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   پرستاري و مامايي شهيد بهشتي    نشريه دانشكده   انزدهم    شسال               ٥٣   شماره          ١٣٨٥ تابستان      »    ١٢«

بررسي ميزان و نوع اختالالت خواب و رعايت بهداشت خواب در 
بيماران تحت درمان با همودياليز در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه 

 علوم پزشكي شهيد بهشتي
  ١حسين شيري                  

  ٢خديجه مظاهري      
  ٣دكتر ژيال عابدسعيدي
  ٤دكتر حميد علوي مجد

  كيدهـچ
اختالالت خواب در بيماران همودياليزي بسيار شايع بـوده و در برخـي مطالعـات بـيش از پنجـاه                     :مقدمه

با رعايت نكات مربوط به بهداشـت خـواب و كـاهش عوامـل مخـل                . درصد بيماران اختالل خواب داشته اند     
  .داد مي توان ميزان اختالالت خواب را در بيماران همودياليزي كاهش خواب،

ضر به منظور تعيين ميزان و نوع اختالالت خواب و رعايت بهداشـت خـواب در افـراد                   پژوهش حا  :هدف  
  .انجام شدتحت درمان با همودياليز 

 نفـر از بيمـاران      171مونه هاي پـژوهش شـامل       ن. اين پژوهش توصيفي است   روش مطالعه    :مواد و روشها  
ان هاي وابسته به دانشگاه علـوم پزشـكي         ز در بيمارست  ـمبتال به نارسايي مزمن كليه و تحت درمان با هموديالي         

 كه واجد مشخصات واحد هاي پژوهش بوده و به صورت تصادفي انتخاب و مورد بررسـي                 ودندب شهيد بهشتي 
 طراحي  پژوهشمي باشد كه با توجه به اهداف         فرم مصاحبه ساختار يافته   ابزار گردآوري داده ها     . قرار گرفتند 

، از روش   ابـزار جهت تعيين اعتبـار     .  توسط پژوهشگر تكميل گرديد    ، بيمار با توجه به پاسخ   از طريق مصاحبه    و  
اعتبار محتوي استفاده شد و جهت پايايي آن در قسمت اختالالت خواب از روش آزمون مجـدد و در قـسمت                  

 »٥اس پـي اس اس «سپس با استفاده از نرم افزار آمـاري    . بهداشت خواب از روش آلفاكرونباخ استفاده گرديد      
  . جزيه و تحليل قرار گرفتمورد ت

نتايج پژوهش نشان داد كه     .  مورد پژوهش اختالل خواب داشتند     افراد درصد   76/34به طوركلي    :يافته ها 
درصـد بيمـاران بيـدار شـدن        2/63،  ه خواب رفـتن    درصد بيماران تأخير در ب     1/42اقل سه روز در هفته،      حد

رت زدن در طـول     درصد چ  1/25 هنگام در صبح،   درصد بيماران بيدار شدن زود       6/17مكرردر طول خواب،    

                                                 
  كارشناس ارشد آموزش پرستاري و عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - 1
  شكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتياز دان كارشناس ارشد آموزش پرستاري - 2
  مي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيدكتراي مديريت خدمات بهداشتي درماني و عضو هيئت عل - 3
  دكتراي آمار زيستي و عضو هيئت علمي دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - 4

٥- SPSS 
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  »١٣           «١٣٨٥ تابستان             ٥٣       شماره   انزدهم    شنشريه دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي         سال 

را در  ب  ابهداشت خو معيارهاي   درصد بيماران    4/6همچنين  .  درصد بيماران پاهاي بيقرار داشتند     3/22 روز و 
 وضـعيت   .ضعيف رعايت مي كردند    شان در حد  درصد1/21 متوسط و    از آنها در حد    درصد   5/72 ،حد خوب 

) با احتمال خطـاي كمتـر از يـك صـدم          (ت خواب رابطه معني داري      بهداشت خواب بيماران با درصد اختالال     
بـا  ) شامل درد مفاصل، تنگي نفس، گرفتگي عضالني، خارش، سرفه و عطـش           (درد و ناراحتي هاي بيمار    . داشت

  .درصد اختالالت خواب رابطه معني داري داشت
ول خـواب و تـأخير در بـه         ترتيب، بيدار شدن مكرر در طـ      به  ه  يافته ها نشان داد ك     :بحث و نتيجه گيري   

در مطالعه حاضر، بيدار شـدن زود هنگـام         . بيشترين شيوع را داشتند   ) هماهنگ با ساير مطالعات   (خواب رفتن   
نتايج اين مطالعه بيانگر ارتباط وضعيت      . در صبح و پاهاي بيقرار نسبت به ساير مطالعات شيوع كمتري داشت           

نظير درد مفاصل، تنگي نفـس      (طرفي بين ناراحتي هاي بيمار      بهداشت خواب با اختالالت خواب مي باشد و از          
با اختالالت خواب ارتباط معني داري بدست آمده، لذا پرستاران بايد اين بيماران را بطـور             ) و گرفتگي عضالني  

كامل بررسي كنند تا بتوانند بيماران در معرض خطـر اخـتالالت خـواب و نيـز بيمـاران بـا خـواب مختـل را                       
  .  مراقبتهاي پرستاري الزم را براي آنان تعيين و اجرا نمايند و نهايتاًشناسايي كرده

  بهداشت خواب  خواب،تاختالال همودياليز، خواب، :واژه هاكليد 
  5/7/85: تاييد مقاله    12/9/84: دريافت مقاله  

  
  مقدمه

نيازهاي مازلو، خـواب از اساسـي       در سلسله مراتب    

وه بـر حفـظ سـالمت       ترين نيازهاي انسان مي باشد كه عـال       

جسمي و رواني، موجب كاهش تنيدگي، تقويت قوه سازش         

 1تيلور و همكاران(و تمركز بر فعاليت هاي روزمره مي شود         

به طور كلي اخـتالالت خـواب، كيفيـت زنـدگي و            ). 2001

 2پـاركر ( زا مي باشـد      تنشعملكرد فرد را كاهش داده و نيز        

2003 .(  

مـزمن موجـب    عوامل مختلفي از جملـه بيماريهـاي        

نفرولوژيستها در بالين با اختالالت     . اختالل خواب مي شوند   

خواب بيماران همودياليزي مواجه شده و از آن آگاهند و در           

 ، بـه صـورت بيخـوابي      مختـصر تنها به طور     كتابهاي مرجع، 

اشـاره  مختـل    و خـواب     ،برعكس شدن خواب شـب و روز      

                                                 
١- Taylor et al  
٢- Parker 

اخــتالالت  .)2001 3دوجيــرداس و همكــاران (شــده اســت

 بـسيار شـايع مـي باشـد و در           خواب در افراد هموديـاليزي    

برخي مطالعات بيش از پنجاه درصد بيماران اختالل خـواب          

 شكايات اين بيمـاران ). 2006 4مرلينو و همكاران( داشته اند

مـشكل در   ) الف:  شامل موارد زير مي باشد     در زمينه خواب  

 ،چرتهاي ناخواسـته  ) ب،   بيدار شدن مكرر   وبه خواب رفتن    

عوامـل  ). 2001دوجيـرداس وهمكـاران     (پاهاي بيقـرار    ) ج

مختلفي در بيمـاران مبـتال بـه نارسـايي مـزمن كليـه تحـت                

همودياليز مي تواند موجب اختالل خواب شود كه از جملـه         

مي تـوان ميـزان اوره و كراتـي نـين خـون، هورمـون هـاي                 

ــزان فــشارخون سيــستوليك و دياســتوليك،   پاراتيروئيــد، مي

ــام بــرد بيماريهــاي ه  و مرلينــو(مــراه و شــيوه زنــدگي را ن

                                                 
٣- Daugirdas et al 
٤- Merlino et al 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   پرستاري و مامايي شهيد بهشتي    نشريه دانشكده   انزدهم    شسال               ٥٣   شماره          ١٣٨٥ تابستان      »    ١٤«

بـا رعايـت نكـات مربـوط بـه بهداشـت            ). 2006 1همكاران

مــي تــوان ميــزان  خــواب و كــاهش عوامــل مخــل خــواب،

. داد   اختالالت خـواب را در بيمـاران هموديـاليزي كـاهش          

ـ پژوهش حاضر    ه منظـور تعيـين ميـزان و نـوع اخـتالالت            ب

د تحـت درمـان بـا       خواب و رعايت بهداشت خواب در افرا      

  .همودياليز مي باشد 

  

  مروري بر مطالعات

با هـدف   ) 1995 (2مطالعه اي توسط والكر و كريگر     

ن بـا    آ بررسي ميـزان و شـدت مـشكالت خـواب و ارتبـاط            

در اين  . متغيرهاي متابوليك و رفتاري خاص بيمار انجام شد       

 بيمار از يك مركـز هموديـاليز، پرسـشنامه اي را            64مطالعه  

به ترتيب خـواب آلـودگي      ايج نشان داد كه     نت. ردندتكميل ك 

، ) درصـد 55(، بيدار شـدن مكـرر   ) درصد66(روز طول در 

و سندرم پاهاي بيقـرار     )  درصد 46(تأخيردر به خواب رفتن     

چنـد  . داشـتند در بيمـاران    بيشترين فراوانـي را     )  درصد 33(

جنس مرد، سن بـيش از شـصت سـال، سـندرم            مانند  متغير  

و مصرف باالي كافئين در ارتباط بـا مـشكالت        پاهاي بيقرار   

  .خواب شناخته شد

مطالعه اي با هدف بررسي     ) 2002 (3 و همكاران  وهي

شيوع و نوع اختالالت خواب در بيماران همودياليزي انجـام          

 تعـداد (نمونه گيري دردسترس و از يك بيمارستان        . داده اند 

مـع آوري   جا استفاده از پرسشنامه     بود و داده ها و ب     ) نفر 43

نتيجه اينكه، بيدار شدن مكـرر و تـأخير در بـه خـواب              . دش

. را داشـتند  )  درصـد  79هـر يـك     (رفتن بيـشترين فراوانـي      
                                                 
١- Merlino et al 
٢- Walker & Kryger 
٣- Hui et al 

 درصد بيمـاران و سـندرم       74خواب آلودگي در طي روز در       

  .پاهاي بيقرار در هفتاد درصد بيماران گزارش شده است

  

  مواد و روشها 

دف تعيين پژوهش حاضر، مطالعه اي توصيفي و با ه 

بهداشت خـواب در     رعايت ميزان و نوع اختالالت خواب و     

شـامل كليـه    جامعه پـژوهش     .بيماران همودياليزي مي باشد   

 نفر مي باشند كه 461افراد مبتال به نارسايي مزمن كليه يعني        

در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خـدمات    

ليز قـرار مـي     درماني شهيد بهشتي تحت هموديـا      -بهداشتي

ده از فرمـول بـرآورد      تفا نفر با اسـ    171گيرند كه از ميان آنها      

تعـداد نمونـه ازهـر بيمارسـتان بـا           .نـد نمونه انتخاب شده ا   

اسبي بـين تعـداد افـراد جامعـه پـژوهش و تعـداد نمونـه                تن

هر بيمارستان بدست همودياليزي درپژوهش و تعداد بيماران 

ر شـيفت ديـاليز، از      هـ  پس از آن جهت نمونه گيري از       .آمد

به (واجد شرايط مطالعه، تعداد نمونه مورد نياز        بيماران  ميان  

 به صورت تـصادفي ) تناسب تعداد بيمار در هر شيفت دياليز     

تعـداد بيمـاران مـورد مطالعـه در          .دانتخاب ش ) قرعه كشي (

 مـشخص شـده     1بيمارستانهاي مختلف در جـدول شـماره        

مل سـن بـيش     شخصات واحدهاي مورد پژوهش شا    م. است

از هجده سال، تـشخيص نارسـايي مـزمن كليـه و گذشـت              

حداقل شش ماه از درمان با هموديـاليز، و توانـايي صـحبت             

روش مـصاحبه  داده هـا بـه    . كردن به زبان فارسي مي باشـد      

  برنامــه مــصاحبه ســاختاريافته شــامل. دگرديــجمــع آوري 

ــش  ــه بخ ــات : س ــاي  اطالع ــك و متغيره ــؤثر،دموگرافي   م

اعتبـار  . بـود اب و معيارهاي بهداشت خـواب       الت خو اختال

  ابزار به روش اعتبـار محتـوي و نظرخـواهي از متخصـصين            
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  »١٥           «١٣٨٥ تابستان             ٥٣       شماره   انزدهم    شنشريه دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي         سال 

نفرولــوژي و اعــضاي هيئــت علمــي دانــشكده پرســتاري و 

در حين دياليز انجام ميگرفـت       مصاحبه. مامايي تعيين گرديد  

توسط پژوهشگر  سواالت  . كشيد پانزده دقيقه طول      حدوداً و

   بيـان  ت درخواسـت بيمـار، مجـدداٌ      خوانده شده و در صور    

جهت تحليـل   . بيماران ثبت مي گرديد   مي شد و پاسخ هاي      

  .داده ها از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد

  

  يافته ها

نتايج پژوهش نشان داد كه اكثريت واحدهاي مـورد         

ــا ميــانگين ســني   ســال وداراي 81/53پــژوهش مؤنــث و ب

نگين طـول مـدت هموديـاليز       ميـا  .تحصيالت ابتدائي بودند  

، سابقه خواب قبل    )درصد3/95( اكثر بيماران .  سال بود  97/4

 اكثـر بيمـاران    .انـد  از دياليز را رضايت بخـش اعـالم كـرده         

  .ساعت مي خوابند 5 ، شبها كمتر از) درصد6/31(

اكثريت واحـدهاي مـوردپژوهش، حـداقل سـه روز          

ر طـول   بيدارشدن مكـرر د   )  درصد 8/53(درهفته، به ترتيب    

 30/22(تأخير در بـه خـواب رفـتن،         )  درصد 1/42( خواب،

بيدارشـدن زود هنگـام    ) درصد6/17 (وپاهاي بيقرار   ) درصد

 درصـد از افـراد مـورد        76/34 به طور كلي     .در صبح داشتند  

 نـوع و تنـاوب و بـروز         .مطالعه داراي اختالل خواب بودنـد     

  . نشان داده شده است2اختالالت خواب در جدول شماره 

ــوردپژوهش    ــدهاي م ــد واح ــشترين درص  7/80(بي

 اسـتفاده نمـي كردنـد        آور ، از قـرص هـاي خـواب       )درصد

  صرف درصد آنها، تقريبـاٌ هرشـب قـرص خـواب مـ            7/11و

)  درصد 50/72 (اكثريت واحدهاي مورد پژوهش   . مي كردند 

)  درصـد  33 - 66(رعايت بهداشت خواب در حد متوسـط        

خـواب در حـد     رعايت بهداشـت    ) درصد 4/6(واقليت آنها   

وضـعيت بهداشـت   . داشـته انـد   )درصد 67 - 100( ضعيف

خواب با درصد اختالالت خواب، رابطه معنـي داري داشـته           

ين صورت كه بـا كمتـر رعايـت كـردن بهداشـت             به ا . است

همچنـين،   .خواب، درصد اختالالت خواب بيشترشده است     

درصد اختالالت خواب در افـرادي كـه داروي خـواب آور            

تي هاي بيمـار    حدرد يا نارا  . بيشتر بوده است   د،مصرف ميكنن 

نظيردرد مفاصل، گرفتگـي عـضالني، تنگـي نفـس، سـرفه،        (

ــش ــارش و عط ــه  ) خ ــواب رابط ــتالالت خ ــا درصــد اخ   ب

  .معني داري داشته است

  
  

تي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداش تعداد نمونه هاي مورد پژوهش در بيمارستانهاي): 1(جدول شماره 
 بهشتيدرماني شهيد 

  بيمارستان
 طالقاني

بيمارستان 
 سشهيدمدر

  بيمارستان
  خرداد15

  بيمارستان
 شهداءتجريش

  بيمارستان
 )ع(امام حسين

  بيمارستان
 اشرفي اصفهاني

 لـك

 جامعه  461 132 62  14  175  42  36

 نمونه  171  49  23  5  65  15  14
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وابسته به دانشگاه علوم  بيمارستانهايحدهاي مورد پژوهش در واتوزيع فراواني مطلق و نسبي :  )2(دول شماره ج
   نوع و تناوب بروز اختالالت خوابپزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي بر حسب

به ندرت   اصالً  فراواني    
كمترازيكبار (

  )درهفته

 2(گاهي اوقات 
 بار در 1 –

  )هفته

 3 – 4(مكرراً 
  )بار در هفته

تقريباً هميشه 
 بار در 5 – 7(

  )هفته
  كل

  اختالل خواب
داد  

تع
صد  

در
داد  

تع
صد  

در
داد  

تع
صد  

در
داد  

تع
صد  

در
داد  

تع
صد  

در
داد  

تع
صد  

در
  

به خواب رفتن 
  بيش از نيم در

  ساعت
60  1/35  11  4/6  28  4/16  22  9/12  50  2/29  171  100  

بيدار شدن بيش 
  از يكبار درشب

39  8/22  13  6/7  11  4/6  4/9  92  8/53  171  100  

 2-  3ها  صبح
ساعت زودتر 

  بيدار شدن
88  5/51  28  4/16  25  6/14  14  2/8  16  4/9  171  100  

احساس   تسكين
مورمور يا 

تابي در پاها  بي
با حركت دادن 

  آنها

92  8/53  9  3/5  32  7/18  23  5/13  15  8/8  171  100  

و به خواب رفتن در بـيش از  ) رصدد 8/53(اكثريت واحدهاي مورد پژوهش به ترتيب بيدار شدن بيش از يك بار در شب            
   . بار در هفته داشتند5-7را ) درصد2/29(نيم ساعت 

  
   بحث و نتيجه گيري

درصـد  1/42د كـه    ايافته هاي اين پـژوهش نـشان د       
بيماران حداقل سه شب در هفته تأخير در به خـواب رفـتن             

در مطالعات انجام شده، شيوع تأخير در بـه خـواب           . داشتند
توضيح اينكه در   . درصد گزارش شده است    60 الي   40رفتن  

مطالعــات، ســواالت بــه  ســاير مــورد مــشكالت خــواب در
 ولــي در مطالعــه حاضــر خيــر بــوده اســت - صــورت بلــي

سؤاالت چند گزينه اي بوده و برحـسب روز در هفتـه بيـان              

شده است و با اين احتساب ممكن است شيوع تأخير در بـه            
 درصـد   2/63. دخواب رفتن در مطالعـه حاضـر بيـشتر باشـ          

بيماران حداقل سه بـار درهفتـه بيدارشـدن مكـرر در طـول              
نظيـر  (هماهنگ با ساير مطالعاتي     اين يافته   خواب داشته اند    

است كه شيوع   ) 2002 و همكاران    و، هي 1995والكر و كريگر  
   درصـــد گـــزارش 80 الـــي 50بيدارشـــدن مكـــرر را  

) درصـد  5/51(اكثريـت واحـدهاي مـوردپژوهش     . كرده اند 
 درصـد،   6/17رشدن زود هنگام در صـبح را نداشـتند و           بيدا

 شـان صبح زودتر از زمان مـورد نظر        حداقل سه بار در هفته،    
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 در سـاير مطالعـات شـيوع بيدارشـدن زود         . مي شـوند   بيدار
ويليــامز و (  درصــد بيــان شــده اســت50 حــدوداٌ ،هنگــام

  ).2001، هيو و همكاران 2002 ١همكاران
ست به علل اعتقادي    ممكن ا بيدارشدن در صبح زود     

باشد كه بيماران، مسلمان بوده وصبح ها براي نماز و عبادت           
سـاعت شـروع ديـاليز      مي تواند   بيدار مي شوند و دليل دوم       

كـه   ،باشد كه در اين مطالعه، هفت ونـيم صـبح بـوده اسـت         
يـد صـبح زود بيـدار       بيماران جهت حضور در مركز دياليز با      

  .شوند
، احساس مورمور يـا     ) درصد 8/53(اكثريت بيماران   

 درصد بيماران حداقل    3/22بي تابي در پاهايشان نداشتند و       
در سـاير مطالعـات     . سه روز در هفته اين احساس را داشتند       

، شـيوع ايـن     )2002همكاران    و و، هي 1995والكر و كريگر    (
علـت شـيوع پـايين       .مشكل پنجاه تا هفتاد درصد بوده است      

ايـن موضـوع باشـد كـه        شايد   اين سندرم در مطالعه حاضر،    
و دوم  اختالل برحسب روز در هفته نشان داده شـده اسـت            

  اينكه شايد بيماران با مقـدار كـم بيقـراري در پاهـا سـازگار              
  .شده اند

د كـه رعايـت     ايافته هاي پـژوهش نـشان د      همچنين  
 درصـد واحـدهاي مـورد پـژوهش،         4/6بهداشت خواب در    

 درصـد واحـدهاي مـورد پـژوهش        5/72در   درحد خـوب،  
 در حـد ضـعيف بـوده        آنهـا درصد  1/21و در    درحد متوسط 

 حذف عوامل بالقوه    شاملاز آنجا كه بهداشت خواب      . است
 ، لـذا  )1997 ٢رزجرو ( است يا بالفعل تداخل كننده با خواب     

مي توان مطرح كرد كه افراد بـا وضـعيت بهداشـت خـواب              
در . ضعيف، بيشتر در معـرض اخـتالل خـواب مـي باشـند             

ــستگي  ــا درصــد  بررســي همب رعايــت بهداشــت خــواب ب
اختالالت خواب، رابطه معنـي داري وجـود داشـت؛ بـدين            

                                                 
١ - Williams et al 
٢ - Rogers 

معني كه با كمتـر رعايـت كـردن بهداشـت خـواب، درصـد          
مطالعات نشان مـي دهنـد    . اختالالت خواب بيشترشده است   

 مـداومترين بهبـودي را در الگـوي         هاي غير دارويي  كه درمان 
تدريج فوائد باليني   ند و درمان دارويي به      نخواب ايجاد مي ك   

 غيـر دارويـي    درمـان    در حقيقـت،  . اش را از دست مي دهد     
 ٤، هافمن 1997 ٣لمبرگ (موثرترين درمان بيخوابي مي باشد    

 هـا نـشان داده انـد كـه آمـوزش بهداشـت              پژوهش. )1999
خواب موجب كاهش تاخير در به خواب رفتن و بيدار شدن           

  .مكرر مي شود
 76/34ان داد كـه     به طور كلي نتايج اين پژوهش نش      

. درصد واحدهاي مورد پژوهش اخـتالالت خـواب داشـتند         
در كساني كـه داروي خـواب آور اسـتفاده         اختالالت خواب   

 افرادي كه بهداشـت خـواب       همچنين. بيشتر بود  ،مي كردند 
ضعيفي داشتند، به طور قابل توجهي درصد اخـتالل خـواب           

 بهداشـت    توجه بـه مـسئله     ،بنابراين. درآنها بيشتر بوده است   
خواب دركاهش موارد و شدت ابتال به اختالالت خواب، از          

  . اهميت به سزايي برخوردار است
  

  تشكر و قدرداني

از كاركنان و مسئولين محترم بخشهاي هموديـاليز و         
تمام كساني كه ما را در انجام اين پـژوهش يـاري نمودنـد ،         

  .قدرداني مي شود
  

                                                 
٣ - Lamberg 
٤ - Huffman 
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Sleep disturbances and sleep hygiene in hemodialysis 
patients at hospitals affiliated to Shaheed Beheshti 

Medical University 
Shiri, H. 
Mazaheri, Kh. 
Abed Saeedi, Zh., Dr. 
Alavi Majd, H., Dr. 
 
Abstract: 
Back ground: Sleep is one of the most important needs of a person. In addition to 

restoring physical and mental well-being, it decreases stress and anxiety and 
improves the ability of coping and concentrating on activities of daily living. Sleep 
disturbances are very common in hemodialysis patients and can be observed in more 
than ٪٥٠ of them, which can be reduced by applying hygienic recommendations as 
well as decreasing disturbing factors. 

Purpose: The aim of this descriptive study was to assess sleep disturbances and hygiene 
in hemodialysis patients at hospitals affiliated to Shaheed Beheshti Medical 
University. 

Methods: ١٧١ hemodialysis patients were randomly selected. Data were collected by 
interview via a questionnaire in the form of Likert scale with three parts including 
demographic and affective variables, sleep problems, and sleep hygiene. Content 
validity was used to validate it and its reliability was achieved by test-retest method. 

Findings: Results showed that ٥٧٫٩ ,٣٤٫٥, and ٧٫٦ percent of the patients had low, 
moderate and high sleep disturbances respectively. Sleeping disturbances included 
delayed sleeping (٪٤٢٫١), frequent awakening (٪٦٣٫٢), early rising (٪١٧٫٦), 
excessive sleepiness (٪٢٥٫١) and restless legs (٪٢٢٫٣). Only ٪٦٫٤ of patients had 
proper sleep hygiene. ٪٧٢٫٥ and ٪٢١٫١ of the subjects had moderate and weak sleep 
hygiene respectively. There was a significant correlation between sleep disturbances 
and sleep hygiene (p<٠٫٠١). Moreover, the patients reported such problems as bone 
pain, dyspnea, cramp, pruritus, coughing, and dry mouth with a significant 
correlation with sleep disturbances. 

Conclusion: Sleep disturbances significantly correlated with sleep hygiene. In other 
words, those who don’t observe sleep hygiene, take sleeping drugs, or suffer from 
bone pain, dyspnea, cramp, pruritus, coughing, and dry mouth reported more sleep 
disturbances. Nurses can apply the above to assess, diagnose, prevent and control 
sleep disturbances and their side effects. 

Key Words: Sleep, Sleep disturbances, Sleep hygiene, Hemodialysis patients. 
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