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تعیین عوامل موثر در مصرف صحیح اسپریها
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الناز اصغری ،*1قاسم ابراهیمیان ،1مریم صدیقی

 )1دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،دانشکده پرستاری و مامایی تبریز ،گروه پرستاری داخلی و جراحی ،کمیته تحقیقات
دانشجویی ،تبریز ،ایران
 )2دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،مرکز آموزشی -درمانی سینا ،تبریز ،ایران

چكیده:
اسپریها یکی از رایجترین و مهمترین اشکال دارویی در بیماریهای تنفسی هستند .مطالعات نشان میدهد اغلب بیماران
اسپریها را به طور صحیح استفاده نمیکنند .از این رو این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر مصرف صحیح اسپریها
انجام شد.
در این پژوهش مشاهدهای– تحلیلی کلیه بیماران بستری در بخش داخلی مردان با تشخیص  COPDبه روش در دسترس
در طول شش ماه نخست  1931مورد مشاهده قرار گرفتند .نحوهی مصرف اسپری بیماران توسط چک لیست ارزیابی
گردید .دادههای به دست آمده با نرم افزار  SPSS 13با آزمونهای توصیفی ،آنووا ،پیرسون و رگرسیون تجزیه و تحلیل
شد.
طبق نتایج از بین  111نمونه ،حدود  19درصد افراد اسپری خود را به طور کامال صحیح استفاده میکردند .سن ،تحصیالت
و مدت زمان مصرف اسپری توانستند به ترتیب  12 ، 8و  11درصد از تغییرات واریانس مصرف صحیحتر اسپری را توجیه
نمایند.
آموزش مصرف صحیح اسپری یک الزام در سیستم بهداشتی درمانی محسوب میشود .طبق نتایج به دست آمده روش
آموزش باید بر اساس سن ،تحصیالت و سابقهی مصرف اسپری انتخاب گردد.
واژگان کلیدی :اسپری ،بیماری انسدادی مزمن ریوی ،مصرف صحیح
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مواد و روشها:
این مطالعهی مشاهدهای -تحلیلی در بخش داخلی مردان
یکی از مراکز آموزشی درمانی شهر تبریز انجام شد .به
دلیل تعدد مصرف اسپری در بیماران  ،COPDجامعهی
پژوهشی کلیه بیماران بستری در بخش با تشخیص ثبت
شدهی  COPDدر نظر گرفته شد .معیار ورود عالوه بر
تشخیص ،عدم وجود مشکالت روانی و شناختی ثبت
شده ،سن باالی هجده سال ،داشتن رضایت شفاهی و
مصرف مستقل اسپری تعیین شد .نمونهگیری بصورت
دردسترس از فروردین تا شهریور ماه  09انجام گرفت.
بدین ترتیب که زمان مصرف اسپریها ،پرستار پس از
بیان هدف مطالعه از بیمار میخواست تا اسپریهای خود
را استفاده نماید .در این زمان چک لیست مربوطه تکمیل
میشد.
چک لیست تهیه شده بر اساس منابع معتبر تهیه شده و
در اختیار اساتید دانشگاه قرار گرفته بود و پس از تایید
تمامی افراد و بدون ایجاد تغییرات عمده مورد استفاده
قرار گرفت .مشخصات زمینهای مشتمل بر سن،
تحصیالت ،مدت زمان مصرف اسپری ،فرد آموزش
دهندهی اسپری نیز برای بیماران ثبت گردید.
دادههای بهدست آمده توسط نرمافزار  SPSS13تجزیه
و تحلیل شدند .برای بررسی نرمالیتهی دادهها از آزمون
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مالحظات اخالقی
این مطالعه پس از کسب اجازه از مسئولین بیمارستان و
بخش مربوطه انجام شد .قبل از مشاهده ،هدف مطالعه به
بیماران توضیح داده شد و رضایت ضمنی آنان اخذ
گردید .در پایان بررسی ،آموزش نحوه مصرف صحیح
اسپری به صورت شفاهی با تاکید بر اشکاالت مشاهده
شده به همراه یک پمفلت علمی در مورد نحوهی صحیح
مصرف اسپری به بیماران ارائه شد.
نتایج:
در این مطالعه  116بیمار واجد شرایط شرکت کردند.
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف توزیع دادهها را نرمال
نشان داد .میانگین سن افراد  50/7±8/2و میانگین مدت
زمان مصرف اسپری  8±4/3سال بود .عمدهی بیماران
بیسواد ( )%42/24 ،40یا با تحصیالت زیر دیپلم (،42
 )%36/29بودند .اکثر افراد نحوهی استفاده از اسپریها را
بهترتیب از پزشک ( ، )%30/65 ،46پرستار (،34
 )%20/31و داروساز ( )%18/06 ،22آموزش دیده بودند.
فقط حدود 13درصد بیماران ( 15نفر) اسپری خود را به
شکل کامال صحیح استفاده میکردند .جدول  1نحوهی
مصرف اسپری را بهطور مبسوط نشان میدهد.
ارتباط سنجی خصوصیات دموگرافیکی بیماران نشان داد
سن ( ،)P>9/95 ،r=9/47مدت زمان مصرف اسپری
( )P>9/95 ،r=9/52و تحصیالت ( )P>9/95 ،r=9/53با
مصرف صحیح اسپری ارتباط آماری معنیداری دارند.
پیشگویی مصرف صحیح اسپری با متغیرهای فوق با
آزمون رگرسیون خطی چندگانه انجام شد که نتایج آن
در جدول  2خالصه شده است .طبق این آزمون سن ،8
مدت زمان مصرف اسپری  16و تحصیالت  12درصد از

Kolmogorov–Smirnov test

1

Pearson Correlation Coefficient
ANOVA

2
3

Multiple Linear Regression

4
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مقدمه:
اسپریها یکی از رایجترین و مهمترین اشکال دارویی در
اکثر بیماریهای تنفسی شایع هستند [ .]1این داروها
سریعاالثر بوده و خط اول درمان در اکثر حمالت و
بحرانهای تنفسی هستند [ .]3،2برخالف سایر اشکال
دارویی مانند قرص و شربت ،استفادهی صحیح از این
داروها به مهارت خاص نیاز دارد [ .]4درصورت عدم
استفادهی صحیح مقدار داروی وارد شده به مجاری هوایی
کمتر ،میزان هدر رفتن دارو زیادتر و احتمال بروز عوارض
دارویی مانند رسوب دارو در دهان بیشتر خواهد بود [.]5
مطالعات نشان داده است که عدم استفادهی صحیح از
اسپریها از مهمترین عوامل عدم بهبودی کامل بیماران
محسوب میشود [ ]6و این در حالی است که پژوهشها
میزان مصرف صحیح اسپری را بسیار پایین گزارش
کردهاند [ .]7لذا این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر
مصرف صحیح اسپریها در بیماران انجام شد.

کولموگروف-اسمیرنوف ،1برای نمایش فراوانی ،درصد و
میانگین از آمارهای توصیفی ،بهمنظور ارتباطسنجی
متغیرها آزمون پیرسون 2و آنوواو 3باالخره برای پیشبینی
متغیر وابسته از آزمون رگرسیون خطی چندگانه 4استفاده
شد.
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جدول شماره  - 1فراوانی انجام صحیح اسپری به تفكیک مراحل انجام
عبارات

فراوانی انجام صحیح (درصد)

برداشتن کالهک اسپری
تکان دادن اسپری
بردن سر به عقب
بازدم عمیق
باال نگه داشتن مخزن اسپری
فیکس کردن محکم لبها اطراف اسپری یا دمیار
همزمانی زدن اسپری با دم عمیق
حبس نفس به مدت  5ثانیه
شستشوی دهان پس از اسپریهای استروئیدی (کلوبتازول ،سروتاید)..
استفاده ازآسم یار

)81/93( 04
)78/44( 01
)58/62( 68
)23/27( 27
)77/58( 09
)78/44( 01
)77/58( 09
)63/70( 74
)18/19( 21
)65/51( 76

تغییرات واریانس مصرف صحیحتر اسپری را تعیین
میکنند.
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بحث:
این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر مصرف صحیح
اسپری بین بیماران مرد مبتال به  COPDبستری در
بخش داخلی انجام شد .میزان مصرف صحیح اسپری در
این پژوهش کمتر از مطالعات مشابه میباشد [ .]19-8در
این پژوهش بیشترین نکتهی رعایت شده در مصرف
اسپری برداشتن کالهک اسپری ( )%81/93و کمترین
شستشوی دهان پس از مصرف اسپری ( )%18/19بود .در
مطالعات مشابه میزان دقیق رعایت مراحل مصرف اسپری
به تفکیک ذکر نشده است .از این رو مقایسه و
نتیجهگیری برای این یافته مقدور نمیباشد.
در این پژوهش تمامی نمونهها مرد بودند و این درحالی
است که در اکثر مطالعات میزان استفادهی صحیح اسپری
در خانمها کمتر ثبت شده است [.]14-11
طبق یافتهها افراد آموزش خود را عمدتا از پزشک (،46
 )%30/65و پرستار ( )%20/31 ،34دریافت کرده بودند.
این درحالی است که مطالعات نشان میدهند اغلب
پرسنل درمانی دانش و مهارت کافی در زمینه مصرف
صحیح اسپری ندارند [ .]17-15این امر میتواند نشان
دهندهی یکی از منابع اصلی عدم مصرف صحیح اسپری
باشد؛ چرا که مطالعات نشان دادهاند تسلط و دانش
مدرس از عوامل بسیار اصلی در میزان یادگیری فراگیران
محسوب میشود [ .]18به عبارتی دیگر چون مراقبین و
آموزش دهندگان خود بهمصرف کامال صحیح اسپری
آشنایی و تسلط ندارند نمیتوانند به مددجویان نیز

آموزش مناسبی ارائه دهند .البته در این مطالعه این
متغیر رابطهی معنیداری با مصرف صحیحتر اسپری
نداشت.
در این پژوهش ،مشابه با یافتههای قبلی [ ،]10،12افراد
تحصیل کرده اسپری خود را صحیحتر استفاده میکردند.
بنظر میرسد افراد تحصیل کرده بدلیل برخورداری از
توانایی شناختی باالتر ،راحتتر بتوانند مهارت و آگاهی
الزم در مورد مصرف اسپری را کسب نمایند.
در این مطالعه مدت زمان مصرف اسپری بیشترین
تغییرات ( )%16واریانس مصرف صحیحتر اسپری را
توجیه میکرد .این یافته در پژوهشهای قبلی نیز
مشاهده شده بود [ .]13به نظر میرسد در بیماریهای
مزمن ،افراد با گذشت زمان با بیماری مزمن خود تطابق
یافته و اصول پیشگیری ،کنترل و درمان آن را با دقت و
صحت بیشتری انجام میدهند .این احتمال نیز مطرح
است که گذشت زمان و بستریهای مکرر در بیمارستان و
یا آشنایی با سایر بیماران مشابه در طول زمان ،به افراد
این فرصت را میدهد تا دانش و مهارتهای خود را بروز
داده و آنها را تقویت نمایند.
طبق نتایج بهدست آمده سن افراد نیز بهعنوان یکی از
عوامل مهم تعیین کنندهی مصرف صحیح اسپری
شناخته شد که همراستا با یافتههای سایر مطالعات
مشابه بود [ .]13-11،1ارتباط سن و سابقهی مصرف
بصورت همبستگی منفی بود (.)P>9/991 ،r= -9/61
این یافته نشان میدهد که افراد جوانتر اسپریهای خود
را صحیحتر استفاده میکنند .این امر میتواند به دلیل
دشواری و پیچیدگی مهارت استفاده صحیح از اسپری
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 – پیشگویی مصرف صحیح اسپری با متغیرهای زمینهای با آزمون رگرسیون2 جدول شماره
P value
9/52
P>9/991
P>9/991
P=9/914

3)

4)

16 تا12  صفحات،94  بهار،1  شماره،2 سال
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10)
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t
-9/634
7/14
5/13
2/40

 استانداردβ ضریب
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عوامل موثر بر

) (ضریب استانداردشده مدلBeta

) (خطای معیارSE

) (ضریب مدلB

فشار مراقبتی

9/47
9/37
9/175

7/82
9/177
4/33
2/71

-4/06
1/26
22/21
6/74
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Abstract:
Inhalers are one of the most important medicines in respiratory illness. According to the
studies, most of the patients could not handle them correctly; hence, the current study
designed to determine what factors are effective on correct handle of inhalers.
During April to September 2011, all of the male COPD patients who were admitted to the
internal medicine ward of an academic hospital have been selected sequentially. The
inclusion criteria were age over 18 and independent use of spray. Inhaler handling was
observed and assessed by the pre-defined checklist. Using SPSS Ver. 13, the data were
analyzed by the descriptive, and analytical statistical methods like ANOVA, Pearson’s
correlation coefficient and multiple linear regression.
The analysis showed that only 13% (n=15) of all of 116 participants used their inhalers
completely correct. The studied factors of age (p< .05, r=.47), education (p<.05, r= .53)
and history of inhaler usage (p<.05, r= .52) were only able to explain 8, 12 and 16 percent
of correct handling of inhaler variances, respectively.
It seems that correct training of the patients who use inhalers, is vital in every medical
and/or health system. Based on the findings, it would be wise to teach and train the inhaler
users, according to their backgrounds like age, education and history of the inhaler usage.
Keywords: Inhaler, COPD, correct handling
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