

عوامل مرتب ،به سیستم مراقبت بهداشتی
یکرری از طبقررات عررد پایبنرردی برره مصرررف دارو

مشخصات دارو

"عوامل مرتب ،به سیستم مراقبت بهداشتی" برود .تمرامی

یکرری از زیرطبقررات چررالشهررای مصرررف دارو،

افراد سیستم مراقبت بهداشتی وظیفه دارد که بره بیمراران

مشخصات دارو بود .وجرود برخری از داروهرای مشرابه،

تحررت همودیررالیز ،جهررت مصرررف داروهایشرران کمررک

ترس از بروز صدمات و حتی جراحیهرای غیرضرروری

نماینررد' .کمبررود پرسررتار'' ،تبعیررت از قرروانین و مقررررات

ناشرری از مصرررف داروهررای مشررابه ،مررانع از پایبنرردی برره

دست و پا گیر'' ،کفایرت حمایرت اجتمراعی' از طبقرات

مصرف دارو میشد.

فرعی عوامل مرتب ،به سیستم مراقبت بهداشتی بود.
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همین مشارکت کننده ادامه میدهد" :من بایرد دارو را

پژوهشی

کمبود پرستار
یکرری از طبقررات فرعرری عوامررل مربرروط برره سیسررتم
مراقبت بهداشتی' ،کمبود پرستار' بود .کمبرود پرسرتاران

منیر نوبهار

درد داره ،اما تو بخش همودیالیز دارو نیست ،باید نسخه
بشه ،اگر مریض همراه داشته باشه ،بره از داروخانه بیرون
از بیمارستان دارو را تهیه بکنه".

که درمان اصلی همودیالیز را بر عهده داشتند و سراعات

مشارکتکننده همراه بیمرار  1مریگویرد" :بایرد از

طو نی با بیمراران و همراهران آنهرا در ارتبراط بودنرد،

قبل اطالع بدن ،من دفترچره بیمرار را بیرار  ،کره دکترر

باعث مریشرد کره آنهرا فرصرت کرافی بررای برقرراری

برای او دارو بنویسه ... ،نه این که داروهرای بیمرار تمرا

ارتبرراط ز و ارائرره آموزشررات برره خصررود پیرامررون

شده .... ،مریضم دو هفته دارو نگرفته".

اهمیت مصرف دارو را نداشته باشند.
مشارکت کننده پرستار  7میگوید" :نسبت پرسرنل
به تعداد بیمار ،فوق العاده کم است ،نمیتوانند آمروزش
ز را به بیمارها بدهند ،اگر پرسنل بخواد آموزش بده،
وقتش را نداره".
مشارکت کننده پرستار  2در این باره میگوید" :مرا
تحت فشار کار میکنیم ... ،من باید نیم ساعت وقت پیدا
کنم ،که از مریض بمرسم داروهرات را درسرت مصررف
میکنی یا نهي

تبعیت از قوانین و مقررات دست و پا گیر
یکرری از طبقررات فرعرری عوامررل مربرروط برره سیسررتم
مراقبت بهداشتی' ،تبعیت از قوانین و مقررات دست و پرا
گیر' در بیمارستان بود.
مشارکتکننده پرستار  9میگوید" :بیماران ما سرپایی
محسوب میشوند،امکان دسترسی به کاممیوتر و درخواست
دارو نداریم  ....داروخانه به ما دارو نمیده ،میگن بایرد
بیمار پرونده تحت نظر داشته باشره ،از روی شرماره پرونرده

نبود دارو در بخش همودیالیز
نبررود دارو در بخررش همودیررالیز ،زیرطبقرره عوامررل

یکرری از طبقررات فرعرری عوامررل مربرروط برره سیسررتم
مراقبت بهداشتی" ،کفایت حمایت اجتماعی" بود .حمایرت
اجتماعی از بیماران تحت همودیالیز ،مریتوانرد مصررف
دارو توس ،بیماران را تا حد بسیار زیادی تضمین کند.

همدلی اعضاء خانواده
یکی از زیرطبقات حمایت اجتمراعی ،همردلی اعضراء
خانواده بود .نداشتن مراقب و همرراه رابرت بررای بیمرار،
یکی از عوامل مهم جهت تداو مصرف داروها بود.
مشارکت کننده پرستار  1میگوید" :هر دفعه یکری
از بیهها مریضش را مریآره ،بررای یکریشرون توضریح
میدی ،جلسه بعد یکی دیگره مرریض را مریآره ،بهرش
میگم که اپرک ،آوردین ،میگه نمیدانم".
مشارکت کننده پرستار  7میگوید" :باید زیرر نظرر
یکی از اعضای خرانوادهشرون باشرند ،کره داروهرا را بره
آنها بدهند و برای آنها قبل از این که داروهاشون تما
بشه ،دارو نسخه بشه که اینها دارو داشرته باشرند ،ترا در
مصرررف داروهاشررون وقفرره نیفترره و داروهاشررون مرتررب
مصرف بشه ....یه عرده از بیمارهرا کره فرزنردانشرون از
اونها مراقبت میکنند ،دخترها و پسرهاشون هر کدا یه
جور داروها را به مریض میدهند ،این باعث میشره کره

مربوط به تبعیت از قوانین و مقررات دست و پا گیر بود.

داروهای مریض منظم مصرف نشه".

این فقدان گالیه داشتند.

همکاری داروخانه بیمارستان

به نحوی که عالوه بر بیماران و همراهان ،پزشکان نیز از
مشارکت کننده پزشک  0میگوید" :خیلی از وقتها

یکرری از زیرطبقررات ضرررورت حمایررت اجتمرراعی،

مریض تو بخش دیالیز تهوع ،استفراغ پیدا میکنه ،معرده

همکاری داروخانه بیمارسرتان برود ،بیمارهرا بره حمایرت
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برای او درخواست دارو بکنید ،که ما این امکان را نداریم".

کفایت حمایت اجتماعی

تجربه چگونگي مصرف دارو در بيماران همودیاليز

بیمارستان چشم امیرد داشرتند ،آنهرا انتظرار داشرتند کره

که فوت کردند ،اپرک،هاشون تو بخش باقی میمونره،

داروخانه بیمارستان ،امکانات دسترسری آنران بره دارو را

یا مریضی اپرک ،را تهیه کرده ،اما دکتر اپرکسرش را قطرع

بهبود ببخشد.

کرده ،میآرن تو بخش میگذارند ،ما برای بیمارانی که

مشارکت کننده بیمار  8میگویرد" :ا ن بیمارسرتان

دارو ندارند ،یا یادشون رفته دارو بیارن ،استفاده میکنیم".

داروخانه داره ،انواع و اقسا داروهرا را هرم دارنرد ،اگرر
داروهای ما را اینجا بدن ،خیلی عالیه".

بحث

مشارکت کننده پرستار  9مریگویرد" :اگرر طروری

یافتههای این مطالعه نشان داد که درونمایره اصرلی

بود که داروخانه بیمارستان داروهاشون را در اختیارشون

مطالعه "عد پایبنردی بره مصررف دارو" برود ،از دسرت

میگذاشت ،خوب بود".

دادن یک دوز دارو برا وجرود شرواهد خرود ارزیرابی در

همیاری خیرین
یکرری از زیرطبقررات ضرررورت حمایررت اجتمرراعی،
همیاری خیرین بودند .خیرین و همیراری آنهرا در تهیره
نیازمندیهای بیماران بخش همودیرالیز از تهیره دسرتگاه
همودیالیز ،تا پتو و  ...و حتی تهیه دارو بررای بیمراران از
اهمیت ویژه برخوردار بود.
مشارکت کننده پرستار  9میگوید" :برای برخی از
بیمارامون که نیازمندند از جاهرای مختلرف بررای اونهرا
کمکهای نقدی میرسه ،پرسنل بیمارستان هم به اونها
کمک میکنند".
مشارکت کننده پرستار  0مریگویرد" :حرا بیمرار،
برای تهیه داروهایی که آزاد بوده ،هم باید پول پرداخت
بکنرره .... ،شرراید انجمررن دیررالیز بتوانرره از طریررق خیرررین
کمکی بکنه".
مساعدت همتایان

بررسی لیست داروهرا و یرا عرد فرراهم نمرودن دارو در
مراجعه به کلنیک ،عد پایبندی نامیده میشود( .)9عرد
پایبندی به مصرف دارو ،یکی از موارد شرایع و افرزایش
دهنده مشکالت در بیماران تحت همودیالیزی است(.)09

در مطالعهای  06/8درصد بیماران بره یرک یرا چنرد دارو
غیرپایبنررد بودنررد .در مصرررف داروهررای قلبرری معمررو ً
پایبندی نداشتند .باند شوندههای فسفات نیز بدون شواهد
آماری معنیدار معمو ً مصررف نمریشردند( .)9پایبنردی
به مصرف باند شوندههای فسفات ،به منظور حفظ سطح
مطلرروب فسررفات و برره حررداقل رسرراندن بیمرراریهررای
استخوان در این بیماران مورد نیاز است( .)02مرور مترون
نشان میدهد کره عرد پایبنردی بره مصررف داروهرا در
بیماران همودیالیز از  9تا  82درصد است( .)01یافتره ایرن
مطالعه با نتایج مطالعره  Kammererو همکراران ()0227
که مرینویسرند :بیمراران  ESRDدر جنبرههرای مختلرف
درمان از قبیل برنامههای دارویی و محدودیتهای رژیم

مساعدت همتایان بود .سایر بیمارهرای بخرش همودیرالیز

میباشد( .)7عد پایبندی به مصررف دارو ،یرک مشرکل

هم که مشکالت تهیه دارو را تجربه کرده بودند ،ترجیح

شایع در بیماران تحت همودیرالیز اسرت ،کره بره کنتررل

میدادند داروهای تهیه شدهای که در آن شرای ،،مرورد

ضعیف قند خون ،فشار خون و فسرفات منجرر مریشرود.

نیاز آن ها نبود ،به سایر بیماران اهدا کنند.

بنابراین تبیین عوامل مورر بر پایبندی به مصررف داروهرا

مشارکت کننده پرستار  7میگوید" :بیمارهایی کره
پیوند شدند ،همراهاشون داروهرایی کره تهیره کردنرد را
میآورند به ما میدهند ،ما دارو را بره کسرانی کره اون دارو
را مصرف میکنند و نیازمندند ،میدیم .... .یا بیمارهرایی
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یکرری از زیرطبقررات ضرررورت حمایررت اجتمرراعی،

غذایی و مایعات ،عد پایبندی را نشان میدهند ،همسرو

پژوهشی

منیر نوبهار

مصرف دارو در بیماران  ESRDمطرب بودKammerer .

منجررر مرریگررردد( .)92،09در مطالعرره  Karamanidouو

و همکرراران ( )0227معتقدنررد پایبنرردی برره مصرررف دارو

همکرراران ( )0228مررداخالت آموزشرری پیرامررون ابعرراد

نیازمند تمرکز به دو عامل بیمار و مشرکالت سیسرتمی و

روانی به بهبود پایبندی در مصرف داروها منجر شد(.)91

روابطی است ،به نحوی که توانایی بیمار برای پایبندی به

یافتههای این مطالعه نشان داد که یکی از طبقرات فرعری

برنامههای دارویی و درمانی را در بر گیرد .معمرو ایرن

در عد پایبندی به مصرف داروها ،نراتوانیهرای متعردد

تمایل وجود دارد که بیمار به عنوان عامل عرد پایبنردی

بررود کرره در وضررعیت مشررارکت بیمررار تاریرگررذار بررود.

به برنامه دارویی شناخته شود ،عوامل دیگر مانند روابر،

 Aasenو همکاران ( )0210معتقدند مشارکت فعال بیمار

ارائه دهندگان مراقبرت از بیمرار و سیسرتم مراقبرتهرای

و همراهان آنها در فرآیند مراقبرت و درمران همودیرالیز

بهداشتی ،سالمتی که بیمار را احاطه کرده است ،عمردتا

مورد نیاز است( .)90برخی شواهد حاکی از آن است که

نادیده گرفته میشوند .در حالی کره عوامرل دسرته دو ،

بیمرراران مررزمن ،تمایررل برریشتررری برررای مشررارکت در

اررات قابل توجهی در پایبندی به برنامه درمانی دارند(.)7

درمانهای خود دارند که میتواند با منافع درمانی همراه

یافتههای این مطالعه نشان داد یکی از طبقرات فرعری در

باشد( .)99سید رسرولی و همکراران ( )0219مرینویسرند:

عررد پایبنرردی برره مصرررف داروهررا ،ابعرراد روانری شررامل

مداخالت ارتقاء دهنده ادراک بیماری به ارتقراء برخری

زیرطبقات نمذیرفتن بیمراری ،سرهل انگراری ،فراموشری،

ابعاد تبعیت از درمان در بیماران تحرت همودیرالیز منجرر

ناامیدی ،ترس از بروز عوارض جانبی و بریاعتمرادی بره

میشود .البته با توجه به کمبرود مترون پژوهشری نیراز بره

اررات دارو بود .شرواهد نشران مریدهرد بیمراری کره بره

مطالعررات برریشتررری در ایررن زمینرره وجررود دارد(.)92

بیماری خود و نیاز به مراقبت باور داشته باشرد ،از برنامره

یافتههای این مطالعه نشان داد که یکی از طبقرات فرعری

درمررانی پیررروی خواهررد کرررد( .)06خسررتگی از درمرران،

در عد پایبندی به مصرف داروها ،کمبود آگاهی نسبت

فراموشرری ،مشخصررات و نرروع داروهررا از عوامررل عررد

برره فوایررد دارو ،بررا زیرطبقررات نداشررتن سررواد ،باورهررای

پایبنرردی در مصرررف دارو محسرروب مرریشرروند( .)07در

نادرست و نیاز به آموزش بود .نویسندگان معتقدند یکی

مطالعهای میزان برروز عروارض جرانبی دارو  26درصرد،

از عوامل قابل اصالب ،عد آگراهی و دانرش نسربت بره

هیمونرراترمی ( 90درصررد) ،هیموگلیسررمی ( 16درصررد) و

هدف از تجویز داروهرا اسرت( .)96 ،91عرد آگراهی در

هیموکالمی ( 12درصد) بود( .)8عرد پایبنردی بره برنامره

میان بیماران و ارائرهدهنردگان مراقبرتهرای بهداشرتی از

درمان دارویی ،به دفعات سبب برروز عروارض متعردد و

جمله موانع موجود در برنامههای مراقبتی در این بیماران

تهدید حیرات بررای بیمراران همودیرالیزی مریشرود(.)08

است( Battistella .)97و همکراران ( )0216مرینویسرند:

برخی از بیماران که خود را برای مقابلره برا چرالشهرای

کمبود آگاهی بیماران در رابطره برا ترداخالت دارویری،

موجود همودیالیز آماده نمیکنند و تمایلی برای رسریدن

انعطاف پذیری در رابطره برا زمرانبنردی مصررف دارو و

به سازگاری نشان نمیدادند ،به جای حل مسرلله ،رو بره

چگونگی بهترین نحوه مدیریت داروها که نیازمند مصررف

رفتارهای احساسی گذاشته ،با رفتارهای عاطفی نابهنجار

با و یا بدون غذا هستند ،میباشند( .)12بره نظرر مریرسرد

مانند خشونت ،پرخاشگری و عد پیروی از برنامرههرای

تدوین برنامه آموزشی مناسب برای بیماران همودیرالیزی

درمانی ،به مقاومت علیه درمانها پرداخته و شرای ،خود

بیسواد میتواند به مصررف داروهرا کمرک نمایرد .ایرن

را وخیمترر مریکننرد .در حرالی کره افرزایش توانرایی و

بیماران باید بر اساس تواناییهای خود در دریافت اطالعات

خررودمراقبتی بیمرراران جهررت مسررلولیتپررذیری در قبررال

و مراقبت از خود تالش کنند( .)06برنامرههرای آموزشری

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 541بهمن 5931

913

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

مربوط به سیستم مراقبت بهداشتی" در عرد پایبنردی بره

درمانها ،به کیفیت زندگی و نترایج بهترر بررای بیمراران

تجربه چگونگي مصرف دارو در بيماران همودیاليز

میتواند اطالعات و دانشبیماران را افزایش داده و پایبندی

یافتههای این مطالعه نشان داد که یکی از طبقات در

به مصرف دارو را ارتقاء بخشد ،افزایش قابل توجهی در

عد پایبندی به مصرف داروها ،عوامل مربوط به سیستم

دانررش و انطبرراق دارویرری ایجرراد نمایررد( .)98رامبررد و

مراقبت بهداشتی با زیرطبقات کمبود پرستاران ،تبعیت از

همکاران ( )0212معتقدند پرستاران از طریق آموزش بره

قرروانین و مقررررات دسررت و پررا گیررر و کفایررت حمایررت

بیماران ،مریتواننرد پیرروی از رژیرم درمرانی را افرزایش

اجتماعی بود .توجه به تعرداد پرسرتاران و استاندارسرازی

دهند( .)99امرا  Battistellaو همکراران ( )0216معتقدنرد

منابع انسرانی در بخرشهرا و مراکرز بهداشرتی و درمرانی

با وجود یک برنامه آموزش دارویری ویرژه ،تقریبرا یرک

اهمیررت دارد ،تررا اقرردامات پرسررتاری بررا شررناخت واقعرری

چهار از بیماران همچنان در مصرف دارو برا مشرکالت

نیازهای بیماران صرورت گیررد( .)21کمبرود پرسرتاران و

مواجه هستند و آموزش سنتی در رابطه با داروهرا کرافی

فشررار کرراری زیرراد از موانررع مراقبررت در بیمرراران تحررت

نیست .بنابراین آموزش بیمار محور در زمینره اطالعرات،

همودیالیز است( .)20برنامهریزی مراقبت از بیماران مبرتال

مخصوصاً تاکید بر نیازهای آموزشی به منظور توانمندسازی

به نارسایی مزمن کلیره در بخرشهرای همودیرالیز بسریار

بیماران با توجره بره مرواردی کره آنهرا بایرد و قرادر بره

مشکل است( .)29از بین عوامل متعدد در عد پایبندی به

اصالب جنبههای خودمراقبتی میباشند ،ضروری است(.)12

مصرررف داروهررا ،عوامررل اجتمرراعی برریش از عوامررل

یافتههای این مطالعه نشران داد کره یکری از طبقرات

دموگرافیررک و بررالینی مطرررب و تاریرگررذار مرریباشررد.

فرعی در عد پایبندی به مصرف داروها ،محردودیتهرا

بیمرراران همودیررالیزی عالقمندنررد بررا اعضررای خررانواده

و استیصال مالی بود .رعایت برنامه درمان دارویی تا حرد

تعامالت خود را حفظ نموده و مورد حمایت آنران قررار

زیادی بره شررای ،اقتصرادی بیمراران بسرتگی دارد .تهیره

گیرند و آنها با دلسوزی مراقب امور درمانی همودیرالیز

داروهای همودیالیز برای کسانی که وضعیت اجتماعی و

ماننررد جلسررات دیررالیز ،مصرررف دارو ،رژیررم غررذایی و

اقتصادی مناسربی نداشرتند و گراهی بره اعضراء خرانواده

رعایررت بهداشررت بیمررار باشررند .تعررامالت اجتمرراعی،

وابسته بودند ،سخت بود و همین مشکل مانعی برای تهیه

حمایررتهررای مسررلولین و افررراد جامعرره برررای آنهررا و

و استفاده از داروها میگردید .یکی از مهمترین عوامرل

خانوادهشان بسریار ارزشرمند مریباشرد( .)06تشرویق ایرن

تنشزای مؤرر بر زندگی بیماران همودیالیزی ،مشکالت

بیمرراران در تصررمیمگیررری پیرامررون مصرررف داروهررا از

اقتصادی است که مانع از رعایت رژیم غذایی و یا تهیره

وظرررایف مهرررم افرررراد حرفرررهای در گرررروه مراقبرررت

داروهای مورد نیاز آنها میشود(.)22

میباشد( .)22افراد حرفهای و مختلرف در گرروه مراقبرت

عد پایبندی به مصرف داروها ،عوامل مربوط به دارو با

بیمارستان هستند و هماهنگی ز در مراقبت بیمارسرتان

زیرطبقات کمبود دسترسی به برخی داروها ،مشخصرات

و منزل را فراهم میکنند ،که میتواند پایبندی بره برنامره

دارو و پیییرردگی دسررتیابی برره دارو بررود .نتررایج برخرری

درمانی ،ارربخشری درمران و کیفیرت زنردگی بیمراران را

مطالعات دیگر نیرز نشران داده کره یکری از عوامرل قابرل

تامین نمایند( .)21این مطالعه ،اولین پژوهشی است که در

دسترسی به داروهای نسخه شده اسرت(،91

این زمینه انجا گرفته ،همچنین از آنجا که ایرن مطالعره

 .)96همچنین مصرف داروهای متعدد (میزان با ی چنرد

به صورت کیفی و تحلیل محتوا در یک مرکز همودیالیز

دارویی) ،با مشرکالت مربروط بره دارو ماننرد ترداخالت

و با تعداد مشارکتکنندگان محردود انجرا شرد ،انجرا

دارویی ،شیوع با ی عوارض جانبی دارو و پایبندی کم

مطالعرررات مشرررابه در مراکرررز متعررردد و نیرررز انجرررا

به مصرف دارو همراه است(.)8

کارآزماییهای بالینی با استفاده از برنامرههرای آموزشری

اصالب ،عد
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یافتههای این مطالعه نشان داد که یکی از طبقات در

بهداشررتی ،فررراهم کننررده مراقبررت از ایررن بیمرراران در

پژوهشی

منیر نوبهار

 و جلسرره کمیترره اخررالق دانشررگاه علررو1990/10/10

 به منظور ارتقاء پایبندی بره مصررف دارو در،ساختارمند

 بررره شرررماره1990/10/01 پزشرررکی سرررمنان در تررراریخ

.بیماران همودیالیزی پیشنهاد میشود

 از معاونررت محتررر تحقیقررات و. مرریباشررد90/202721

در پایان میتوان نتیجه گیری کرد که از آنجرا کره

فنرراوری دانشررگاه علررو پزشررکی سررمنان کرره اجرررا و

، تهدیردی قابرل اصرالب،عد پایبندی بره مصررف دارو

 قدردانی،هزینههای این طرب را مورد حمایت قرار دادند

،برای سالمتی بیماران تحت همودیالیز محسوب میشود

 از مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و واحد.میشود

ارائه مرداخالت و اسرتراتژیهرایی کره بتوانرد بره ایجراد

 پژوهشرری و،توسررعه تحقیقررات بررالینی مرکررز آموزشرری

،انگیررزه و ارتقرراء پایبنرردی برره مصرررف دارو منجررر شررود

درمانی کورر دانشگاه علو پزشکی سمنان بابت تاییرد و

 بنابراین اعضاء گروه مراقبت بهداشتی برا.ارزشمند است

.ترامین تسرهیالت ایرن تحقیرق تقردیر و تشرکر مریشررود

اتخرراذ راهبردهررای مناسررب مرریتواننررد مرردیریت فررردی

 پرسررتاران و،هررمچنررین از بیمرراران و همراهرران آنهررا

.بیماران در مصرف دارو را ارتقاء دهند

پزشکان محتر بخش مراقبت ویژه همودیرالیز و مسرلول

سپاسگزاری

محتر بخش کلینیکی درمانگاه بیمارستان کرورر سرمنان
.صمیمانه سماسگزاری میشود

 مورخ601 این مطالعه حاصل طرب پژوهشی شماره
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