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Abstract
Introduction: Hospitalization at the Intensive Care Unit (ICU) often leads to some psychiatric
problems in the family of the patient. This study aimed at determining the effect of family-centered
care on depression, anxiety and stress of family caregivers of open-heart surgery patients from
admission to discharge.
Methods: In this randomized clinical trial, 45 caregivers from patients’ families were selected based
on convenience sampling method and were randomly assigned to experimental and control groups.
The experimental group received routine hospital information as well as informational and
emotional care, from the day before the surgery to 24 hours before discharge from the hospital. On
the other hand, the control group received only routine information. Depression, anxiety and stress
rates of the caregivers in both groups were assessed by the DASS21 Questionnaire before the
surgery and 24 hours before discharge. To analyze the data, chi-square tests, t-test and paired t-test
were used.
Results: The findings indicated that both groups were homogeneous in demographic characteristics.
The mean score of depression, anxiety and stress in the control group on the day before the surgery
was 7.27 ± 4.8, 9.50 ± 5.8, and 11.54 ± 4.7, respectively. In the experimental group, the rate of
depression, anxiety, and stress were found to be 6.52 ± 3.4, 10.73 ± 3.6, and 11.69 ± 3.6,
respectively. The results showed that in both groups, there was a decrease in the amount of these
three variables 24 hours before hospital discharge. However, the amount of decrease was
statistically significant in the experimental group (P > 0.001).
Conclusions: According to the results, family-centered care reduced depression, anxiety and stress
in families with ICU patients, 24 hours before discharge compared to the admission day. Thus, this
method can be used for family caregivers during hospitalization of their patients.
Keywords: Depression, Anxiety, Stress, Family Caregivers, Open Heart Surgical, Family-Centered
Nursing
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چکیده

مقدمه :بستری شدن بیماران دربخش های ویژه اغلب با بروز مشکالت روانی در خانواده این بیماران همراه است .لذا این مطالعه با
هدف تأثیر اجرای برنامه مراقبت خانواده محور بر افسردگی ،اضطراب و استرس مراقبین خانوادگی بیماران جراحی قلب باز از پذیرش
تا ترخیص انجام یافته است.
روش کار :در این مطالعه نیمه تجربی 43 ،مراقب بیمار در خانواده بیماران تحت عمل جراحی قلب باز به روش نمونه گیری آسان
انتخاب و به طور تصادفی در یکی از دو گروه مداخله و شاهد تخصیص داده شدند .در گروه مداخله عالوه بر اطالعات معمول بیمارستان
از روز قبل از عمل تا  24ساعت قبل از ترخیص از بیمارستان مراقبت اطالعاتی و عاطفی نیز انجام شد و در گروه شاهد تنها اطالعات
معمول بیمارستان ارائه شد .افسردگی ،اضطراب و استرس مراقبین در هر دو گروه روز قبل از عمل و  24ساعت قبل از ترخیص بیمار
از بیمارستان با استفاده از پرسشنامه  DASS21اندازه گیری شده و دادهها با استفاده از آزمون کای دو ،تی مستقل و تی زوجی
تحلیل شد.
یافتهها :بر اساس یافتهها دو گروه از نظر مشخصات فردی همگن بودند .میانگین نمره افسردگی ،اضطراب و استرس روز قبل از عمل
در گروه شاهد به ترتیب ( ،)3/34 ± 3/8( ،)2/22 ± 4/8و ( )11/34 ± 4/2و در گروه مداخله افسردگی ( ،)2/32 ± 5/4اضطراب (5/2
 ،)14/25 ±استرس ( )11/23 ± 5/2بود .که در  24ساعت قبل از ترخیص از بیمارستان در هر دو گروه کاهش یافت که این کاهش
در گروه مداخله از نظر آماری معنی دار بود (.)P > 4/441
نتیجه گیری :بر اساس یافتهها ،برنامه مراقبت خانواده محور سبب کاهش افسردگی ،اضطراب و استرس مراقبین بیماران از پذیرش تا
 24ساعت قبل از ترخیص شده است ،و از آن جایی که وضعیت روانی مطلوب مراقبین در نحوه مراقبت از بیماران تأثیر به سزایی دارد،
بنابراین استفاده از این روش در مراقبین بیماران در طول مدت بستری در بیمارستان توصیه میگردد.
کلیدواژهها :افسردگی ،اضطراب ،استرس ،مراقبین خانوادگی ،جراحی قلب باز ،مراقبت خانواده محور
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
اضطراب برای بیماران و اعضای خانواده آنها میباشد( .)5 ,2تحقیقات
نشان دادهاند که بستری شدن یکی از افراد خانواده در بیمارستان
میتواند در دیگر اعضای خانواده ایجاد اضطراب و مشکالت روانی
نماید( .)3 ,4نتایج مطالعات نشان میدهند که اعضای خانواده بیماران

جراحی قلب باز مداخله رایجی ،جهت درمان بیماریهای ایسکمیک
قلبی است( )1اگر چه جراحی قلب باز یک تکنیک مداخلهای موفق در
مراقبت و درمان بیماریهای قلبی است ،اما حضور در بیمارستان و
بستری شدن یک تجربه تنشزا و تهدید کننده زندگی همراه با ترس و
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عوارض و مشکالت پس از عمل کاسته شود .لذا پژوهش حاضر با هدف
تعیین تأثیر اجرای برنامه مراقبت خانواده بر میزان افسردگی ،اضطراب
و استرس مراقبین خانوادگی بیماران جراحی قلب باز انجام گردیده
است.

بستری در بخشهای ویژه سطوح باالیی از افسردگی ،اضطراب و استرس
را تجربه میکنند( .)2-3افسردگی احساس غمگینی بیمارگونهای است
که شامل عالئم متعددی از جمله خلق افسرده ،بی عالقگی و بی لذتی
از محیط پیرامون میباشد ( ،)8که میتواند باعث ایجاد نقص در توانایی
درک درست اطالعات در مراقبین خانوادگی بیماران جراحی قلب باز و
قابلیت تصمیم گیری درست آنان در رابطه با بیمارشان شود( .)3استرس
نیز کنشی متقابل است که بین شخص و محیطی تنش زا حاصل
میشود( ،)8استرس باالی عمل جراحی قلب عامل تهدید کننده ایی
برای سالمت فرد و یکپارچگی خانواده میباشد و میتواند تاثیرات منفی
بر روابط اعضای خانواده بگذارد( .)14اضطراب احساس دلواپسی یا بی
ثباتی منتشر ،ناخوشایند و مبهم است که تجربه یک بیماری حاد یا
مزمن میتواند محرکی برای ایجاد آن باشد( .)8وجود اضطراب در یک
عضو خانواده ،توانایی فراهم کردن کمک او را محدود کرده و میتواند
سبب تشدید نگرانیهای بیمار شود .کمبود حمایت و افزایش سطح
اضطراب ،تأثیر مهمی روی عملکرد خانواده و موفقیت عمل جراحی قلب
دارد( .)11مطالعهای در فرانسه نشان داد که 25/4درصد از اعضای
خانواده بیماران بستری در بخشهای ویژه اضطراب و  53/5درصد
افسردگی را تجربه نمودهاند( .)3در مطالعهای در ایران نیز 28 ،درصد
اعضای خانواده بیماران بستری در بخشهای ویژه اضطراب32/5 ،
درصد افسردگی و  42/2درصد آنان استرس داشتند( .)12بیشترین
علت اضطراب و استرس اعضای خانواده بیماران ،برخوردار نبودن آنها
از اطالعات کافی در رابطه با پیش آگهی و درمان بیماری ،و عدم آشنایی
با محیط و تجهیزات پیچیده بخش آی سی یو و عدم آشنایی یا اطالعات
کم در زمینه مراقبت از بیمار در منزل میباشد( .)15اضطراب میتواند
در توانایی اعضای خانواده جهت دریافت اطالعات و درک آن ،حفظ
کارکرد کافی خانواده ،استفاده از مهارتهای مقابلهای به طور مؤثر و
انجام حمایت مثبت از بیمار تداخل نماید( ،)14لذا ارائه راهکارهایی
برای پیشگیری و کاهش عوامل اضطرابزا ضروری است ( .)13توجه به
خانواده بیمار از ارکان مهم مراقبت از بیماران میباشد ،زیرا خانوادهها
مسئولیت حمایت از بیمار را در اکثر مواقع عهده دار هستند(،)4
( )1332،.Leske et al.به عنوان اولین محققین در این زمینه با
مطالعه بر روی خانواده بیماران تحت عمل جراحی دریافتند که
خانوادههایی که اطالعاتی در رابطه با شرایط بیمار دریافت کرده بودند
در مقایسه با گروه شاهد اضطراب کمتری را نشان دادند(.)12
بسیاری از خانوادهها از فراهم نبودن مراقبت برای بیمار خود نگراناند
و خواستار اطالعاتی در رابطه با موقعیت و شرایط بیمار ،درمان و برنامه
مراقبت پرستاری و عمومی که توسط بیمارستان ارائه میشود،
میباشند  .از این رو الزم است اطالعاتی که به مراقبین ارائه میشود،
قابل اعتماد و صحیح باشد و جهت درک اعضا خانواده تکرار شوند(.)12
با توجه به این که جراحی قلب و بستری بیمار در بخش مراقبت ویژه
جراحی قلب به عنوان یک مداخله ضروری میتواند در کل نظام خانواده
تغییرات و تنشهایی را ایجاد کند( )18و نظر به این که امروزه طول
مدت بستری بیماران پس از عمل جراحی قلب در بیمارستان کوتاه
شده و بیشتر دوره نقاهت و بهبودی آنان در منزل بدون برخورداری از
مراقبت مستمر پرستاری و پزشکی در کنار خانواده سپری میشود الزم
است نیازهای بیمار و خانواده در مدت بستری ارزیابی و آموزش و
مراقبتهای الزم مبتنی بر همان نیازها ارائه شود ،تا بدین ترتیب از

روش کار
این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با دو گروه شاهد و مداخله میباشد
که به مدت  2ماه (از اسفند  1534تا فروردین  )1533به طول انجامید.
جامعه پژوهش مطالعه حاضر مراقبین خانوادگی بیماران تحت عمل
جراحی پیوند عروق کرونر و تعویض دریچه بستری در بخشهای
جراحی قلب و آی سی یو جراحی قلب باز بیمارستان آموزشی قلب
فاطمه زهرا (س) ساری میباشد .نمونههای پژوهش  43مراقب
خانوادگی بیماران تحت عمل جراحی قلب باز بر اساس معیارهای ورود
به مطالعه شامل بستگان درجه اول بیمار؛ دارا بودن نقش اصلی مراقبت
از بیمار؛ سن باالتر  18سال؛ با سواد بودن؛ اورژانسی نبودن عمل جراحی
مربوطه؛ عدم ابتال به بیماری خود ایمنی ،سرطان ،و اختالالت ماژور
روانی (افسردگی ،اسکیزوفرنی ،اضطراب)؛ عدم سابقه اعتیاد به مواد
مخدر و الکل یا استفاده از داروهای روان گردان؛ عدم سابقه داشتن
مراقبت از بیمار جراحی قلب؛ عدم عضویت در تیم بهداشت و درمان و
همچنین معیارهای خروج شامل عدم حضور در تمام جلسات آموزش
تا پایان مداخله .انصر اف از ادامه حضور در مطالعه ،بروز عوارضی مانند
خونریزی ،برگشت مجدد به اطاق عمل یا خارج نکردن لوله داخل تراشه
بیماردر  24ساعت اول ،فوت بیمار در حین مطالعه انتخاب شدند .حجم
نمونه با استفاده از مقاالت ( )24 ,13و با استفاده از فرمول محاسبه
حجم نمونه و با در نظر گرفتن توان آزمون  84درصد و خطای نوع اول
 24 ،4/43نفر در هر گروه برآورد گردیده که با احتمال ریزش  14درصد
نمونهها حجم نهایی جمعاً در دو گروه  43نفر در نظر گرفته شد.
] (𝑍1−𝛼 + 𝑍1−𝛽 )2 [𝜎12 + 𝜎22
2

(𝜇1 − 𝜇2 )2

= 𝑛1 = 𝑛2

در ابتدا نمونهگیری به روش در دسترس و سپس بر مبنای معیارهای
ورود به مطالعه ،به صورت مستمر و به صورت تخصیص تصادفی در هر
کدام از گروههای مداخله ( 25نفر) و شاهد ( 22نفر) انجام گرفت .به
منظور جلوگیری از تبادل اطالعاتی نمونهها در دو گروه ،نمونه گیری
بین گروهها به صورت نوبتی و یک هفته در میان انجام گرفت .در این
پژوهش اطالعات از طریق دو پرسشنامه دموگرافیک و مقیاس
افسردگی ،اضطراب ،استرس Depression Anxiety Stress
) scale (DASS-21گردآوری شد .پرسشنامه اطالعات دموگرافیک
بیماران با  5سؤال سن ،جنس ،نوع عمل جراحی و پرسشنامه اطالعات
دموگرافیک مراقبین خانوادگی شامل  2سؤال جنس ،سن ،نسبت با
بیمار ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت ،وضعیت اشتغال ،محل سکونت،
بوده است .مقیاس افسردگی ،اضطراب ،استرس دارای  21سؤال در
زمینه افسردگی ( 2سؤال) ،اضطراب) 2سؤال) و استرس ) 2سؤال) با
مقیاس  4عاملی لیکرت (ازاصالً تا زیاد( میباشد .کسب نمره صفر تا
 3برای افسردگی 2-4،برای اضطراب و  14-4برای استرس ،نشانه
نداشتن هر یک از این مشکالت در فرد است .کسب نمره  15-14برای
افسردگی 3-8 ،برای اضطراب و  18-13برای استرس نشانه داشتن هر
یک از این مشکالت در سطح خفیف وکسب نمره  24-14برای

34

شوشی و همکاران

پایگاههای علمی معتبر استفاده شد ( .)28-23روایی محتوای آن نیز
توسط سه متخصص جراحی قلب ،سه کاردیولوژیستها ،دو متخصص
بیهوشی و چهار نفر از اعضای هیات علمی پرستاری دانشکده پرستاری
و مامایی نسیبه ساری مورد ارزیابی و در نهایت تأیید قرار گرفت .درگروه
شاهد هیچ مداخله حمایتی خاصی صورت نگرفته و مراقبتهای معمول
بیمارستان (شامل شماره تلفن بیمارستان ،آموزش مراقبت از بیمار در
منزل در یک جلسه  24دقیقهای در زمان ترخیص ،و زمان محل مراجعه
جهت ویزیت بعد از ترخیص) برای آنها انجام گرفت .اضطراب،
افسردگی و استرس مورد پژوهش در هر دو گروه ،روز قبل از عمل و
 24ساعت قبل از ترخیص بیمار از بیمارستان با پرسشنامه DASS21
سنجیده شد .دادههای جمع آوری شده با استفاده از نسخه  24نرم افزار
 SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای تعیین نرمال بودن دادهها
از تست شاپیرو ویلک استفاده شد و برای تحلیل دادهها از آزمون آماری
تی مستقل ،تی زوجی ،کای اسکوئر است .و نتایج بصورت میانگین و
انحراف معیار ارائه شد )P > 4/43( .از نظر آماری معنی دار تلقی شد.
در رابطه با رعایت مالحظات اخالقی به واحدهای مورد پژوهش در رابطه
با محرمانه ماندن اطالعات و آزادی در خروج از مطالعه به علت عدم
تمایل و اینکه عدم شرکت در این پژوهش هیچ اختاللی در روند درمان
بیمار ایجاد نخواهد کرد ،به آنها اطمینان خاطر داده شد.

افسردگی 14-14 ،برای اضطراب و  23-13برای استرس نشانه داشتن
هر یک از این مشکالت در سطح متوسط میباشد .کسب نمره 22-21
برای افسردگی 13-13 ،برای اضطراب و  55-22برای استرس نشانه
داشتن هر یک از این مشکالت در سطح شدید میباشد .کسب نمره
 28و باالتر برای افسردگی 24 ،و باالتر برای اضطراب 54 ،و باالتر برای
استرس ،نشانه داشتن هر یک از این مشکالت در سطح خیلی شدید
میباشد )2445 ،Crawford et al( .در نمونهای  1221نفری از
جمعیت عمومی کشور انگلستان  DASSرا با دو ابزار دیگر مربوط به
اندازه گیری افسردگی و اضطراب و یک ابزار مربوط به عاطفه مثبت و
منفی مقایسه کرده و به این نتیجه رسیدند که بهترین حالت برای
 DASSزمانی است که هر سه گویه در آن مورد توجه قرار گرفته شود.
پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای افسردگی ،4/33
اضطراب  ،4/34استرس  4/35و برای نمرات کل  4/32گزارش شده
است ( .)21مطالعات مختلفی در داخل کشور انجام گرفته و اعتبار این
ابزار به اثبات رسیده است .از جمله ،در مطالعه  ،Ghafari et.alضریب
آلفای کرونباخ در حیطه اضطراب با  ،4/21استرس با  ،4/24افسردگی
با  4/32و در نهایت پایایی کل ابزار با  4/31مورد تأیید قرار گرفته است
( .)22در مطالعه  Moradipanah et al.اعتبار این ابزار با محاسبه
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .در افسردگی ،4/34اضطراب،4/32
استرس 4/82گزارش گردیده است ( .)25همچنین در مطالعه
 Aghebati et al.و همکاران پایایی این ابزار به روش همسانی درونی
با آزمون آماری آلفا کرونباخ 4/34محاسبه شد (.)24
برای انجام مطالعه ،محقق پس از اخذ تأییدیههای کمیته اخالق و
شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دریافت معرفی نامه،
در محیط پژوهش حضور یافته و لیست عمل جراحی پیوند عروق کرونر
و تعویض دریچه روز بعد را از ایستگاه پرستاری بخش جراحی قلب
دریافت کرده ،سپس بر بالین تک تک بیماران گروه مداخله حضور یافته
و ضمن معرفی خود و ارائه توضیحات الزم در مورد مطالعه و هدف
پژوهش به مراقب خانوادگی بیماران ،از افرادی که معیارهای ورود به
مطالعه به ویژه تمایل به شرکت در پژوهش را داشتند ،رضایت نامه
آگاهانه کتبی جهت شرکت در پژوهش اخذ نمود .محتوای مداخله این
مطالعه شامل دو بخش حمایت اطالعاتی و عاطفی بود .در بخش حمایت
اطالعاتی از روز قبل از عمل ،یک جلسه آموزش حضوری همراه با ارئهی
کتابچه آموزشی (شامل ،مراقبتهای قبل از عمل که شامل آشناسازی
مراقبین با وسایل و تجهیزات آی سی یو مثل ونتیالتور ،صحبت با
خانواده بیمار در مورد روند و زمان تقریبی بستری) ،و همچنین از اولین
روز بعد از عمل تا سه روز ،سه جلسه آموزش حضوری به مدت 43-54
دقیقه با توجه به نیاز فرد برای هر عضو مراقب بیمار همراه با ارائه
کتابچه آموزشی ،حاوی اطالعات مربوط به آشنایی با رژیم دارویی،
تغذیهای و فعالیتهای بعد از عمل ،انجام شد .و در بعد حمایت عاطفی،
همزمان با  4جلسه آموزش حضوری برای هر عضو مراقب بیمار اقداماتی
شامل دادن فرصت کافی به عضو خانواده جهت صحبت در مورد
نگرانیها و ترسها ،اطمینان دادن در مورد ارائه مراقبت کافی در
بیمارستان ،تشویق مراقبین خانوادگی به امیدواری و توکل به خدا ،مورد
تاکید قرار گرفت .برای طراحی محتوای آموزشی این مداخله ،از کتب و

یافتهها
در این مطالعه  43مراقب در دو گروه مداخله و شاهد مورد بررسی قرار
گرفتند ،که میانگین سنی نمونهها (مراقبین خانوادگی بیماران شرکت
کننده) 41/3 ± 15/1در گروه مداخله و  52/5 ± 12/2در گروه شاهد
بود .اکثر افراد مورد پژوهش ( )%23/2در گروه مداخله و ( )%34/3در
گروه شاهد زن بودند .از نظر وضعیت تأهل )%31/5( ،افراد در گروه
مداخله و ( ) %22/5در گروه شاهد متأهل بودند .بیشتر مراقبین نسبت
فرزندی با بیمار داشته به طوری که این میزان ( )%24/3در گروه مداخله
و ( )%22/5در گروه شاهد بود .از نظر سطح تحصیالت ،بیشترین میزان
مربوط به تحصیالت دیپلم ( )%32/2در گروه مداخله و ( )%52/4در
گروه شاهد بود .جدول  1سایر ویژگیهای دموگرافیک نمونهها را به
تفکیک گروه مداخله و شاهد نشان میدهد.
با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک ( )Shapiro-Wilkنرمال بودن
متغیرها مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد که از توزیع نرمال
پیروی میکند ( .)P > 4/43با توجه به مقدار احتمال به دست آمده به
وسیله آزمون تی مستقل گروه مداخله و شاهد از نظر میانگین
افسردگی ،اضطراب و استرس قبل از مداخله با هم اختالف معنیداری
نداشته و همسان هستند ( ،)P < 4/43اما از نظر میانگین افسردگی،
اضطراب و استرس بعد از انجام مداخله با هم اختالف معنی داری
داشتند (( )P > 4/441جدول .)2
با توجه به میزان به دست آمده به وسیله آزمون تی زوجی در گروه
شاهد و مداخله بعد از انجام مداخله میانگین نمرات افسردگی ،اضطراب
و استرس در دو گروه کاهش داشت که این کاهش در گروه مداخله
معنی داری بود (جدول .)5
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جدول  :1ویژگیهای جمعیت شناختی مراقبین خانوادگی بیماران تحت عمل جراحی قلب باز در بیمارستان قلب فاطمه زهرا (س) ساری
متغیر

گروه مداخله

گروه شاهد

آماره آزمون

P-value

سن

41/3 ± 15/1

52/5 ± 12/2

t = 1/11

4/224

4/354

4/453

جنس
مرد
زن

(14 )43/3
(12 )34/3

(8 )54/8
(13 )23/2

4/42

وضعیت تأهل
(1 )4/5
(21 )31/5
(1 )4/5

(3 )22/2
(12 )22/5
(4 )4

مجرد
متأهل
مطلقه
همسر
فرزند
خواهر

(3 )53/1
(14 )24/3
(4 )4

(4 )18/5
(12 )22/5
(1 )4/3

کمتر از دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم و باالتر

(2 )54/4
(12 )32/2
(4 )12/4

(2 )51/8
(8 )52/4
(2 )51/8

4/151

2/442

نسبت با بیمار

4/121

1/33

سطح تحصیالت

4/43

1/43

شغل
(15 )32/3
(2 )54/4
(5 )15

خانه دار
آزاد
سایر

4/32

(3 )44/3
(3 )44/3
(4 )18/2
1/28

محل سکونت
(14 )45/3
(15 )32/3

ساری
سایر

4/232

(2 )22/5
(12 )22/2
3/25

عمل جراحی
(24 )82
(2 )8/2
(1 )4/5

پیوند عروق کرونر
تعویض دریچه
هر دو

4/42

(15 )33/1
(5 )15/2
(2 )22/5

مقادیر جدول به صورت تعداد (درصد) یا میانگین  ±انحراف معیار بیان شدهاند.
آماره آزمون  𝑥 2می باشد.
جدول  :2مقایسه افسردگی ،اضطراب ،استرس دو گروه مداخله و شاهد
روزهای مطالعه

روز قبل از عمل
افسردگی

اضطراب

 24ساعت قبل از ترخیص
استرس

افسردگی

استرس

اضطراب

گروه شاهد

2/22 ± 4/84

3/34 ± 3/8

11/34 ± 4/2

2/44 ± 2/2

8/33 ± 2/8

14/43 ± 2/3

گروه مداخله

2/32 ± 5/4

14/25 ± 5/2

11/23 ± 5/2

2/53 ± 2/1

4/22 ± 2/42

2/82 ± 2/4

45
4/242
4/334

45
-4/825
4/533

45
-4/113
4/342

45
3/41
4/444

45
2/55
4/444

45
4/442
4/444

Df
T
P value

جدول  :3مقایسه افسردگی ،اضطراب ،استرس قبل از مداخله و بعد از مداخله در دو گروه مداخله و شاهد
گروه شاهد

متغیر
تعداد

روز قبل از

آماره آزمون
 24ساعت قبل

عمل

از ترخیص

افسردگی

22

2/22 ± 4/84

2/44 ± 2/2

اضطراب

22

3/34 ± 3/8

4/33 ± 2/8

استرس

22

11/34 ± 4/2

14/43 ± 2/3

گروه مداخله
تعداد

 24ساعت قبل

25

2/32 ± 5/4

2/53 ± 2/1

Paired ttest
-3/22

P
Value
< 4/441

14/25 ± 5/2

4/22 ± 2/5

-8/44

< 4/441

11/23 ± 5/2

2/82 ± 2/4

-2/11

< 4/441

Paired ttest
-1/21

PValue
4/258

-4/455

4/223

25

-1/34

4/158

25

روز قبل از
عمل

ازترخیص

مقادیر جدول برای گروه های مداخله و شاهد به صورت انحراف معیار  ±میانگین بیان شده است.
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آماره آزمون

شوشی و همکاران

بحث
ارتباط به موقع با خانوادهها و همدردی کردن با آنها به شیوه صحیح
میتواند مؤثر باشد ( .)54در مطالعه حاضر نیز پس از پایان مداخله،
افراد شرکت کننده در پژوهش در گروه مداخله افسردگی ،اضطراب و
استرس کمتری نسبت به گروه شاهد داشتند ،که با توجه به نتایج این
مطالعه به نظر میرسد اقداماتی مانند مراقبتهای اطالعاتی و عاطفی
میتواند در کاهش مشکالت روانشناختی اعضای خانواده بیمار مؤثر
باشد .از آنجا که عمل قلب باز به عنوان یک مداخله جراحی حیاتی
میتواند در کل نظام خانواده تغییرات و تنشهایی را بوجود بیاورد ،با
توجه به نقش مهم خانواده ها در حمایت از بیمار ،کاهش حتی میزان
جزیی از این تنشها میتواند در حمایت از بیمار مؤثر باشد ( .)52بر
این اساس تهیه و اجرای یک برنامه مراقبتی با تمرکز بر نیازهای بیمار
و خانواده میتواند موجب کاهش اضطراب خانواده و افزایش رضایتمندی
آنها شود (.)53
از محدودیتهای این مطالعه دریافت اطالعات نمونهها از منابع دیگری
که خارج از دسترس محقق بود و تفاوتهای فردی و وضعیت روحی-
روانی واحدهای پژوهش در هنگام پاسخگویی به سؤاالت که میتوانست
بر نحوه پاسخگویی آنها اثر بگذارد ،بود که کنترل کامل آنها از عهده
پژوهشگر خارج بوده است .با توجه به محدودیت این پژوهش در رابطه
با استمرار این آموزشها پس از ترخیص پیشنهاد میشود مطالعه با
هدف تأثیر اجرای برنامههای مراقبت خانواده محور پس از ترخیص
انجام شود.

مطالعه حاضر به تعیین تأثیر اجرای برنامه مراقبت خانواده محور بر
افسردگی ،اضطراب و استرس مراقبین خانوادگی بیماران جراحی قلب
باز پرداخته است .نتایج این مطالعه نشان داد که سطح افسردگی،
اضطراب و استرس مراقب بیمار در هر دو گروه مداخله و شاهد در 24
ساعت قبل از ترخیص از بیمارستان نسبت به روز قبل از عمل کاهش
یافته و در گروه مداخله ،بعد از مداخله این کاهش از نظر آماری معنادار
بوده است ( .)P > 4/441جراحی قلب باز پدیده توام با استرس و تنش
برای بیماران و اعضای خانوادهی آنان میباشد ،و با بستری شدن بیمار
در بخش مراقبتهای ویژه این تنش مضاعف میشود ( .)23که در
مطالعه حاضر نیز قبل از انجام مداخله دو گروه مداخله و شاهد سطح
افسردگی ،اضطراب و استرس متوسط تا شدیدی را تجربه کردند و در
گروه مداخله پس از انجام مداخله سطح افسردگی ،اضطراب و استرس
مراقبین به سطح طبیعی کاهش یافت .در مطالعه ( Chienو
همکاران ) 2442،نیز دادن اطالعاتی از شرایط بیمار ،روند و پیش آگهی
بیماری ،بررسی احساسات خانوادهها و مطلع کردن آنها از آنچه که
انجام شده و علت انجام آن و دادن آموزش به خانواده در مورد مراقبتی
که آنها میتوانند در زمان حضور در بالین بیمار انجام دهند ،توانست
اضطراب خانواده را کاهش دهد ( .)15در مطالعه
( )2414 ،Zakerimoghadam et al.نیز انجام برنامه مراقبت
پرستاری در طول عمل جراحی توانست سطح افسردگی ،اضطراب و
استرس اعضای خانواده را که با مقیاس  DASS21تعیین شد را کاهش
دهد ( .)54اما در مطالعهای که توسط( )2415 ،Imanipor et alبر
روی خانواده بیماران تحت عمل جراحی قلب انجام شده مشخص گردید
که حمایت اطالعاتی ،شامل تور آشناسازی و ارائه کتابچه آموزشی
نتوانسته است ،اضطراب خانواده را در روز ترخیص بیمار از  ICUکاهش
دهد ( .)13همچنین در مطالعات( Bailyو همکاران )2414بین
حمایت اطالعاتی و اضطراب خانواده بیماران بستری در  ICUارتباط
معناداری( )P = 4/342وجود نداشت ( .)24به نظر میرسد ،میتوان
علت تفاوت نتایج مطالعه حاضر را با مطالعات ()2415 ،Imanipour
و( )2414 ،Baileyرا به سبب عدم وجود برنامه حمایت عاطفی در
کنار برنامه حمایت اطالعاتی و عدم تداوم آن دانست.
 )2414( Abbaszadeh et al.در مطالعه کیفی خود با عنوان بررسی
تجربه اعضا خانواده بیماران تحت عمل جراحی از مفهوم حمایت در
زمان انتظار از دید اعضا خانواده ،دریافتند که حمایت از دیدگاه آنان به
معنی پشتیبانی روحی -روانی و اطالعاتی از خانوادهها است و همه بر
ضرورت آن تاکید داشتند ( .)51در مطالعه ( Micheliو همکاران،
 )2414نیز مشخص شد که مداخالتی نظیر ارائه اطالعات به خانواده
بیماران تحت عمل و مهیا نمودن حمایت و راحتی ،و هماهنگی جهت
مالقات کوتاه با بیمار پس از جراحی موجب رضایتمندی %33 ،از
خانواده ها از مداخالت و راحتی محیط اتاق انتظار شده است و  %34از
خانوادهها مداخالت انجام شده را در کاهش استرس مؤثر ارزیابی کردند
( .)52در مطالعهای نیز مشخص شد که توجه کردن به فرد سبب تغییر
حالت روحی-روانی ،تفکر و تجربه اضطراب کمتر توسط افراد شرکت
کننده میشود ( .)55از این رو جهت کاهش تنش و ابهامات ،برقراری

نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که سطح افسردگی ،اضطراب و استرس
مراقب بیمار در گروه مداخله در  24ساعت قبل از ترخیص از بیمارستان
نسبت به روز قبل از عمل کاهش یافته این کاهش از نظر آماری معنادار
بوده است .مراقبین خانوادگی بیماران تحت عمل جراحی قلب باز با
افسردگی ،اضطراب و استرس زیادی مواجه میشوند ،توجه و مراقبت از
اعضای خانواده در زمان بستری بیمار ضرورت دارد .بر اساس یافتههای
این پژوهش ،پرستاران میتوانند با اجرای برنامههای مراقبتی خانواده
محور به طور موثری ای ن مشکالت را کاهش دهند .از آن جایی که
وضعیت روانی مطلوب مراقبین در نحوه مراقبت از بیماران تأثیر به
سزایی دارد ،به منظور باال بردن کیفیت خدمات مراقبتی ارائه شده و
جلب رضایت مراقبین خانوادگی پیشنهاد میشود ،برنامههای مراقبتی
خانواده محور در بیمارستانها اجرا شود .همچنین بر اساس نتایج
مطالعه حاضر توصیه میشود  ،اصول حمایت از بیمار و خانواده به ویژه
مراقبتهای اطالعاتی که جزء وظایف پرستاران است ،در آموزش ضمن
خدمت مدیران پرستاری گنجانده شود تا با آگاهی از جنبه مختلف این
کار تالش کنند فرصتهایی را فراهم آورند تا پرستاران بتوانند در کنار
سایر وظایف مراقبتی خود به این بعد مراقبتی نیز بپردازند.

سپاسگزاری
این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری مصوب دانشگاه
علوم پزشکی مازندران میباشد که توسط کمیته اخالق شورای پژوهشی
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 از جمله بیماران و مراقبین خانوادگی آنان و پرستارانی،همکاری نمودند
بیمارستان فاطمه زهرا (س) ساری و معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان حامی مالی و اجرایی طرح
.تحقیقاتی منتج به این مقاله تشکر و قدردانی مینماید

دانشگاه علوم پزشکی مازندران تصویب و مجوز کتبی به شماره
 جهت انجام تحقیق اخذ گردیدهIR.MAZUMS.REC.95-2118
 هم چنین این تحقیق در سامانه ثبت کار آزمایی بالینی ایران.است
. ثبت گردیده استIRCT2016051624342N2  به شمارهIRCT
بدین وسیله نویسندگان از تمامی کسانی که در اجرای این پژوهش
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