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 چکیده
مصرف آن با توجه به  بيماران تعویض دریچه قلب در تمام طول زندگی برای كم كردن خطر ترومبوز دریچه، نياز به مصرف وارفارین دارند؛ مشكالت متنوعی به دنبال :اهداف

درمورد مصرف  قلب تعویض دریچه بيماران تجارب تبيين» هدف با این مطالعه. رایط مراقبت گزارش شده است ولی مطالعه جامعی با توجه به تجربيات بيماران ارایه نشده استش
 .شد انجام «وارفارین

كنندگان ده نفر بيمار تعویض دریچه قلب شده با تجارب  مشاركت. شد انجام  3129محتوای قراردادی در سال  تحليل روش با و كيفی تحقيق رویكرد با مطالعه این :هاروش

 با و ساختار نيمه مصاحبه طریق از هاداده. ای بودند كه تجربه زندگی با دریچه فلزی قلب را داشتندزمانی متفاوت در مراكز درمانی تهران و كاشان و همچنين بيماران سرپایی
 . شد انجام ایمقایسه صورت به و هاداده آوریجمع با زمانهم و طور مستمر به هاداده تحليل و تجزیه. یافت ادامه هاداده اشباع تا د وش آوری جمع هدفمند گيرینمونه

نوسان آی  از ترس و نگرانی: ند ازمایه اصلی عبارت بودها، دو درونداده تحليل فرایند طی. كد اوليه استخراج شد 472های غنی و عميق مشاركت كنندگان، از توصيف :هایافته

پنج    درست وارفارین مصرف  ترس و نگرانی از درون مایه اول،. آی ان آربرای استفاده درست وارفارین و تنظيم  و تالش (International Normalized Ratio)ان آر 

 تالش درون مایه دوم. ارض وارفارین، نگرانی از بارداری و نگرانی از خدمات دندان پزشكیهای درمانی، عونگرانی از مصرف صحيح وارفارین، نگرانی از مراقبت: زیر طبقه داشت
ها و مراقبت بهداشتی درمانی پزشكان درک ضرورت مصرف وارفارین، تكيه به پزشک، خود مراقبتی، توصيه: وارفارین هم پنج زیرطبقه داشت مصرف تنظيم و درست استفاده برای

 .وارفارین و نيازهای آموزشی مصرف

كنند با مصرف درست وارفارین و تنظيم آی ان آر آن را كم تعویض دریچه قلب، یک ترس و نگرانی دایمی در طول مصرف وار فارین دارند و تالش می بيماران :گیرينتیجه

 . ها كمک كردها به آنای و نهاد خانواده برای كم كردن نگرانیهبيماران و ارایه مراقبت بعد از ترخيص و با تشكيل انجمن بيماران دریچ واقعی شناخت الزم است با. كنند

  .محتوا وارفارین، نگرانی، ترس، تحليل تعویض دریچه قلب، بيمار، :واژگان كلیدي
 

Experiences of warfarin use among heart valve-replaced patients in Iran 
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Abstract: 

Aims: One of the most common cardiac surgeries is valve replacement. All cardiac valve-replaced patients during all of 

their life period use warfarin for reducing the risk of valvular thrombosis    and there were some reprts following its use. 

No qualitative study has been done based on the experience of the participants. This study was carried out with the aim 

of explaining the experiences of participants using the warfarin.  

Methods: This study was conducted with a qualitative, content analysis approach. The Participants were 10 cardiac 

valve-replaced patients who had experience in different time periods in Tehran and Kashan therapeutic centers as well 

as the outpatients with replaced valves. Data collection was performed through semi-structured interview, purposive 

sampling continued until data saturation. Data analyses were done concurrently with data collectiotion which were 

performed through a comparative method. Results: Themes during the data analysis: fear and worriness for changes in 

the International Normalized Ratio (INR) and the struggles for the correct use of warfarin and the adjustment of INR 

which are consisted of two subthemes signifying the experiences and the demensions of participants perception about 

warfarin use and the sources of participants worriness: firstly, fear and worriness on the warfarin use consisted of five 

subcategories (worry on the correct warfarin use; worriness about health care; warfarin side effects; worriness on 

conception and contraception and worry on dental care), secondly, trying for correct and regulating the warfarin use 

consisting seven subcategories (perceiving the necessity for warfarin use; adherence to the physician; self care; health 

care and educational requirement for warfarin use). 

Conclusion: Cardiac valve-replaced patients have a persistant worry during the warfarin use and try to reduce it with a 

correct use of warfarin and the adjustment of INR. The nursing care of these patients in Iran is confined to the time of 

the hospitalization and the role of nurses are not holistic and technical. It is necessary for nurses to reduce such worries 

through the adjustment of INR for warfarin, actual determination of the patients, providing post-discharge care, 

establishing the socity for cardiac valved-replaced patients and the family.  
Keywords: Heart valve replacement, Patient, Warfarin, Worry, Fear, Content analysis 
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  مقدمه

 ترینلیمعمو جزءِ قلب جراحی پنجاه سال، حدود از بعد امروزه

یک تا یک و نيم  حدود ساليانه و گرفته قرار جراحی اعمال

 مشكالت. شودمی انجام جهان سراسر در قلب جراحی ميليون

 دهليزی، فيبرپالسيون دریچه شامل تعویض از بعد شایع

 عوارض و مغز و ترومبوز، به ویژه ترومبوز عروق خونریزی

 به تواندمی كه است تناسلی ادراری ـ و گوارشی و خونی

 . [3]شود  منجر خطرناک بالقوه عوارض و مير و مرگ افزایش

Kortke گزارش طبق
 دوهزار، حدود سال در و همكاران 

 از آمریكا قلب در دریچه هایبيماری با ساليانه بيمار 28999

 دریچه تعویض از بعد مراقبت .شوندمی ترخيص هابيمارستان

 بهبود و و تطابق اختشن نيازمند و است طوالنیروند  یک قلب

 اجتماعی بيماران است  و روانی همودیناميک، تعامالت عملكرد

 مراقبت به نياز قلب دریچه تعویض از بعد بيماران این ؛[9]

 ترومبوآمبولی خطر معرض در هادارند، همه آن العمرمادام

 . [1]كنند  مصرف انعقاد ضد داروی مایدا باید و هستند

 دریافت وارفارین كه بيمارانی در آمبولیترومبو عوارض ساليانه

 دریافت ضدانعقاد هایی كهآن و یک درصد حدود كنندمی

 . [4]است  چهار درصد كنندنمی

بر اساس توصيه انجمن قلب آمریكا و مركز قلب آمریكا، ميزان 

برای بيمارانی كه دریچه آئورت مكانيكی دارند دو تا  آی ان آر

 . [5, 6]است  5/9ـ  5/1سه و برای ميترال 

اغلب در مراكز درمانی آموزش الزم و كافی به بيماران داده 

. ها وجود نداردشود و سيستم پيگيری در درمان آننمی

Menendez  نشان داد عوارض دیررس تعویض دریچه

اد، ریزی ناشی از داروهای ضد انعقترومبوآمبولی، خون: شامل

. [7]اختالل عمل ساختمانی پروتز و اندوكاردیت عفونی است 

Chan تداوم استفاده از وارفارین دركل با پيامدهای  نشان داد

بهتری برای مادر همراه است ولی در این موقع سقط جنين 

و همكاران نشان دادند در  Cotrufo. [8]هم شایع است 

 19زنان تعویض دریچه به دنبال مصرف وارفارین، ميزان سقط 

شش  نيوارده به جن یهابيسزایی هفت درصد و آدرصد، مرده

نشان داد  Christensen. [2]ه بود درصد افزایش یافت

مدیریت  درصد و در گروه 78روش خودمراقبتی، درمان به

بود  طبيعی محدوده در بيمارانآی ان آر درصد  63معمول 

[39] . 

گزارش شده بيش از نيمی از بيماران دوز صحيح دارویشان را 

كردند و عواملی مانند اطالع از نقش دارو، اثرات مصرف نمی

های متقابل با غذای هضم شده و مصرف جانبی، واكنش

همزمان داروهای دیگر و شيوه زندگی بر روی اثرات و عوارض 

مصرف گياهانی مانند بومادران . [39،33]ان مؤثر بوده است 

 . [39،31]شود می آی ان آرگزنه و گل قاصدک باعث كاهش 

از  آی ان آربيمارانی كه جين سنگ مصرف كردند دچار افت 

آی ان اند، و پس از قطع مصرف جين سنگ شده 3,5به  1,3

همچنين مصرف گياهانی  .[34]رسيده است   1,1ه مجدد ب آر

مانند سير، كرفس، زردچوبه، زنجبيل، شيرین بيان و بابونه، 

 . [34،39, 33]شود ریزی میو خون آی ان آرباعث افزایش 

در مصرف  یو خوراك ییدارو اهانيگ مصرف روزافزون

مواجه مشكالت فراوان با عوارض و ها را آن نیكنندگان وارفار

با  وابسته به دوز وارفارین است،عوارض جنينی . [34] كندمی

. [35]شوه گرم  عوارض جنينی تشدید میميلی 5دوز بيشتر از 

كم كردن خطر برای  را وارفارین با همراهآسپيرین با دوز پایين 

  .[36] شودبروز ترومبوآمبولی توصيه می

ن آر در محدوده ميزان آی ا تانياز به تنظيم دارد  وارفارین دوز

پزشكان قادر نيستند كه دوزی از وارفارین را  .درمانی قرار گيرد

 .[32-37] كم كندرا و عوارض  انتخاب كنند كه پيامد جنينی

-می مراقبت دریچه مصنوعی با حامله  انپزشكانی كه از زن 

كه ممكن است در  كنندبيمار مراقبت می دودر واقع از  كنند،

یت اول یک خانم صحت و سالمت اولوبعضی از جوامع 

پزشكان نظر این مسئله با تا سالمت خودش و جنينش باشد 

 وشدن است نترین گزینه باردار ایمن ؛در تضاد باشد

است توسط بيمار  عدم مصرف ضدانعقاد حالت خطرناكترین

ها اطالعات جامع و از طرف دیگر به بيماران وخانواده آن. [99]

خص كردن زود هنگام از بخش مر. شودكامل داده نمی

 .[93] تواند خطر ساز باشدهای ویژه میمراقبت
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بيماران زیادی با مسموميت وارفارین بعد از جایگزین دریچه از 

بين می رونداغلب بيماران مراقبت را از منابع دیگری دریافت 

نقد مقاالت نيز دال بر شكاف علمی دراین زمينه . می كنند

 . است

توجه به آن در بستر فرهنگی، اجتماعی واقتصادی خاص 

ی و هستی شناسی های معرفت شناسجامعه ایرانی در حوزه

تواند منجر به توسعه دانش پرستاری نسبت به بيماران می

امكان طراحی مراقبت پرستاری مبتنی بر نيازهای واقعی آنها 

تبيين تجارب »با هدف  كيفی رویكرد ای بالذا مطالعه.  شود

برای « بيماران تعویض دریچه قلب در مورد مصرف وارفارین

 . امشكالت انجام شدها بكشف رفتارهای تعاملی آن

 هامواد و روش

قراردادی در  محتوا تحليل روش كيفی با استفاده از پژوهش

  .[99]استفاده شد  3129سال 

بيمارانی كه تعویض دریچه قلب  برهدف مبتنی گيرینمونه

 با .دادند تشكيل را هانمونهكردند، شده و وارفارین مصرف می

 ده نفر به طوری كه با دانجام ش مصاحبه دوبار هر بيمار اغلب

 عميق مصاحبه هر انجام از شد و پس انجام مصاحبه هجده بار

سؤاالت . شد انجام زمانهم تحليل و تجزیه ،ساختارینيمه و

 :مصاحبه شامل

تجربیات خود را در مورد مصرف وارفارین  -

 بگویید؟

در زمینه انجام پی تی و آي ان آر چگونه عمل  -

  كنید؟می

 برای. كردمی پيدا ادامه مصاحبه اهداف، ساسا بر سپس

 در» ،«بدهيد؟ توضيح بيشتر» كاوشیِ سؤاالت از سازی واضح

 مثال یک است ممكن»و « بود؟ چه شما منظور مورد این

 . شد استفاده« بزنيد؟

 . انجام شد آرام محيط درو  دقيقه 69 تا 45بين  هامصاحبه

ها روی مصاحبه. یافتادامه  هاداده اشباع زمان تا گيرینمونه

 در زمانهم طوربه هاداده تحليل و تجزیه كاغذ پياده شد و

  .یافت ادامه گيرینمونه طول

 خواندن بابه كمک برنامه مكس كيو نسخه هفت  بعد، مرحله

 مرحله .شد كدگذاری و استخراج آن مهم نكات مصاحبه متن

 متون همرحل این در كه بود فرآیند از استفاده با تحليل سوم

 اطالعات بندی شد وطبقه استقرایی و به صورت فشرده

 . شدند حذف نامربوط

 قابليت اعتبار، :چهار معيار پژوهش هاییافته صحت برای

و Carpenterانتقال و تأیيدپذیری  قابليت اعتماد،

Streubert[91] گرفت ، مورد توجه قرار . 

 تمشارك توسط هانوشته دست بازبينی پژوهشگر با كمک

 كرد؛ برای ها را تثبيتو تيم تحقيق، اعتبار داده كنندگان

 دقيق واضح، توصيف تا با شد تالش انتقال قابليت از اطمينان

 مسير در شده انجام هایو فعاليت تحقيق فرآیند هدفمند، و

 . شود فراهم دیگران برای مسير تحقيق پيگيری امكان مطالعه

 و كدها ها،مصاحبه از تعدادی متن برای تقویت تأیيدپذیری،

 با آشنا پژوهشگر همكاران اختيار در شده طبقات استخراج

اند،  نداشته شركت تحقيق در كه كيفی تحقيقات نحوه آناليز

 مطالعه. آمد دستبه هاآن درباره مناسبی توافق و شد گذاشته

 دانشگاه تربيت مدرس و علوم پزشكی كاشان اخالق كميته در

 ازمشاركت آگاهانه كتبی و نامهضایتر با اخذ شد و تایيد

 اخالقی شركت، مالحظات ادامه از انصراف اختيار و كنندگان

 شد  تأمين

بيماران بين یک هفته تا بيست سال دارای تجربه مصرف 

هفت نفر از بيماران خانم و سه نفر آقا بودند و . وارفارین بودند

ین ا. همه داوطلب و راضی به شركت در این مطالعه بودند

مقاله بخشی از تجارب بيماران تعویض دریچه قلب است كه 

صورت رساله دكترای تخصصی پرستاری دانشگاه تربيت به 

 .شودمدرس ارایه می

 

 نتایج

اوليه  كد 472 كنندگان، مشاركت عميق و غنی هایتوصيف از

 و سازیخالصه مرور، بار چند از پس كدها این. شد استخراج

 هاآن درونی معنای. شدند بندیطبقه سبتنا و تشابه بر اساس

 : شد نامگذاری ماهيتشان اساس بر مقایسه، و با تحليل
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  آی ان آرنوسان  از ونگرانی ترس .3

  وارفارین درست استفاده برای تالش .9

  آی ان آر تنظيم .1

 وارفارین شامل مصرف درست از و نگرانی مایه ترسدرون

 هایمراقبت زا نگرانی صحيح وارفارین، خوردن از نگرانی

 از نگرانی و بارداری از نگرانی وارفارین، عوارض درمانی،

 خوردن صحيح از ترس و نگرانی. است پزشكیدندان خدمات

وارفارین خود شامل سه زیر طبقه نگرانی از خوردن به موقع 

وارفارین، نگرانی از پزشكان و نگرانی از نوسان آی ان آر 

و نخوردن دارو، نگرانی از  ها شامل فراموشیاین نگرانی. است

زیاد خوردن، كم و زیاد كردن وارفارین و تداخل داروهای دیگر 

بيمارانی دائما نگران این هستند كه مصرف . با وارفارین است

  : وارفارین خود را فراموش كنند و یا زیاد بخورند

 گاهی ؛خورممی شش ساعترا  موارفارین من»

-می اهی دوبارهگ ؛نخوردم خوردم و یا كنمشک می

 یكنم ببینم چصبر می .خورمنمی هم خورم و گاهی

 (سه سال تعویض دریچه ميترال ر نه،بيما) «شهمی

: كند كه بيمار باردار باشدپيدا می اهميتین مشكل وقتی ا

 بيماری و هم نگران جنين است؛ یا به هم نگران خود بيمار

 گمان كههای داشته باشد نياز به دارو ومبتال شود  دیگری

 :داردتداخل با وار فارین  كندمی

طی این مدت بارها سرما خوردم؛ پزشکان  من»

من را به هم  PTهر بار خوردم  ؛دادند آنتی بیوتیک

گه بد است ا ریخت و من را راهی بیمارستان كرد؛

موزش بدند تا آدم آقل به اال نهاگر  ؟چرا می دهند

 بيمار)  «.دندم این همه با دلهره و سختی زندگی نکآ

  (ساله تعویض ميترال 67هفت، 

های دیگر، عدم دسترسی به پزشک، گزارش اشتباه نگرانی

اعتمادی پزشكان، نگرانی از تناقض نظر پزشكان وترس و بی

نسبت به پزشكان است؛ ولی گزارش اشتباه ازمایشگاه و 

 : كندتناقض دررنظر پزشكان این نگرانی را تشدید می

 زنگ دوازده شد یک بار من آرآي ان  پیش هفته»

 بده انجام آزمایش زود صبح فردا گفت دكتر زدم

 .دو بود دیده رفتم بده؛ من نشان بیمارستان بیار

 صبح تا من ولی بود من در آزمایش اشکال فهمیدم

بيمار پنج، مرد ) «بود بد حالم خیلی و ناراحتی ترس از

 (.ساله شش سال پيش تعویض ميترال 55

ن وارفارین؛ به خاطر اثراتی كه این دارو روی مصرف كنندگا

ریزی مكرر از نواحی مختلف سيستم انعقادی دارد، دچار خون

 : شوندبدن مثل بينی، پوست و سایر مجاری طبيعی بدن می

 شستم مقدار یک من شد؛ خونی من زبان سر»

 خون ساعتی یک چشمه مثل آید؛ نمی بند دیدم

 طوري دادم، فشار كاغذي دستمال با زد؛می بیرون

 روز من آن. بود شده كبود زبانم بعداً كه دادم فشار

 ناچار كردم تا مصرف كاغذي دستمال جعبه یک

 ( بيمار هفت) «رفتم بیمارستان شدم

نگرانی از بارداری در هنگام مصرف وارفارین شامل نگرانی از 

چنين نگرانی باردای، دوران بارداری و زایمان سخت است؛ هم

فعاليت درمانی »يت كادر درمانی كه خود دو زیر طبقه از فعال

رفتار كادر درمانی در این »و « طی دوره بارداری و زایمان

 : در بيماران مصرف كننده وارفارین و هپارین است« دوره

استه وبعد از تعویض دریچه دو بار بارداري ناخ»

داشتم؛ یکی راسقط كردم  بعدي را هم با مشقت 

عفونت : بود خودم را هم بکشهانداختم؛ نزدیک 

كردم و دو هفته بستري شدم تا خوب شدم؛ بعد از 

آن یک ماما برام اي یو دي گذاشت ولی بعد از پنج 

اي یو دي من را در آورند و . شش ماه عفونت كردم

 (. بيمار ده) «.خیلی سر زنش كردند

گاهی برای حل این مشكل همسر بيمار اقدام به وازكتومی 

ها ن مسئله معموال در جامعه ایرانی از طرف خانوادهكند؛ ایمی

. شودگيرد و به صورت پنهانی انجام میمورد پذیرش قرار نمی
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یكی دیگر از مشكالت بيماران، سختی حين بارداری و فعاليت 

 : كادر درمانی در این زمان است

 شما من دانیمی :گویممی هایمبچه به گاهی من»

 نه ماه توانیدنمی اوردم؟ دنیا به سختی چه با را

 براي .كنید مقایسه دیگر هايزن با را من بارداري

 (بيمار چهار) «كشیدم هاییسختی چه شما تولد

این ناراحتی گاهی به قدری زیاد است كه پزشكان هم از  

 :شوندشنيدن باردار شدن این بيماران ناراحت می

 باردار كه دادیم نشان دكتر به را آزمایشات وقتی»

 دكتر گفتم .شد ناراحت. شد بلند قلب دكتر شدام،

 نبود شدم؛ كافی شما دیوانه من گفت شده؟ چی

بيمار چهار، ) «شدي؟ باردار دوباره ها؟سختی همه این

 (سال زندگی مشترک 91با 

بارداری در این افراد با ترس و اضطراب و عوارض زیادی 

اتمه بدی تواند خهمراه است و اگر درست مراقبت نشوند، می

 : برای نوزاد و مادر داشته باشد

 كنممی فکر من .كردند مرخص وارفارین با من را»

 كه گفتند من به بارها چون كردند انگاري سهل كه

 را هپارین زودي كردند شروع كه را وارفارین نباید

 ( بيمار چهار، تعویض دریچه ميترال)« .كنند قطع

پزشكی شامل ترس از  نگرانی دیگر بيماران از خدمات دندان

عدم انجام مشاوره . مراقبت و درمان مشكالت دندان است

رها كردن كار  كارهپزشكی قبل از تعویض دریچه، نيمهدندان

دندان، ترس از اتفاق بد حين كشيدن دندان و مراجعه مكرر به 

های خراب، این بيماران معموال با دندان. دندان پزشک است

-كنند چون نمیآن را تحمل می زندگی سختی دارند و درد

 :توانند مانند افراد عادی از مسكن استفاده كنند

حتی  .رفتنهمه جا زیر بار دندون كشیدن من نمی»

خواستن برم یه كاره ازم میبرام اتفاق افتاد نیمه

بيمار یک، ) «.جاي دیگه بعد از این كه مطلع شدند

 ( چهل ساله، پنج سال تعویض ائورت

شود بيمار با يماران از اتفاق بد است كه باعث میاغلب، ترس ب

دندان خراب زندگی كند، مسواک هم نزند و باعث پوسيدگی 

ها شودكه خود ضرورت آموزش و پيشگيری را نشان دندان

 .دهدمی

درونمایه تالش برای استفاده درست وارفارین و تنظيم آی ان 

م آی درک ضرورت تنظي: شود-آر است و شامل این موارد می

های ان آر، تكيه به پزشک، خود مراقبتی، توصيه و مراقبت

بهداشتی ـ درمانی پزشكان و نياز آموزشی بيماران در زمينه 

بيماران به دليل تداخل داروها با وارفارین و  .مصرف وارفارین

-نگرانی از نوسان آی ان آر، در حد مقدور دردها را تحمل می

ط مسكن های محدودی كنند و فقكنند و مسكن مصرف نمی

-كه روی آی ان آر كمترین تأثير را داشته باشد مصرف می

  :كنند

 را من تی پی دادند؛ بعد از مصرف كلسیم داروي»

 .كردم قطع را كلسیم داروي شدم مجبور .زد هم به

 را استخوان پوكی داریممی نگه را قلب فعالً گفتم

 بيمار شش، تعویض دو دریچه بيست) .كنیممی تحمل

 (سال

پزشكان نيز . كنندبيماران كمتر آموزش مناسب دریافت می

فقط براساس پی تی یا آی ان آر داروهای بيماران را تنظيم 

 :كنندمی

 كه هرماه ما و بودند داده دفترچه یک مدت این در»

 و كردیممی وارد آن در كردیممی چک تیپی

 بيمار چهار، تعویض) «كردندمی تنظیم را من داروهاي

 ( ميترال

ای و موردی است و ها معموالً پراكنده و سليقهآموزش

ها هم بر مشكالت خاص بيماران مراجعه كننده تمركز مراقبت

 رژیم دریچه، تعویض بيمارانِ زندگی ضروریات از یكی .دارد

 :شودكه كمتر به آن توجه می است هاآن غذایی

 هاپزشک بودم منتظر شهمه من بیمارستان، توي»

 نخورم؟ چی بخورم؟ چی بگند من به پرستارها و

 نخورم؟ را كدام بخورم؟ را داروها كدوم كنم؟ چکار
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 نمک بزنم؟ سیلین پنی بخورم؟ دارو باید كی تا

بيمار سه، تعویض ميترال ) «دیگه سؤال خیلی یا بخورم؟

 ( روز قبل 45

 پرهيز است ممكن نباشد، آشنا خود غذایی رژیم با كه بيماری

 و به دليل نداند را خود هایمحدودیت و باشد داشتهن غذایی

. كند وارد خود به را ناپذیری جبران صدمات اگاهی، عدم

كنند بيماران به دليل ترس از بروز مشكالت، تالش می

 : كارهای مضر برای سالمتی دریچه انجام ندهند

 عمل من دید تا پزشک؛دندان رفتم پیش هفته»

 داري فلزي دریچه ونچ بیمارستان برو گفت كردم

 كه هاتدندان تونمنمی من خوري می وارفاین و

  (بيمار هشت) «كنم درست داره ترمیم به نیاز

های زیادی برای پيشگيری از سرماخوردگی بيماران محافظت

 :دهندانجام می

 واكسن هر سال مرتب كه ساله شش حدود حاال»

 و سرما بخورم نکند تا كردممی مصرف آنفوالنزا

 كنم مصرف بیوتیک آنتی باشم مجبور و كنم عفونت

 (بيمار هفت) «كند مختل را من تی پی و

 :كنندبرای این مرتب پی تی آی ان آر خود را چک می 

 دكتر از تی پی كنترل براي برگه آزمایش چندتا»

-می یکبار ماهی گاهی و یکبار دوهفته هر و گرفتم

 نشینممی دو ساعتی و دهممی خون بیمارستان روم

 روممی و بشه راحت خیالم و بگیرم را آن جواب تا

 (ساله تعویض ميترال سه سال قبل 55بيمار نه، مرد )« .خانه

كنند به پزشكان بيماران برای كم كردن نگرانی تالش می

مراجعه كنند ولی بيماران برای مسائل گسترده كه در طول 

تفاوت آید به مراكز درمانی مها پيش میزندگی برای آن

كنند و هميشه از نوسان آی ان آر به دنبال مصرف مراجعه می

برند؛ چون وارفاین برای و قطع وارفارین در نگرانی به سر می

 . شودها یک تهدید محسوب میزندگی فردی و خانوادگی آن

 

 

 بحث 

بخشی از . مایه مشترک، نگرانی از مصرف وارفارین استدرون

ف وارفارین و بخش دیگر از تأثير ها ناشی از مصراین نگرانی

بعد از تعویض . وارفارین بر روی آی ان آر و پی تی بيمار است

شود؛ بيماران دریچه، تأكيد زیادی روی تنظيم آی ان آر می

هم دیدند وقتی آی ان آر نوسان دارد دچار مشكالتی مثل 

كادر . شوندو گاهی هم بستری می ریزی شدهلخته و یا خون

-ها را میجای این كه آگاهی به بيمار بدهند آندرمانی به 

ترسانند؛ نگرانی دایمی بيماران گاهی مربوط به نيروهای دست 

اندر كار مراقبت و گاهی به خاطر شرایط مراقبت، مثل محيط 

و امكانات و دسترسی به آن است؛ وارفارین اگرچه داروی 

نجات بخش برای بيماران تعویض دریچه قلب است ولی 

دهد كه با آموزش هاتی در درمان و عوارض آن رخ میاشتبا

ترخيص با تمركز بر نيازهای بيمار، ميزان اطالعات و خود 

مراقبتی بهتر شده و منجر به كاهش مشكالت بيماران و 

 [. 94]شود افزایش اثر بخشی برنامه را می

 با پرستاران مثبت گفتگوی داد، نشان Hawleyمطالعه 

 و اعتماد همدلی، احساس و بخشی اناطمين بيماران موجب

 [.95]شود می بيماری هایندانسته از نگرانی كاهش

اغلب بيماران از این كه بدون آموزش ترخص شدند گالیه  

بيماران بعد از ترخيص با مشكالتی كه ناشی از مصرف . دارند

وارفارین و تعویض دریچه هستند روبرو و دچار ترس و نگرانی 

انی واقعی و جدی است بهترین راه این است این نگر. شوندمی

كه بيماران برای شروع زندگی با داروی وارفارین، به وسيله 

 مشخص Jaarsma. كنند الزم را را دریافت آموزش، آمادگی

 را بيماران خودمراقبتی، رفتار حمایتی، آموزش اقدام كه كرد

 ایجاد باعث كه و مشكالتی مرضی میعال و دهدمی افزایش

  .دهدشود را كاهش میمی عالئم این

 هایدرمان روی تأثير است ممكن خودمراقبتی در كاهش

 پالسمای گذاشته و باعث ناسازگاری و افزایش سطح تجویزی

 به Casais. [96]شود  قلب و ضربان استرس هورمون

 داده نشان باز قلب جراحی تجارب بيان هدف با كيفی صورت

 هایمایهدرون طریق از و بود شكنندگی پدیده این جوهره كه
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 و اعتماد تردید، زندگی، واقعی مشكالت مقابل در پذیریآسيب

 از مندیرضایت و خوب زندگی شانس به اميد از گزاریسپاس

 به هميشه شكنندگی .آمد دستبه خوب زندگی یشيوه تغييير

-دیدگاه و نظرات بررسی و شودنمی كشف نگاه یک با آسانی

دارد  ضرورت بيماران از گروه این شرایط از درمانی تيم های

[97] . 

در این مطالعه نيز بيماران از آسيب پذیری دائمی بعد از مصرف 

وار فارین گالیه داشتند؛ به ویژه در شرایطی كه زندگی نوسان 

كند مثل مسافرت، تغيير رژیم غذایی، بارداری، مصرف پيدا می

ی زندگی اجتناب های كه در طداروها، بستری شدن و جراحی

 . شوندكنند دچار نگرانی میناپذیر است و وقتی آن را درک می

 در. بيشتر رفتارهای بيماران برای سازگاری با نگرانی است

Fitzsimons مطالعه
 منتظر بيماران تجربه برای بررسی 

 اصلی، هایتم شمالی، در ایرلند كرونر شریان پسبای جراحی

 .بود سينه درد و دودلی و تردید اضطراب، درمان برای انتظار

 درباره اميدی نا كنترل، دادن دست از فرعی شامل تم شش

 در تغيير و كم روحيه ناكافی، فيزیكی فعاليت و درمان، خشم

 ارائه عدم هاآن ترینمهم و اجتماعی ارتباطات و خانواده

  [.98]بود  انتظار مرحله در كافی اطالعات

ها آزار دهنده است ولی بيشتر وقتها تاحدی الزم این نگرانی

است؛ گاهی هم با استدالل بيمار و عدم درک و فهم درست، 

 . گيرندهای نامناسبی را پيش مییژاسترات

نامناسب بودن بستر مراقبت در این بيماران مثل عدم آموزش 

شرایط نگران كننده برای بيماران ایجاد ، مناسب و یا تداوم آن

نماید وجود  حمایت این بيماران را كه كند؛ انجمنی هممی

ها ناچارند متحمل مشكالت ناشی از آن شوند كه آن. ندارد

در آی ان آر   .افزایداعتمادی بيماران میها و بیخود بر نگرانی

ریزی از دو نفر به هفتاد و پنج نفر، در ميزان خون 6,5باالی 

 . [92]صد نفر رسيده است 

ان آر و وقوع خونریزی، ارتباطی در ایران نيز بين افزیش آی 

ریزی طوری كه در طی نه ماه بيشترین خونقوی وجود دارد به

مربوط به سطح آی ان آر باال و متوسط بوده و با نوع رژیم 

غذایی و داروهای مصرفی، مثل خوردن سيرو داروهای 

با : ها، آی ان آر تشدید شد و برعكسگوارشی و مسكن

نند سویا و روغن،  آی ان آر مصرف سيگار و غذاهایی ما

دهنده وضعيت بد مراقبت ها نشان این ؛[19]كاهش یافته بود 

 . دنبال آن وجود عوارض و نگرانی در این بيماران استو به

در این مطالعه یكی از طبقات، ضرورت آموزش در رابطه با 

مصرف وارفارین بود كه دالیل زیر مثل رعایت رژیم غدایی، 

وردن خونریزی، تغيير شغل، نحوه مصرف دارو و راهای و بند ا

انجام مرتب ازمایش است در مطالعه تجربه پزشكان از مراقب 

 مواجه. 3 :تسكينی بيماران نارسای قلب سودان در سه تم

 شرایط با مواجه .9بينی  پيش غيرقابل خطرهای با بيماران

 هایمراقبت و درمان تداوم عدم یا و تداوم مورد در دشوار

دارد این بيماران  پيگيری ساختار ضرورت اصالح .1شكی و پز

دائما در مواجهه با شرایط جدید، دشوار و پيچيده قرار دارند كه 

 اكثر نياز به اصالح ساختار مراقبت و پيگيری بيماران دارد

زندگی  در شدید بحران و تجربه عنوان به بيماریشان از بيماران

 . كندمی توصيف پشتيبان یک به نياز و شان

 ترس به تواندمی نزدیكان و خانواده در تغيير بدون نقش ایفای

  [.13]شود  منجر تهدید با رویارویی در اشتباه كار انجام و

نگرانی دیگر بيماران نگرانی پيشگيری از بارداری و زایمان 

ها شامل تردید در مورد پيشگيری از است كه این نگرانی

برآورده شدن نيازهای  .سی هستندبارداری و نياز به مشاوره جن

مراقبتی بيماران به كاهش احساس اضطراب، تردید، تنهایی، 

توجهی و عدم درک شدن و رعایت بيشتر دستورات دارویی بی

 .[19]كند و كاهش عالیم بيماری كمک می

و آموزش  ریزیبرنامه ایران، در مطالعه روزبهانی بيان كردند در

آن  منفی اثرات .شودنمی ارایه ،بيماران به ترخيص در زمان

 داروها جانبی اثرات عنوان به بيماران سالمت باعث تهدید

  .شودمی هاآن واضطراب ترس و باعث ایجاد شودمی

-ها توجه شود، آنرفتار آن و عادت تغيير و افراد اگر به پذیرش

 . [19] خود مراقبت كنند از شوندمی قادر ها

 كه دارند انتظار ن، بيمارانو همكارا Bedellنظر  طبق

 هاآن با جنسی عملكرد اختالل مورد در قلب متخصص

 وافزایش خلق پيامد كاهش در آن سریع كشف كند، صحبت
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 دریافت Karlson. [11]دارد  نقش عمل از بعد مير و مرگ

 احساس رسندمی نظر به قدرتمند و قوی چون بيماران كه

 توجه درخواست ستا ممكن و ماندمی مخفی هاآن اضطراب

این بيماران اغلب . [14] باشند داشته پرسنل جانب از بيشتری

در جوانترها  نگرانی از . شونددر جوانی تعویض دریچه می

ها از رود نگرانیگيری و بارداری و هر چه سن باالتر میپيش

عواقب درمان داروی و جراحی است كه باید مورد توجه قرار 

  [.15] گيرد

Clark وارفارین نشان دادند مشتقات بررسی مكاران باو ه 

 به ناچيز انتقال علت به شيردهی دوران در دارو این مصرف

چون ناراحتی بيمار از  Butchart [.16]است  ایمن شير

به ضرورت آموزش در دوران بارداری  یابدمی افزایش بارداری

 برای كه وارفارین از همچنين دوزی[. 17]اشاره كرده است 

 فراآنتی جنين برای كندمی ایجاد كواگوالن درمانیآنتی رماد

كواگوالنت آنتی نوزاد كهزمانی در زایمان. است كواگوالنت

 و كندمی ایجاد شيرخوار در ریزیخون خطر شده بيش از حد

 حالت به نوزادآی ان آر  و برگشت وارفارین توقف از پس

  [.18] كشدمی مادر بيشتر طول از طبيعی،

Chan یدریچه با باردار زن 95 هر از كلی طوربه  داد نشان 

-می درمان خوراكی ضدانعقاد با كه مكانيكی مصنوعی قلبی

شودولی  ایدریچه ترومبوز دچار است ممكن نفر یک شوند،

است  متفاوت مطالعات بين در قلب دریچه موقعيت نوع و

[12.]  

به  لب،ق جراحی شود كه بعد ازمی مشاهده ایران، كشور در

 Waterman .شودنمی داده  ترخيص از بعد آموزش بيماران

 محدوده از خارج از بيماران آی ان آر درصد 91 كه داد نشان

 تغييرات ناشی از این موارد از درصد 16و  است مورد قبول بوده

 دوز، یک نخوردن داروها، دوز از نادرست درک غذای مصرفی،

 در شكست یا الكل و اندازه از بيش مصرف مشورت نكردن،

این گونه  ؛[49]شده است  بندیزمان و درست تجویزهای

ها نامناسب بيماران نياز به توجه ویژه دارند، بستر مراقبت آن

راهكارهای بيماران و پزشكان . است و زندگی پُرتنشی دارند

تواند روی زندگی فرد تأثير گذاشته هم گاهی مضر است و می

اد كند كه خود تهدید و نگرانی برای و برای او مخاطراتی ایج

 .كنندبيمارانی است كه وارفارین مصرف می

 

 گیرينتیجه

براي  و تالش  آي ان آرنوسان از ترس و نگرانی

  طول در استفاده درست وارفارین و تنظیم آي ان آر

ها لزوم توجه به این گروه همه این. دارد وارفارین وجود مصرف

حاضر مراقبت بيماران منسجم و  حال در .دهدرا نشان می

 ساز خطر واغلب آیدمی دستبه منابع متفاوت از و نيست جامع

  .است

 بعد از ترخيص بسيار بيماران این از مراقبت نقش پرستاران در

مراجعات این بيماران بيشتر به پزشكان و  است؛ محدود

آزمایشگاه برای كنترل پی تی آی ان آر و تنظيم مصرف 

 . توارفارین اس

غبار آلوده شدن مراقبت بيماران باعث بروز ترس و اضطراب 

 بيماران واقعی مشكالت شناخت توانند باپرستاران می .شودمی

 هایمدل تهيه به كمک و تكنيكی جامع مراقبت با ارایه

 . مراقبت كمک كنند به عملكردی

 

  قدردانی و تشکر

و  كنندگان مشاركت كليه از را خود قدردانی مراتب نویسندگان

مدرس به خاطر تأمين  تربيت دانشگاه پژوهشی محترم معاونت

در ضمن طرح در جلسه كميته  .دارندمی اعالم هزینه طرح

با شماره  23/  35/  7اخالق پزشكی دانشگاه مورخ 

 .د تأیيد شد9356/59
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