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 مطالعه ای برای تعیین نیاز های آموزشی بیماران مبتال به اختالالت مزمن شایع: دیابت، پرفشاری خون، 

ایسکمی قلبی عروقی و نارسایی کلیوی   

2، دکتر پروانه خراسانی1اکرم یزدانی  

 کارشناس پرستاری اکرم یزدانی .1

 استادیار. دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان _خراسانی عضو هیات علمی دکتر پروانه  .2

 

رای نیازسنجی : متعاقب پروژه گسترش نقش آموزشی پرستاران در اختالالت مزمن شایع و توانمندسازی پرستاران برای اجرای آموزش بیمار، اولین گام بر اجمقدمه

 ین مطالعه پس از یک سال با هدف بررسی مجدد اولویت نیازهای آموزشی مبتالیان به اختالالت مزمن شایع انجام شد. آموزش بیمار بنانهاده شد. ا

 

بخش داخلی بیمارستان  4بیمار و نمونه گیری آسان از بیماران مزمن شایع بستری در  51یک مطالعه مقطعی با طرح توصیفی تحلیلی از طریق مصاحبه باروش:

رتبه ای جمع آوری شد.داده ها به ترتیب اولویتهای بیماران مرتب و مورد مقایسه  11ا شد.سواالها مرتبط با نیاز آموزشی بیماران بود که در طیف لیکرت الزهرا)س( اجر

 و تحلیل قرار گرفت.

 

داروهای مصرفی، آشنایی با عالیم علل و عوارض : نیازهای آموزشی با درجه اهمیت بسیار زیاد ومیانگین رتبه بیش از شش شامل روشهای کنترل استرس، نتایج

فعالیت و ورزش، بیماری، پیشگیری در خانواده، پیشگیری عوارض، رژیم درمانی، پی گیری پس از ترخیص. نیازهای آموزشی با درجه اهمیت زیاد شامل استراحت، 

 ، شامل کنترل وزن، چربی خون و درد قلبی.5تا4از تنظیم فشارخون و قندخون. نیازهای آموزشی با درجه اهمیت متوسط و میانگین امتی

 

نارسایی کنترل استرس جزء اولویتهای اساسی بیماران مبتال به اختالالت مزمن غیرواگیردار است که کارشناسان آموزش دهنده دیابت، پرفشاری خون و  نتیجه گیری:

صصی دفتر آموزش سالمت با کارشناسان مشاوره یا روان پرستار آموزش دهنده مفید است. مزمن کلیه، الزم است در این موارد نیز توانمند شوند. تکمیل کادر تخ

تر مورد آموزش سازگاری با استرس و آموزش داروهای مصرفی توصیه می شود و همچنین توجه همگانی بر موضوعات سبک زندگی سالم که از سوی بیماران کم

 وعات در برنامه های آموزشی مرکز باشد.توجه واقع شده می تواند مربوط به آموزش این موض

 

 آموزش بیمار، پرستاران، بیماری های غیرواگیردار مزمن، بیماران، استرس، نیازسنجی آموزشی کلید واژه ها:
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