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بررسی تاثیر پیگیری طوالنی مدت بعد از ترخیص بیماران قلبی بر سبک زندگی: یک مهالعه  کارآزمایی بالینی 

 تصادفی
   ۳پور، سودابه آقا۳، شراره عسگری۳، معصومه باقری نسامی۰عطیه نیک خواه

، دانشتتگاه علتتوم پزشتتکی مازنتتدران. ستتاری، تحقیقتتات عفتتونی بتتا گتترایش عفونتتت هتتای بیمارستتتانی کارشتتناس ارشتتد پرستتتاری مراقبتتت هتتای ویتتژه، مرکتتز  -۰

 Atinik1357@gmail.com. ایران

 علوم پزشکی مازندران. ساری، ایران   ، دانشگاهتحقیقات عفونی با گرایش عفونت های بیمارستانی ، مرکزدانشیار، گروه پرستاری داخلی و جراحی -۳

 دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران. ساری، ایران-۳

 کارشناس ارشد روانشناسی7 بیمارستان حکمت ساری7 مدیریت درمان تامین اجتماعی7 قائمشهر7 ایران-۳

ی تلفنی یکی از روش هتای متوثر بتر بهبتود ستبک زنتدگی بیمتاران قلبتی متی باشتد. هتدف از مطالعته حاضتر              : پیگیرمقدمه و هد 

 بررسی تاثیر پیگیری طوالنی مدت بعد از ترخیص بر سبک زندگی بیماران قلبی می باشد.

ی یتو بیمارستتتان  بیمتار  قلبتتی مراجعته کننتده بته بختتش ستی ست       ۰۳۷: ایتن مطالعته کارآزمتتایی بتالینی یکستو کتور روی      روش کاار 

بیمتتار در گتتروه آزمتتون  ۷۰بیمتتار در گتتروه کنتتترل و  ۳۰بیمتتار وارد شتتده بتته مطالعتته   ۰۳۷حکمتتت ستتاری انجتتام شتتد . از مجمتتوع  
مطالعه را به پایان رستاندند. بعتد از تصتادفی ستازی بیمتاران،آموزش هتای الزم توستط پرستتار آمتوزش دیتده در متورد ستبک زنتدگی              

بیمتاران گتروه آزمتون بترای یتک هفتته هتر دو روز، یتک متاه هتر هفتته و تتا شتش متاه هتر متاه متورد                   به بیماران داده شتد. ستپس  
پیگیتتری تلفنتتی قتترار گرفتنتتد. بیمتتاران گتتروه کنتتترل هتتیچ مداخلتته ای دریافتتت نکردنتتد. در هتتر دو گتتروه بیمتتاران پرسشتتنامه ستتبک   

بعتد مراقبتت از ختود     شتامل چهتار  ستبک زنتدگی   شتنامه  زندگی قبل از مداخله، یک ماه و شتش متاه بعتد از مداخلته تکمیتل شتد. پرس      
. پایتایی ایتن ابتزار    ستوال ( متی باشتد    ۷و ستازگاری بتا استترس )     ستوال(  ۰۳ستوال(، تغذیته )    ۳سوال(، ورزش و فعالیت جسمانی)  ۳)

 مورد تایید قرار گرفت.  ۶/۳توسط باقری و همکاران  با آلفای کرونباخ بیشتر از 

(.  =۳۳۳/۳pاختتتالف آمتتاری معنتتاداری وجتتود نداشتتته استتت)  گی کلتتی در دو گتتروه آزمتتون و کنتتترل:. در نمتتره ستتبک زنتتدنتااایج

( قبتتل، یتتک  =۳۳۷/۳p(  و کنتتترل) =۳۷۷/۳pهمچنتتین نتتتایج آزمتتون تحلیتتل واریتتانس انتتدازه هتتای تکتتراری در دو گتتروه آزمتتون)
آمتاری در ابعتاد ستبک زنتدگی فقتط در بعتد تغذیته در        ماه و شش ماه بعد از مداخلته اختتالف معنتاداری را نشتان نتداد.  نتتایج آزمتون        

 (  اختالف معنی داری نشان داد. =۳۳۰/۳p(  و کنترل  ) =۳۳/۳pدو گروه آزمون )

: نتایج این مطالعه نشتان داد کته پیگیتری تلفنتی نتوانستت تتاثیری در ستبک زنتدگی بیمتاران قلبتی غیتر از بعتد تغذیته              نتیجه گیری

ستتفاده از ستایر روش از جملته مراقبتت در منتزل و پرستتار همتراه در بهبتود ستبک زنتدگی ایتن بیمتتاران            آنهتا داشتته باشتد. نیتاز بته ا     
 احساس می شود. 
 قلبی، پیگیری تلفنی :  پیگیری طوالنی مدت ، بعد از ترخیص،  سبک زندگی،  بیمارانکلمات کلیدی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

