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 همودیالیز متفاوت سابقه با بیماران گروه دو در زندگی کیفیت مقایسه
 ۳برزگر هنگامه  ،۳تیچرا یزدانی جمشید ،۳جعفری هدایت،  ۰اسمعیلی روانبخش

، مازندران پزشکی علوم دانشگاه، ارتوپدی تحقیقات مرکز، جراحی - داخلی پرستاری گروه، ساری نسیبه مامایی پرستاری دانشکده علمی هیات عضو و استادیار -۰

 r.esmaeili90@gmail.com .ایران، ساری
  ایران، ساری، مازندران پزشکی علوم دانشگاه، جراحی - داخلی پرستاری گروه،  اریس نسیبه مامایی پرستاری دانشکده علمی هیات عضو و استادیار -۳
 .ایران، ساری، مازندران پزشکی علوم دانشگاه، بهداشتی علوم تحقیقات مرکز، زیستی آمار گروه، ساری بهداشت دانشکده علمی هیات عضو و دانشیار -۳
، ساری، مازندران پزشکی علوم دانشگاه، دانشجویی تحقیقات کمیته، ساری نسیبه مامایی پرستاری دانشکده، ژهوی های مراقبت پرستاری ارشد کارشناسی دانشجوی -۳

 .ایران

 را زیستتن  ختوب  حتس  و ستالمتی  ستطح ، بهداشتتی  هتای  مراقبتت  بخشتی  اثتر  کته  استت  مهمتی  معیار زندگی کیفیت: هدف و مقدمه
 تتاثیر  تحتت  توانتد  متی  معیتار  ایتن . ستازد  متی  ممکتن  را بیمارستتان  در اربیمت  بستتری  میتزان  و میر و مرگ بینی پیش و دهد می نشان

 بتا  حاضتر  مطالعته ، کشتور  در کلیتوی  متزمن  نارستایی  بیمتاران  تعتداد  بتودن  بتاال  بته  توجته  با. گیرد قرار آن به مربوط عوارض و بیماری
 .پذیرفت انجام بیماران این در زندگی کیفیت بررسی هدف

 هتای  بختش  بته  کننتده  مراجعه کلیه مزمن نارسایی به مبتال بیمار ۳۳۷. بود همبستگی -توصیفی پژوهش نوع از مطالعه این :کار روش

 بتا  زنتدگی  کیفیتت . شتدند  انتختاب  دستترس  در تصتادفی  گیری نمونه روش به  مازندران پزشکی علوم دانشگاه آموزشی مراکز همودیالیز

 تتی  آزمتون ، پیرستون  همبستتگی  ضری  از ها داده آنالیز برای. شد یریگ اندازه( KDQOL-SF) کلیوی بیماران زندگی کیفیت پرسشنامه
 .شد استفاده یکطرفه واریانس آنالیز و مستقل

. بتتود ۳۶7۳۷± ۳7۳۳۳ بتتا برابتتر ستتال ۳۷7۳۳±۰۳7۶۶ ستتنی میتتانگین بتتا همودیتتالیزی بیمتتاران زنتتدگی کیفیتتت نمتتره میتتانگین نتااایج:

 ستتال ۳ از کمتتتر گتتروه در کتتل زنتتدگی کیفیتتت نمتتره میتتانگین، متفتتاوت یزهمودیتتال ستتابقه بتتا گتتروه دو در بیمتتاران بررستتی در
 مجتترد، بتتاال ستتن بتتا نتتامطلوب زنتتدگی کیفیتتت بتتین. استتت ۳۶7۷۳±۳7۳۳ بتتا برابتتر ستتال ۳ از بیشتتتر گتتروه در و بتتوده ۳7۶۳±۳۶7۳۰
 ارتبتاط  همودیتالیز  ستابقه  و بیمتاران  کتل  زنتدگی  کیفیتت  میتانگین  بتین . داشتت  وجتود  معنتادار  ارتبتاط  پتایین  درآمد و تحصیالت، بودن
 .است نبوده دار معنا

 بیمار زندگی ابعاد در زیادی تغییرات ایجاد باعث همودیالیز انجام و کلیوی مزمن بیماری داد نشان مطالعه این های یافته :گیری نتیجه 

 و اولیه ای زمینه بیماری بر دیگر اریهایبیم شدن اضافه و بیماری زمان افزایش. است پایین سطح در بیماران این زندگی کیفیت و شود می
 روی گذار تاثیر عوامل شناخت با یابد کاهش، سن افزایش با دیالیزی افراد در زندگی کیفیت که میشود سب  سن کهولت تغییرات همچنین
 اطالعات این از حمایتی و تیمراقب های برنامه ارائه راستای در توانند می درمانی تیم و خانواده اعضای، بیماران این در زندگی کیفیت
 .نمایند یاری زندگی بهبودکیفیت و بیماری با سازگاری در را بیماران و کرده استفاده

 زندگی کیفیت، همودیالیز، کلیه نارسایی کلمات کلیدی:
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