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  خانواده های بيماران مبتال به تاالسمی در کسب اطالعات انتظارات

 (3)فاطمه احمدي(، 3)سميه حيدري،  (2)*نسيم ابراهيمي ،(1)يمهدي كاهوي

 ، ايراندانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان  ، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت ، گروه پيراپزشکي، دانشيار .1
 ، دانشجوي كارشناسي فناوري اطالعات سالمت، كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان .2
 ران، اياطالعات سالمت، كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان دانشجوي كارشناسي فناوري. 3

 

كيفيت ، مشاركت بيشتر بيمار را در مراقبت هاي بهداشتي به همراه  درعرصه مراقبت هاي بهداشتي درماني داشتن اطالعات با مقدمه و هدف:

اني كارآمد و اثربخش به خانواده ها منجر به بهبود روند مراقبت مي گردد. اولويت هاي خانواده ها بيانگر احساس نياز داشته و از سويي اطالع رس
سمي در خانواده هاي بيماران مبتال به تاال بررسي انتظاراتتا بتوانند روند درماني را بهتر بپيمايند. هدف از اين مطالعه است به دريافت اطالعاتي 

 است. تكسب اطالعا

خانواده هاي بيماران تاالسمي مراجعه كرده به مراكز درماني دانشگاه علوم پزشکي  انتظاراتاين مطالعه توصيفي به اولويت بندي  روش مطالعه:

استفاده  spssپرداخته است. ابزار جمع آوري داده يک پرسشنامه پايا و روا بود. جهت تحليل و آناليز داده ها از نرم افزار  1393سمنان در سال 
 گرديد.

از واحدهاي پژوهش در ارتباط با نحوه ي انتقال بيماري تاالسمي ،روش پيشگيري از بيماري را به عنوان اولويت اول و در  %43.4 یافته ها:

از خانواده  %79.2 همچنين عوارض داروئي دسفرال را به عنوان مهمترين نياز اطالعاتي خود اعالم كرده اند. %56.6 زمينه مراقبت هاي پرستاري
  ها تمايل داشتند اطالع رساني در دوره قبل از ازدواج به آنها انجام شود.

اكثر خانواده هاي بيماران مبتال به تاالسمي به منظور مراقبت بهتر از فرزند خود نيازمند اطالعات متعددي بودند. بديهي است كه  نتیجه گیری:

ه والدين مي باشد ؛ چرا كه اين بيماري تاثير منفي در زندگي فرد و در نهايت رفاه جوامع دارد. به نظر سالمت جامعه در گرو اطالع رساني صحيح ب
مي رسد آموزش مي تواند يک سري از عوارض مربوطه را كاهش دهد و همچنين توانايي مديريت و خود نظم دهي رفتاري بيماران را باال ببرد. 

كشور براي خانواده ها مي تواند موجب كاهش انزوا و بازتواني فعاليت هاي فردي آنان گردد. نتايج  از طرفي ايجاد فرهنگ همدلي و حمايت در
ي بيماران تاين مطالعه براي كاركنان باليني و مراكز حمايتي نيز مي تواند حائز اهميت باشد ؛ به طوريکه منجر به آشنايي آن ها با نيازهاي اطالعا

شود و در نتيجه باعث رفع مشکالت بيماران ، اثربخشي بهتر آموزش به بيمار و ارتقاء كيفيت خدمات مي ت ، به عنوان يکي از معيارهاي سالم
 خواهد شد.

 ، اولويت بندي ، خانواده. انتظاراتبيماري تاالسمي ،  واژگان کلیدی:
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