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ESRD
یکی از بیماری های مزمنی که در سراسر جهان یک مشکل عمومی به حساب می
آید نارسایی مزمن مرحله اخر کلیوی است که یک اختالل پیشرونده و غیر قابل
برگشت می باشد
در این بیماری کلیه ها توانایی خود را در دفع مواد زائد حاصل از متابولیت های
بدن و تنظیم آب و الکترولیت از دست می دهند ،این امر موجب تشکیل اوره و مواد
سمی دیگر در خون می گردد

در دنیا

تعداد بیماران  ESRDدر سال 2015

3523000
(رشد ساالنه  7درصدی)

تعداد بیماران همودیالیزی در سال 2013

2490000
(رشد ساالنه  7درصدی)

در ایران

55000
رشد 5-4درصدی

27500

اختالل در زندگی روزمره

اختالل در رژیم غذایی
با شروع همودیالیز

اختالالت روحی و روانی
تغییر در سبک زندگی

شرکت منظم در جلسات همودیالیز

حفظ سالمت در گرو...

مصرف منظم داروها
افزایش وزن کنترل شده

رعایت رژیم غذایی

تبعیت از درمان

یکی از مشکالت این بیماران عدم تبعیت از درمان می باشد.
انجام ندادن یک نوبت دیالیز
افزایش بیش از حد وزن بین دو دیالیز

عالئم عدم پیروی از درمان

افزایش بیش از حد فسفر خون

افت کفایت دیالیز
کاهش غیر عادی آلبومین

آمارها
 در جوامع خارجی میزان عدم پیروی از درمان بین  2تا  87درصد گزارش شده است

 درایران نیز این درصد بهتر از خارج از کشور نیست و بین  30تا  75درصد عدم پیروی در ابعاد مختلف
وجود دارد

هدف گروه درمان

استقالل بیماران

عدم پیروی از درمان

وابسته شدن بیماران

هدف از مطالعه
 اگرچه مطالعات زیادی در مورد تبعیت از درمان در بیماران همودیالیزی انجام شده اما مطالعات اندکی به طور
متمرکز و جامع تمامی جنبه های تبعیت از درمان را در این بیماران بررسی کرده

 هدف این مطالعه بررسی سیستماتیک مقاله های مرتبط با تبعیت از درمان می باشد.

روش کار
 سازوکار جستجوی مقاالت با استفاده از فرایند  7مرحله ای کوکران
 شامل انتخاب سال ،تعیین معیارهای ورود ،یافتن مطالعات ،انتخاب مطالعات ،ارزیابی کیفیت مطالعات ،استخراج داده ها ،تحلیل و ارائه نتایج
 مقاالت از مقاله های چاپ شده در مجالت معتبر داخلی ،همایش ها ،پایان نامه ها و سمینارها در بانک های اطالعاتی،Google
 Magiran ،Iran doc ،SID ،IranMedexاستخراج شد.

 معیارهای ورود
 شامل مطالعات توصیفی و کارآزمایی بالینی انجام شده در زمینه تبعیت از درمان
بیماران همودیالیزی که در بیمارستان های آموزشی صورت گرفته باشد ،بود.

 معیارهای خروج
 معیارهای خروج از مطالعه شامل مطالعات کیفی ،مروری ،گزارش موردی ،سمینارها

و مطالعات غیر مرتبط با تبعیت از درمان بیماران همودیالیزی بوده است

کلید واژه
 همودیالیز
 پیروی از درمان

 ایران
 پرستاری

 مرور سیستماتیک
 با همه ترکیبات احتمالی کلمات مهم ،اصلی و حساس در مورد تبعیت از درمان بیماران همودیالیزی

روش کار

 در کل  70مقاله انتخاب شد که  12چکیده مقاله از سمینارها و  58مقاله کامل در نشریات بازیابی و در نرم افزار

 End noteسازماندهی شدند.
 با توجه به معیارهای ورود و خروج در نهایت  13مطالعه جهت تحلیل نهایی انتخاب شدند.

روش کار
 در ابتدا لیستی از عناوین و چکیده تمام مقاالت موجود در پایگاه های ذکر شده ،تهیه و به منظور تعیین و
انتخاب عناوین مرتبط به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند.
 سپس مقاالت مرتبط به صورت مستقل از یکدیگر وارد چرخه پژوهش شدند.

 در نهایت داده های کلیدی مورد نیاز از مقاالت استخراج شده و در فرم استخراج اطالعات ثبت شدند.
 فرم استخراج اطالعات شامل :اطالعات کلی مرتبط با مقاله (عنوان و زمان انجام مطالعه) ،مشخصات
مطالعه (حجم نمونه گروه کنترل و مداخله و نوع مداخله) و نتایج حاصله بود.

جدول شماره  :1مولفه های شکلی و روش شناسی  13مطالعه تحلیل شده در مورد تبعیت از درمان بیماران همودیالیزی
N

اسم نویسنده

سال

عنوان مطالعه

شهر

حجم
نمونه

نتیجه مطالعه

40

میانگین کل رفتارهای تبعیت از درمان  728بوده است .بین جنسیت و سن
با میزان تبعیت از درمان ارتباط معناداری وجود دارد اما با سایر متغیرهای
دموگرافیک ارتباط معناداری مشاهده نشد.

 2رفیعی و  1392تبعیت از درمان همودیالیز و رایطه شهرکرد 71
همکاران
آن با برخی عوامل در بیماران
همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز
آموزشی درمانی هاجر شهرکرد

میانگین کل رفتارهای تبعیت از درمان  858بوده است .اکثر بیماران در هر
چهار بعد تبعیت از درمان وضعیت متوسطی داشتند .سن و جنس بیماران با
میانگین تبعیت از درمان ارتباط معنادداری را نشان داد.

 3اسمعیلی و  1392ارتباط حمایت اجتماعی درک شده مازندران 203
همکاران
و خودکارآمدی با تبعیت از رژیم
غذایی در بیماران همودیالیزی

بین حمایت اجتماعی درک شده و خودکارآمدی با تبعیت از رژیم غذایی،
افزایش وزن بین دو جلسه دیالیز و همچنین میزان پتاسیم و فسفر سرم
خون ارتباط معناداری وجود دارد.

 4حسینی و  1392اثر بخشی مصاحبه انگیزشی بر شهرکرد 30
همکاران
پیروی از درمان بیماران
همودیالیزی بیمارستان هاجر

جلسات مصاحبه انگیزشی موجب کاهش معنی دار در متغیرهای وزن،
پتاسیم ،کراتینین و فسفر بین گروه های مورد مطالعه شد .همچنین باعث
افزایش کیفیت پیروی از درمان به خصوص در شاخص "افزایش وزن بین
دو جلسه دیالیز" شد.
میانگین تبعیت از درمان در زمینه رژیم غذایی در اکثر نمونه ها پایین بود.
در گروه آزمون بعد از اجرای مدل مراقبت پیگیر میزان تبعیت از رژیم
دارویی بهبود یافت و نتایج ارتباط معنی داری را بین مدل مراقبت پیگیر و
تبعیت از رژیم غذایی نشان داد.

و  1393بررسی وضعیت تبعیت از درمان
 1برجی
همکاران
سالمندان تحت درمان با همودیالیز
شهر ایالم

 5هاشمی و Examining the effect of 2013
continuous care model
همکاران
on adherence to dietary
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ایالم

تهران
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 مطالعات به دو دسته تقسیم بندی شدند:

 -1 مطالعات مداخله ای شامل  8مطالعه

 -2 مطالعات توصیفی شامل  5مطالعه

 مداخالت شامل:

 حسینی و همکاران
 حسن زاده و همکاران
 اسمعیلی و همکاران
 سید رسولی و همکاران
 هاشمی و همکاران
 عسگری و همکاران
 سوخک و همکاران
 بالجانی و همکاران

اثر بخشی مصاحبه انگیزشی
مقایسه تاثیر آموزش چهره به چهره و ویدئویی
ارتباط حمایت اجتماعی درک شده و خودکارآمدی
تاثیر مداخالت ارتقا دهنده ادراک بیماری
مدل مراقبت پیگیر
مقایسه تاثیر دو روش آموزش خانواده محور و بیمار محور
تاثیر مداخله شناختی رفتاری
تاثیر برنامه های خود مدیریتی

مصرف منظم داروها

شرکت منظم در جلسات
همودیالیز

نتایج

رعایت رژیم غذایی

افزایش وزن کنترل شده

 بین متغیرهای جمعیت شناختی به خصوص سن و جنس با رفتارهای تبعیت از درمان ارتباط معناداری مشاهده شد

 تحصیالت نیز با رفتارهای تبعیت از درمان ارتباط معناداری دارد

 میانگین کل رفتارهای تبعیت از درمان در دامنه  0تا  1200در اکثر مطالعات بین  700تا  900بوده است.

نتیجه کلی

با در نظر گرفتن شرایط سنی و جنسی و همچنین سطح تحصیالت بیماران دیالیزی می توان پس از نیاز سنجی از بیماران

برنامه های مدونی در تمام زمینه های تبعیت از درمان با همکاری بیماران و خانواده های آنها به اجرا درآورد تا به هدف
اصلی گروه درمان که استقالل این بیماران می باشد برسیم
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