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 پوست 3919

 هیکل وندیپ ندیدر فرآ یآموزش یچالش ها
 ینینائ یسجاد شکوه، یمحمد یسیع، انیمعمار ربابه *,یقدم احمدگان(: ) سندهینو

 اصفهان یپزشکعلوم دانشگاه سازمان: 
 ghadami@nm.mui.ac.ir پست الکترونیکی:

 
بقای طوالنی مدت، هزینه بسیار کمتر و کیفیت زندگی بهتر باعث ترجیح ا نتخاب روش پیوند به دیالیز در درمان بیماران مرحلاه : مقدمه

کشف داروهای جدید در پیشگیری از رد  "خصوصا نهایی بیماری کلیه گردیده است. با پیشرفت های ایجاد شده در تکنیک های جراحی و 

. پیوند کلیه نیازمند درمان و مراقبت طوالنی مدت همراه با پیگیری است. بیماران شودمیپیوند هر روز بر تعداد بیماران پیوند شده افزوده 

تبیاین تجاارب “  منظورباهکیفای  ایعهمطالو انگیزه ها دارند. در راستای این مسئله،  مهارتها دانش، ٔ  درزمینهپیوند کلیه نیاز به حمایت 

 .انجام شد ”کلیه در فرآیند پیوند  شدهانجام آموزشبیماران از 

مبتنی بر هدف آغاز و  صورتبه گیرینمونه کیفی با رویکرد گراندد تئوری انجام شد. ایمطالعهبرای دستیابی به هدف فوق روش تحقیق: 

 86مشاارکت کنناده  08داده مصاحبه باود. در مجماوع باا  آوریجمعافت. ابزار اصلی یادامهنظری  صورتبهتا رسیدن به اشباع اطالعات، 

 شدند. وتحلیلتجزیهمصاحبه عمیق انفرادی صورت گرفت. مصاحبه ها با روش استراوس و کوربین 

ندگی با کلیه پیوندی و تالش بارای تالش برای داشتن کلیه سالم، سختی در ابتدای ز ، سه مقوله اصلیهاداده وتحلیلتجزیهپس از نتایج: 

 هر سه مرحله بیماران از میزان اطالعات دریافتی راضی نبودند. در حفظ کلیه پیوندی پدیدار شد.

طرفی واگذاری این مراقبت ها به بیمار  از توجه به مراقبت ها در بیماران پیوند کلیه از اهمیت خاصی برخودار است.: گیرینتیجهبحث و 

ی از زماان آموزشاجلسات  تشکیل ی مناسبی در طول فرایند پیوند کلیه است.آموزش ریزیبرنامهخودمدیریتی نیازمند  هایبرنامهاز طریق 

انتظار برای پیوند و تداوم آن در طول زندگی با کلیه پیوندی، از طریق سیستم های اطالع رسانی و کلینیک های چند تخصصای، نتاایج و 

 خواهد داشت. پیامد های مطلوبی بهمراه

ی، گراندد تئورآموزشتجارب،  ه،یکل وندیپ کلمات کلیدی:
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