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 پوست 3101

 یتراکئوستوم مارانیب یمندتیرضاو  یزندگ تیفیبر ک یآموزش لمیف تأثیر
 وطن دوست* سالمگان(: ) سندهینو

 کردستان یدانشگاه علوم پزشکسازمان: 
 vatandost1366@gmail.com پست الکترونیکی:

 
 آماوزشبیماران دارای تراکئوستومی به علت تغییرات و محدودیت های ایجاد شده کیفیت زندگی آن ها پایین می اید که شاید با : مقدمه

ارائه شده را نیز افزایش داد. هادف ازایان مطالعاه  آموزشعالوه بر بهبود کیفیت زندگی این بیماران، رضایت مندی آن ها از  بتوان مناسب

 .باشدمیی بر کیفیت زندگی و رضایت مندی بیماران تراکئوستومی آموزشفیلم  تأثیرتعیین 

امیر علم و اماام خمینای شاهر تهاران در  هایبیمارستانبیمار دارای تراکئوستومی در  81این مطالعه نیمه تجربی بر روی روش تحقیق: 

حاین تارخیص  در تصاادفی در دو گاروه کنتارل و مداخلاه تخصایص داه شادند. گیرینمونهبا روش  بیماران .استشدهانجام 0328سال 

( را تکمیل نمودند. سپس به گروه مداخله عالوه بر VAS( و رضایت مندی )SF-36ی مشخصات دموگرافیک، کیفیت زندگی ) نامهپرسش

ی جهت استفاده در منزل داده شد. بعد از دو ماه مجددا کیفیات آموزشهای روتین از پرسنل بیمارستان یک عدد سی دی  آموزشدریافت 

 صورت گرفت. هاداده وتحلیلتجزیه SPSS 81آماری  افزارنرماستفاده از  با قرار گرفت. موردبررسیزندگی و رضایت مندی دو گروه 

(. همچناین کیفیات p/=113)بود تحلیل های آماری نشان داد، میانگین کلی کیفیت زندگی بعد از مداخله تفاوت آماری معنی دار نتایج: 

زندگی در گروه مداخله دو ماه بعد از ترخیص در ابعاد محدودیت نقش به علت مشکالت عاطفی، وضعیت عاطفی، عملکرد اجتماعی، انرژی، 

باود بعد از مداخلاه در دو گاروه دارای تفااوت آمااری معنای دار  آموزشیافته بود. میانگین رضایتمندی از سالمت عمومی و درد افزایش 

(110/>=p.) 

باعث ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رضاایت منادی  تواندمیهای روتین  آموزشی عالوه بر آموزشاستفاده از فیلم : گیرینتیجهبحث و 

 .شودمیبیماران تراکئوستو

یآموزش لمیف ،یزندگ تیفیک ،یمند تیرضا ،یتراکئوستوم کلمات کلیدی:
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