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 تاثیر گروه حمایتی همتایان بر خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیز 

 (O-2: کد مقاله)

 اکرم ملک خواهی1، مریم جدید میالنی2، مهدی جعفرزاده3

 

 ، ایران  اکرم ملک خواهی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار .1

 مریم جدید میالنی، دکتری پرستاری، استادیار، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد، تهران، ایران .1

 علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران هیاتمهدی جعفرزاده ، کارشناس ارشد پرستاری،مربی، عضو  .1

 

خستگی از عمده ترین شکایات .یالیز دچار عوارض جسمانی فراوان می باشندبیماران تحت درمان با همود :زمینه و هدف

گروه های حمایتی همتایان ازجمله حمایت های اجتماعی است تا افرادی که تجارب . گزارش شده در این بیماران می باشد

 .عوارض جسمانی آنان گرددمشابهی دارند راهبردهایی را به یکدیگر ارائه دهند که منجر به بهبود کیفیت زندگی و کاهش 

بیمار تحت  55پژوهش حاضر به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده با دو گروه مداخله و کنترل بر روی  :مواد و روش ها

 8به مدت . روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. انجام گرفت 1131همودیالیز در بیمارستان واسعی سبزوار سال 

ابزار پژوهش پرسشنامه، اطالعات دموگرافیک و بخش عملکرد جسمی . جهت گروه مداخله برگزار شد ساعته 1هفته جلسات 

KDQOL-SF)پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران دیالیزی 
TM )جهت آنالیز داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده .  بود

 .بود(p<15/1)درصد 35یب اطمینان سطح معنی داری با ضر .استفاده شد 18نسخه   SPSSاز نرم افزار 

  

شرکت در گروه همتایان باعث کاهش سطح خستگی در گروه مداخله در بیماران تحت همودیالیز شده  : یافته ها

و اختالف معنا داری بین سطح خستگی بین دو گروه مداخله و کنترل در پایان مطالعه وجود داشت ( p<1111/1)است

(111/1>p .) 

ساس نتایج پژوهش می توان با تشکیل گروه همتایان در بیماران تحت همودیالیز، سطح خستگی بیماران برا :نتیجه گیری

 . کاهش یافت که در نهایت ارتقاء کیفیت زندگی بیماران را بدنبال دارد

 همودیالیز، خستگی، گروه حمایتی همتایان :های کلیدیواژه
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