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 2گروه پرستاري ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه تربيت مدرس
(دريافت مقاله - 91 /9/41 :پذيرش مقاله)91/44/28 :

چكيده
زمينه :پيروي از رژيمهاي درماني مراقبتي ،جهت دستيابي به ارتقاء سالمت ،بهبود کيفيت زندگي و مراقبتهاي بهداشتي مقرون به صرفه
بسيار حياتي است .با اين حال بار بيماريهاي مزمن بهعلت عدم پيروي در سطح جهان همچنان رو به رشد است .شناخت چالشهاي درک
شده ،ميتواند موجب تسهيل برنامهريزي براي افزايش پيروي گردد .اين مطالعه با هدف تبيين چالشهاي درکشده بيماران مزمن در عدم
پيروي از رژيمهاي تجويزي انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر ،با رويكرد کيفي و روش تحليل محتوا گرانهيم و الندمن ( )Graneheim & Lundmanدر سال 4991
انجام شد 91 .مشارکتکننده مبتال به بيماريهاي مزمن شايع ،بهصورت هدفمند انتخاب و وارد مطالعه شدند .دادهها از طريق مصاحبههاي
نيمه ساختار عميق جمعآوري و همزمان با جمعآوري دادهها ،تحليل آنها بهصورت مقايسهاي با استفاده از روش تحليل محتوا کيفي
قراردادي انجام گرفت.
يافتهها :دادهها منجر به استخراج چهار درونمايه اصلي ،شامل نقص در امكانپذيري رعايت توصيهها به دنبال از خودگذشتگي براي
خانواده ،ناکامي در مواجهه با تعارض کار و توصيهها ،شكست در تداوم و ناتواني در انطباق خود با توصيهها ،بار منفي و سنگين هزينههاي
رژيمهاي تجويزي و حصار القايي و محدودکننده باورها گرديد .اين درونمايهها بيانگر ماهيت چالشها در ابعاد فردي ،خانوادگي و
اجتماعي (فرهنگي و اقتصادي) بيماران مزمن در پيروي از رژيمهاي مراقبتي درماني بود.
نتيجهگيري :يافتهها نشان داد که چالشهاي درک شده از تنوع و پيچيدگي خاصي برخوردار است ،اگرچه بعضاً دروني و فردي هستند ،اما برخي
از آنها بيروني و خارج از اراده و کنترل شخص است .لذا الزم است سياستگذاران و برنامهريزان نظام سالمت با توجه به ماهيت ،تنوع و پيچيدگي
اين موانع درک و شناخته شده براي تسهيل در روند پيروي بيماران از رژيمهاي مراقبتي درماني برنامهريزي و مداخله نمايند.
واژگان کليدي :پيروي ،بيماريهاي مزمن ،موانع درکشده ،رژيم مراقبتي درماني ،مطالعه کيفي
* تهران ،گروه پرستاري ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه تربيت مدرس

E-mail:mohamade@modares.ac.ir

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 8:19 +0430 on Monday June 25th 2018

 4گروه پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران

] [ DOI: 10.18869/acadpub.ismj.19.6.989

دوماهنامه طبّ جنوب

مقدمه

ولي ميزان تغيي رات موفق در رفتارها بسيار پايين

است ( )1و شيوع آن در جهان در حال افزايش

بيماريهاي قلبي عروقي بوده و سيگار را ترک نموده

ميباشد (.)2

بودند؛ در طي يکسال مجدداً به رفتار خود بازگشتهاند

انتظار مي رود که تا سال  ،2222در کشورهاي در حال

(.)5

توسعه ،بار بيماري مربوط به بيماريهاي مزمن باشد

عالوه بر تأثير سبک زندگي سالم در پيشگيري و

( )1و بالغ بر  02درصد مرگ و ميرهاي کشورهاي با

بهبود بيماريهاي طوالني مدت ،مثل بيماريهاي

درآمد کم و متوسط را سبب گردد ( .)3در دنياي

قلبي عروقي ( ،)5پيروي از رژيم دارويي نيز داراي

مدرن امروزي ،بيماريهاي مزمن با سبک زندگي در

اهميت ويژهاي است .در اي ران مطالعات محدودي در

ارتباط است .رژيم غذايي ناسالم و عدم فعاليت بدني

مورد ميزان پيروي بي ماران مزمن از رژيمهاي دارويي

مهمترين عوامل خطر بيماريهاي مزمن مثل ديابت،

انجام شده است .يک مطالعه ميزان پيروي از داروهاي

پرفشاري خون و بيماريهاي عروق کرونر هستند که

خوراکي ديابت و داروهاي قلبي عروقي را به ترتيب

شدت و پيش آگهي اين بيماريها نيز به آنها وابسته

 06/3-62/0درصد و  30/0-62درصد گزارش نموده

است ( .)4شواهد ني ز به نقش مهم سبک زندگي سالم

است  .پژوهش در مورد علل عدم پيروي از رژيمهاي

در پيشگيري و درمان بيماريهاي طوالني مدت مثل

دارويي نيز اندک مي باشد .فراموشي  ،کمبود دانش در

بيماريهاي قلبي عروقي اشاره دارند (.)5

مورد بيماري و داروهاي تجويزي ،همچنين نگراني

بيشتر خطراتي که با بيماريهاي قلبي عروقي در

بي ماران نسبت به کارآمدي داروها و عوارض جانبي

ارتباط است از طريق رفتارهاي مؤثر خود مراقبتي

آنها به عنوان موانع عدم پيروي اشاره شده است (.)9

قابل پيشگيري است ،که شامل پيروي از درمان و

محققين سه عامل عمده را براي عدم پيروي از رژيمهاي

انطباق با سبک زندگي سالم است ( .)6گرچه از

توصيه شده مطرح کردهاند که شامل :عوامل مرتبط با

بيماران انتظار مي رود که نسبت به توصيههاي درماني

بيمار ،عوامل مرتبط با سبک زندگي ،عوامل مرتبط با

و پيشگيري از جمله تصحيح رفتارهاي بهداشتي

سيستمهاي درماني و عوامل بيماري ميباشد (.)12

پايبند بوده و بيماري خود را پايش نمايند ،متأسفانه،

مطالعات نشان مي دهند که افراد مبتال به بيماريهاي

بسياري از آنها اين توصيه ها را اعمال نميکنند .از

مزمن با بسياري از موانع مؤثر پيروي از رژيم

اين رو مديريت بيماري مزمن پيچيده و نيازمند

مراقبتي  -درماني  ،روبرو هستند که موجب زيان

درگيري بي ماران و پرسنل بهداشتي درماني است (.)7

اقتصادي قابل توجهي در بسياري از کشورها شده

امروزه يکي از بزرگترين چالشهاي پرسنل درماني،

است (.)11

اثبات و قبوالندن ني از به تداوم درمان به بيماران مبتال

تفاوت در سيستمهاي ارائه مراقبت در کشورهاي

به بيماريهاي مزمن مثل ديابت و بيماريهاي قلبي

مختلف ،ميتواند در پيروي از درمان نقش داشته باشد

عروقي است ( .)0عليرغم اينکه خيلي از افراد در

( .)11بستر اجتماعي ،فرهنگي و مذهبي نيز بر اين

تالشند که رفتارهاي مناسبي را اتخاذ و دنبال نمايند،

موضوع تأثي رگذار است .مثالً سبک زندگي بيماران
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بيماريهاي مزمن مهمترين مشکل سالمت عمومي

است .به عنوان مثال  75درصد افرادي که مبتال به
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ميتواند دي گر عادات فرهنگي پيروي از رژيمهاي

آگاهي از استراتژي هاي بهبود سبک زندگي سالم شده

مراقبتي درماني را تحت تأثير قرار دهد ،بنابراين

که بهطور پيشرونده جهت توسعه سالمت عموم بر

ماهيت اين موانع و چالش ها در بسترها و جوامع

اساس شواهد به کار ميرود (.)13

مختلف مي تواند متفاوت باشد .از مهمترين داليل

مطالعه با نمونه گيري هدفمند از بي ماران مزمن مبتال

عدم موفقيت مداخالت در پيروي بيماران از

به بيماري هاي قلبي– عروقي ،پرفشاري خون و

رژيمهاي توصي ه شده ،نداشتن درکي از تجارب

دي ابت نوع دو شروع و تا اشباع داده ها ادامه يافت.

بي ماران در زمان طراحي مداخالت است .انجام

بدي ن گونه که از مصاحبه  29به بعد هيچ داده جديدي

مطالعات کيفي مي تواند به شناخت ،کشف ،درک و

بهدست نيامد و اطالعات قبلي تکرار گردي د اما براي

تجارب بي ماران در مورد علل عدم پيروي از رژيمهاي

اطمينان بيشتر با  5نفر دي گر هم مصاحبه انجام گرديد؛

درماني -مراقبتي و اينکه چرا علي رغم مداخالت

در مجموع با  34مشارکت کننده مصاحبه انجام

آموزشي ميزان پيروي با رژيمهاي درماني مراقبتي

گرفت .مالک انتخاب مشارکت کنندگان ،تمايل به

پايين است ،کمک کند (.)12

شرکت در مطالعه ،ابتال به بيماريهاي قلبي عروقي،

درک موانع پذيرش رفتارهاي خود مراقبتي ،پرستاران

ديابت و پرفشاري خون حداقل به مدت  6ماه و

را قادر ميسازد که براي مؤثر بودن توصيهها ،موانع

دريافت توصيه هاي مراقبتي درماني مرتبط با بيماري

درک شده را اساس کار قرار دهند.

تجويز شده از سوي پزشک معالج يا ديگران ،بود.

در اي ران اغلب مطالعات صورت گرفته در اين مورد

در چارچوب فعلي سيستم مراقبتهاي بهداشتي ايران،

با رويکرد کمي بوده و بيشتر ،بيماران ديابتي را مورد

پرستاري حرفهاي تحت تأثير فرهنگ پزشک محور بوده

ارزيابي قرار دادهاند .بنابراي ن لزوم انجام پژوهشي با

( )14و به استناد گزارشها و تحقيقات انجام شده مبني

رويکرد کيفي براي بررسي اي ن موضوع ضروري

بر موانع و چالش فراروي پرستاران در ايفاي نقش

است .لذا پژوهش حاضر با هدف تبيين چالشها درک

آموزش به بيمار ( )15و نبود سيستم پرستاري پيگير در

شده فردي در خصوص عدم پيروي از رژيمهاي

نظام سالمت ايران ،مشارکتکنندگان از مراجعين به

تجويزي در بي ماران مزمن انجام گردي ده است.

بخشهاي بيمارستاني ،مطب و درمانگاههاي دو استان
تهران و بوشهر انتخاب شدند .براي رعايت حداکثر

مواد و روشها

تنوعپذيري ،تالش گرديد که مشارکت کنندگان ،بيماران

براي دستيابي به هدف تبيين چالشهاي درک شده

با ويژگيهاي اقتصادي ،اجتماعي و دموگرافيک مختلف

عدم پيروي از رژيمهاي درماني مراقبتي در بيماران

را شامل شوند (جدول .)1

مزمن از روش تحليل محتواي کيفي استفاده شد .اين
متدولوژي بهخصوص براي درک تجربيات گروه ها و
افراد ،ضمن اينکه به زمي نه ،اقتصاد ،اجتماع و
فاکتورهاي فرهنگي تأثي رگذار بر رفتارهاي سالمتي
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ايراني در چارچوب فرهنگ ايراني اسالمي است که

حساس مرتبط است ،مي تواند موجب شناسايي و
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سال نوزدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 4991

واحدپرست و همكاران
جدول  )4مشخصات جمعيتشناسي

جمعآوري دادهها ،طي  15ماه (خرداد  1393تا آبان

مشارکت کنندگان

 )1394انجام شد .از مصاحبههاي نيمه ساختار عميق و

مشخصات
جنس

وضعيت
تحصيالت تعداد
()%

وضعيت تأهل
تعداد ()%

تشخيص پزشکي

مرد

(10)52/9

بيسواد

(3)0/05

خواندن و نوشتن

(4)11/76

زير ديپلم

(12)29/41

ديپلم

(5)14/7

ليسانس

(12)29/4

فوق ليسانس

(1)2/94

مشارکتکنندگان بود و در آنجا احساس راحتي
ميکردند ،استفاده گرديد .مصاحبه ابتدا با سؤال کلي
شروع شد که بهعنوان راهنماي مصاحبه طراحيگرديد
و پاسخ باز و تشريحي داشت .پاسخ افراد روند مصاحبه
را در جهت دستيابي به هدف اصلي تحقيق هدايت

دکتري

(1)2/94

خانهدار

(12)29/41

ميکرد .سؤال اصلي اوليه در اين مصاحبهها عبارت بود

بازنشسته

(11)32/35

شاغل

(13)30/23

از" :پس از تشخيص بيماري ،چه کارها و تالشهايي

متأهل

(23)67/65

را در رابطه با توصيههايي که پزشک معالج در زندگي

بيوه

(12)29/41

مطلقه

(1)2/94

روزمرهتان ارايه داده ،انجام ميدهيد؟" ،سپس سؤاالت

ديابت وابسته به انسولين

(0)23/53

هدايت کننده و اکتشافي براي درک عميقتر چالشها و

ديابت غيروابسته به انسولين

(5)14/7

پرفشاري خون

(5)14/7

موانع فراروي بيماران در پيروي مثل" ميتوانيد در مورد

انفارکتوس ميوکارد

(5)14/7

جراحي قلب باز

(4)11/76

نارسايي قلبي

(4)11/76

آنژين صدري

(3)0/05

اين مساله يا مانع بيشتر توضيح دهيد؟ اين مطلب يعني
چه؟" پرسيده شد.

جدول  )2نحوه شكلگيري يک درونمايه
کد زمينهاي

زير طبقه

طبقه

درون مايه

واحد معنايي

حريص شدن نسبت به

قدرتمندي تمايالت

چشم پوشي از رژيم

شکست در تداوم

االن نميتونم بخورم ،حريصتر شدم

مواد غذايي منع شده

شخصي

غذايي

غذاهاي آبپز بيمزه و بيطعمن ،سخته خوردنشون

عدم تمايل به خوردن

دشوار بودن رعايت رژيم

غذاي طبخ شده باآب

غذايي

واسه صبحونه غير از نون سوخاري و پنير اونم ممکنه

عدم رعايت رژيم

محدوديت غذاهاي

شور يا چرب باشه هيچي رژيمي نيست هر روزم که

غذايي صبحانه بعلت

رژيمي

من نسبت به مواد غذايي که اون موقع مي خوردم و

نميشه اينا رو بخوري

محدوديت تنوع

بچهها که اعصابمو ميريزن بهم ،ديگه هيچي حاليم

عدم رعايت رژيم

تأثير منفي تنشهاي

نميشه هرچي دم دستم بياد ميخورم هي ميخورم

غذايي بدنبال

عاطفي

انطباق با رژيمهاي
مراقبتي

عصبانيت
اما و اگر در پيروي دارويي
تزلزل در انجام فعاليت
بدني
تداوم استعمال دخانيات
سهل انگاري در پيگيري
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شغل تعداد ()%

زن

(16)47/1

انفرادي در محلي مناسب که مورد توافق
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/ 999طب جنوب

زمان انجام هر مصاحبه با هماهنگي قبلي با

شده پس از پيادهشدن به همراه کدهاي مربوطه ،مفاهيم و

مشارکتکنندگان تعيين شد و طول مدت تقريبي

طبقات پديدار توسط افراد ماهر در تحقيق کيفي ،کنترل

مصاحبهها بين  23تا  00دقيقه بود .کليه مصاحبهها با

گرديد .براي تأمين انتقالپذيري يا تناسب يافتهها ،عالوه

موافقت مشارکتکنندگان ،با دستگاه  MP3ضبط و طي

بر مقايسه يافتههاي اين مطالعه با يافتههاي مطالعات ديگر

 24ساعت پس از چندين نوبت گوش دادن ،بهصورت

و نمونهگيري با حداکثر تنوع ،يافتههاي بهدست آمده با 7

کلمه به کلمه پيادهسازي و در نرم افزار ورد تايپ و

نفر از بيماران مزمن که در مطالعه شرکت نداشتند مطرح

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .تجزيه و تحليل

گرديد که تناسب يافتهها را تأييد نمودند.

همزمان با جمعآوري دادهها بهصورت مقايسهاي و
مداوم صورت گرفت.

مالحظات اخالقي

( )Graneheim & Lundmanانجامشد ( .)16بدين

اهداف پژوهش ،روشهاي مورد استفاده و مراقبت از

منظور بالفاصله پس از انجام مصاحبه بعد از چندين بار

دادههاي حساس و آزادي آنها براي ورود و يا خروج از

گوش دادن ،مصاحبه پيادهسازي شد .براي درک کلي از

مطالعه توضيح کامل داده شد .رضايت نامه شفاهي و

محتواي مصاحبه ،کل متن مصاحبه خوانده شد و سپس

کتبي شرکت آگاهانه و ضبط گفتگو از آنها کسب شد.

واحدهاي معنايي تعيين و کدهاي اوليه استخراج گرديد.

زمان و مکان مصاحبه نيز با مشارکتکنندگان

کدهاي اوليه مشابه در طبقات کليتر طبقهبندي گرديد

هماهنگگرديد بهصورتي که با تمايل خود فرصت کافي

و در نهايت درون مايه اصلي طبقات تعيين شد .اين

براي صحبت و شرکت در مصاحبه را داشته باشند.

روند در مورد يک تم از دادههاي متني تا استخراج

يافتهها

در اين مطالعه از روشهايي که توسط لينکلن و گوبا
( )Lincoln & Gubaبراي بررسي اعتبار دادهها و
يافتهها در مطالعات کيفي ارائهگرديد ( ،)17استفاده شد.
به منظور افزايش اعتبار دادهها ،در طول مطالعه به مدت
بيش از يکسال درگيري با دادهها وجود داشت و هيچ
چارچوب و پيشداشتي از قبل براي جمعآوري و تحليل
دادههاي مرتبط با موضوع تحقيق فرض نشد .همچنين
يافتههاي حاصل از تحليل از جهت دقيق بودن ،کاملبودن
و انطباق تفسيرها با تجربيات مشارکتکنندگان مجدداً به
آنها برگردانده شد تا از صحت کدها و تفاسير اطمينان
حاصل شود و کدهايي که از نظر مشارکتکنندگان بيانگر
نظر آنها نبوده است ،اصالح شوند .مصاحبههاي انجام
http://bpums.ac.ir

در مجموع  34بيمار با ميانگين سن  54/22سال و با
سابقه بيماري حداقل  6ماه و حداکثر  32سال در مطالعه
شرکت داشتند .از تحليل دادهها  10طبقه و  5درونمايه
با عناوين نقص در امکان پذيري رعايت توصيهها به
دنبال از خودگذشتگي براي خانواده ،ناکامي در مواجهه
با تعارض کار و توصيهها ،شکست در تداوم و ناتواني
در انطباق با توصيهها ،بار منفي و سنگين هزينه
رژيمهاي تجويزي و حصار القايي و محدود کننده
باورها بيانگر چالشهاي پيروي با رژيمهاي تجويزي در
بيماري مزمن ميباشد.

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 8:19 +0430 on Monday June 25th 2018

فرايند تحليل دادهها طبق مراحل گرانهيم و الندمن

در ابتداي مصاحبهها به مشارکتکنندگان در مورد
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 -4نقص در امكان پذيري رعايت توصيهها بدنبال از

ميگرديد که بيماران از همراهي با ساير توصيهها نيز

خودگذشتگي براي خانواده

مثل فعاليت بدني و پيگيري بيماري خودداري نمايند.

اين طبقه تأثير خانواده را بر پيروي از رژيم مراقبتي

بيمار ( 15زن 55 ،ساله ،بيوه ،ديابت وابسته به انسولين

درماني در بيماران مزمن توصيف نموده که نقش مهمي

و پرفشاري خون) بيان نمود" :پيادهروي که ميرم فکرم

را در پيروي بيماران ايفا مينمود .بيماران پس از بيماري

تو خونه ست کسي نياد پشت در بمونه اين چيزا هست

ناگزير بودند که تحوالت و تغييرات اساسي در سبک

که منو تو خونه نگه ميداره .بخاطر همين ورزش

زندگي خود ايجاد نمايند ،تا بتوانند از رژيم توصيه شده

نميکنم چون به خودم اهميت نميدم اينقدر که به خونه

پيروي داشته باشند .ولي توجه به خانواده و ترجيح

و زنديگم اهميت ميدم به ورزش نميرم با اينکه

براي بيماران به همراه داشت که منجر به ترک رفتارهاي

بيمار ( 17زن ،متأهل 55 ،ساله ،ديابتي ،آنژين صدري)

سالمتي همچون فعاليت بدني ،رژيمهاي غذايي و

بيان نمود" :وقتي فکرم درگير بچههام باشه به هيچي

دارويي ميشد و همچنين موجب به تعويق انداختن

ديگه برام اهميتي نداره .چندين بار شده که مشکالت

پيگيريهاي ضروري جهت بيماري ميگرديد ،تا جايي

خونه و درگيريهاي بچهها باعث شده که کالً نوبت

که بتدريج در ذهن آنها ،پيروي از رژيم مراقبتي درماني،

دکترم يا آزمايشام رو کنسل کنم".

خود را کمرنگتر نمايان ميساخت و گاهاً منجر به
فراموشي ميگرديد .پيامد نقص در امکانپذيري رعايت

 -2ناکامي در مواجهه با تعارض کار و توصيهها

توصيهها نيز تعلقخاطر به خانواده را بدنبال داشت.

يکي ديگر از موقعيتهاي چالش زا و موانع پيروي ،کار

پس از طي دوران نقاهت و عبور از مرحله حاد بيماري،

و محدوديتهاي محل کار است .تراکم فشارهاي کاري

بيماران به تدريج با تمايالت غذايي خانواده همراه شده

ناشي از روابط بين افراد در محيطهاي کاري ،ماهيت

و از رفتارهاي سالم غذايي تجويز شده فاصله

شغل ،جوسازماني و يا روشهاي مديريتي موجب

ميگرفتند ،بهنحوي که آنها خواستههاي اعضاء خانواده

کشمکش بين رژيمهاي مراقبتي – درماني و مسئوليتها

را در رابطه با روش پخت و نوع رژيم غذايي بر خواسته

و گرفتاريهاي شغلي ميگردد ،که ناکامي در مواجهه با

خود مقدم دانسته و از رژيم غذايي توصيه شده چشم

تعارض کار و توصيهها را براي بيماران در پي داشت.

پوشي مينمودند.

درگيريهاي شغلي و حرفهاي باعث ايجاد دغدغههاي

بيمار( 4مرد ،متأهل 55 ،ساله ،آنفارکتوس ميوکارد) بيان

فکري ،خستگي و به هم خوردن برنامههاي روزمره

کرد":بچهها حق دارن .غذاهاي آبپز خوش طعم نيست.

بيماران ميشد و تأثيرات منفي خود را بر مصرف داروها

خوردنم يه نعمته  ...منم باهاشون ميخورم که يه موقع

بهصورت فراموش نمودن دارو يا بينظمي در مصرف

ناراحت نشن و به دلشون بچسبه"

داروها اعمال مينمود.

فداکاري براي خانواده ،حفظ آرامش و انسجام در

بيمار ( 13مرد ،متأهل 50 ،ساله ،جراحي قلب باز) بيان

خانواده و ترجيح آرامش خانواده بر خود موجب

کرد" :خستگي کار باعث ميشه فراموشي بهم دست بده
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نميخوابم تا ساعت  11-12شب .پس خيلي وقتها از

پيشين آنها برميگشت و هم به اتخاذ رژيمهاي جديد

خستگي فراموش ميکنم داروهامو بخورم".

توصيه شده مربوط ميشد.

ويژگي ديگر ،تأثير بازدارنده بودن شرايط نامساعد کاري

بيماراني که سابقه استعمال دخانيات داشتند بدنبال

بر رژيم غذايي است .محل کار بيماران يک محيط کنترل

بيماري تصميم به ترک آن گرفته ،ولي پس از گذراندن

شده ميباشد و با اينکه بيماران به آن سطح درک رسيده

مرحله بهبودي مجدداً اين رفتار را ادامه ميدادند .آنها

بودند که بايد از رژيم غذايي تجويز شده پيروي نمايند،

از علل تداوم دخانيات به عدم آگاهي از استراتژيهاي

ولي اين امکان براي آنها وجود نداشت .عالوه بر محيط

ترک آن و انکار و توجيه منفي براي رفتار غيربهداشتي

کار ،عدم درک شرايط بيمار توسط مسئولين و

خود اشاره داشتند.

کارفرمايان نيز مزيد علت شده و سبب ميگرديد که

بيمار ( 7مرد ،مطلقه ،55 ،نارسايي قلبي) بيان نمود" :من

بيماران رژيم غذايي خود را رعايت نکنند.

دو تا همکار داشتم روزي يک پاکت سيگار ميکشيدند،

بيمار ( 12مرد ،متأهل ،46 ،ديابت وابسته به انسولين)

مشکلي هم براي آنها پيش نيومد .ميدوني چند سال از

بيان نمود " :دکتر گفته بايد  6وعده غذا بخوري سرکار

اون موقع که ديدمشون گذشته  0-9ساله .اتفاقي

که نميتونم صبحانه دوبار ناهار دو بار بخورم چون

يکيشونو ديدم سرحال و قبراق بود"

وقتش رو ندارم من يه کارگرم هيچ کارفرمايي همچين

اغلب بيماران از انجام فعاليت بدني اجتناب مينمودند

اجازهاي رو نميده".

و علت آن را نداشتن و کمبود زمان ،دلچسب نبودن

بيماران با هر شغلي به تناسب خود ،با مشکالت خاصي

ورزش انفرادي ،شرايط محل زندگي (آب و هوا،

در زمينه انجام ورزش يا فعاليت بدني برخورد داشتند،

محدوديتهاي زندگي شهري ،مرسوم نبودن ورزش

اکثريت آنها بر اين موضوع توافق داشتند که شغل و حرفه

انفرادي در خارج از منزل در روستا) ،تنبلي ،و

آنها يک مانع براي فعاليت بدني است و محدوديتهاي

بيحوصلگي خود بيان مينمودند.

کاري موجب ميشود که نتوانند آن طور که به آنها توصيه

بيمار ( 3مرد ،متأهل 39 ،ساله ،انفارکتوس قلبي و

شده فعاليت بدني داشته باشند .در اين بين يکي از

نارسايي قلبي) بيان نمود" :حسي براي پيادهروي تنها

شايعترين مشکالت بيان شده توسط بيماران شاغل،

ندارم اصالً به دل آدم نميشينه و خيلي سخته مگر اينکه

محدوديت زمان براي انجام فعاليت بدني بود.

گروهي باشه دو سه نفري باشه" ...

بيمار ( 7مرد ،متأهل 55 ،ساله ،نارسايي قلبي) بيان نمود:

بيماران بهعلت دشوار بودن رعايت رژيم غذايي،

"من شبها تا دير وقت کار ميکنم و يا به واسطه نوع

محدوديت غذاهاي رژيمي ،قدرتمندي تمايالت

پروژهاي که پيش ميآد شب هم ميمونم ديگه فرصتي

شخصي ،تأثير منفي تنشهاي عاطفي و احساس بهبودي

براي ورزش ندارم".

از رژيم غذايي خود پيروي نميکردند .کوتاهي و تنبلي
نيز سبب ميشد که به طرح و برنامه مراقبتي درماني

 -9شكست در تداوم و ناتواني در انطباق با توصيهها

گذشته اکتفا نموده و از انجام آزمايشات ،چک آپ

غالب بيماران به مشکالت و ناتوانيهاي خود در انطباق

دورهاي و مراقبتهاي توصيه شده صرفنظر نمايند.

و سازگاري با رژيم توصيه شده متناسب با بيماريشان
http://bpums.ac.ir

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 8:19 +0430 on Monday June 25th 2018

من ساعت  4صبح براي نماز بيدار ميشم ديگه

اشاره ميکردند .اين مشکالت هم به تغيير عادات اشتباه

] [ DOI: 10.18869/acadpub.ismj.19.6.989

/ 991طب جنوب

سال نوزدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 4991

بيمار ( 16زن ،متأهل 43 ،ساله ،ديابتي) بيان نمود" :واقعا

پوشش ناکافي سازمانهاي بيمهاي در رابطه با هزينه

سخته ،وقتي ميبيني که نسبت به غذايي که اون موقع

داروها ،آزمايشات و ويزيت پزشک سبب اشکال در

ميخوردي و االن نبايد اونا رو بخوري منع ميشوي.

همراهي بيماران از رژيم توصيه شده به آنها ميگرديد.

که نتيجش اين ميشه که تو اون غذاهاي ممنوعه رو

بيمار ( 14زن ،متأهل 69 ،ساله ،آنفارکتوس ميوکارد)

بيشتر ميخوري".

بيان کرد" :دکتر داروهامو تو دفترچه مينويسه ولي

در تأييد اين قضيه بيمار ( 5زن ،بيوه 76 ،ساله ،ديابت،

وقتي ميرم داروخونه اونا ازاد حساب ميکنن ميگن

آنژين صدري ،پرفشاري خون) گفت" :بعضي چيزاي

پالويکس رو بيمه حساب نميشه .تازه بيمه تکميلي هم

خوردني هم اگه مفيد باشن ولي طمعشون رو دوست

پولشو نميده".

نداشته باشم نميخورم .مثالً غذاهاي آبپز رو نميخورم"...
بيان کرد " :يکي دوبار رفتم دکتر؛ ديگه نرفتم .خدا را

بيماران با توسل به باورهاي کليشهاي با رژيمهاي

شکر مشکلي هم نداشتم ،گفتم خوب حاال من همين

تجويزي رفتار مينمودند .رفتار در چارچوب باورهاي

جوري دارم پيش ميرم"

کليشهاي موجب پيروي نامناسب از رژيمهاي توصيه
شده ميگرديد .در اين بين آنچه واضح بود ،تأثير

 -1بار منفي و سنگين هزينه رژيمهاي تجويزي

باورهايي همچون باور به وجود قند در کليه مواد غذايي،

عدم تناسب رژيمهاي تجويزي با توان مالي ،نداشتن

باور به عدم نياز به رژيم و باور به غير قابل کنترل بودن

توان مالي جهت خريد و تهيه داروهاي ضروري ،هزينه

بيماري بود.

باالي رژيمهاي غذايي تجويزي و پيگيري بيماري،

بيمار ( 14زن ،متأهل 52 ،ساله ،ديابت وابسته به

پوشش ناکافي بيمهها در زمان فقدان عالئم و عوارض

انسولين) بيان کرد" :هر کي بگه من رژيم غذايي رعايت

بيماري بهعنوان مانعي براي رژيمهاي توصيه شده عمل

ميکنم اشتباه ميکنه چون نميشه کامل رعايت کرد

مينمود .در واقع تحميل هزينهها ،تداوم همراهي با

بهدليل اينکه من فکر ميکنم هر چيزي رو بخواي

رژيمهاي توصيه شده را با مشکل مواجهه ميکرد.

بخوري قند داره پس ناچاري خيلي از چيزا رو نخوري

بيماران از عدم تناسب رژيمهاي غذايي ،دارويي و

چيزايي هم که ميخوري رو به حداقل برسوني يا

پيگيري بيماري با توان مالي خود شکايت داشته و آن

داروتو ببري باال که اين شدني نيست".

را بهعنوان يک مانع براي پيروي از رژيمهاي توصيه

بيمار( 22زن ،بيوه ،پرفشاري خون) بيان نمود:

شده بيان ميکردند.

"پيادهروي رو فشار خونم تأثيري نداره رژيم غذايي هم

بيمار ( 26مرد ،تأهل 61 ،ساله ،آنفارکتوس ميوکارد) بيان

نداره .بخاطر همين اين چيزا رو قبول ندارم .اگه

نمود " :وقتي که ميرم دکتر با هزينه آزمايش و رفت و

قرصهامو نخورم فشارم باال ميره"

آمد حداقل  132-142هزار تومن ميشه بعضي وقتا

باور تعارض و يا جايگزين کردن دعا بجاي درمان و

ناچاراً نميرم" .

جستجوي سالمت و درمان موجب ميشد که بيماران با
درک نادرست و خاص خود به آموزههاي ديني و انبياء
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بيمار ( 15مرد ،متأهل 49 ،ساله ،انفارکتوس ميوکارد)
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خود را بهبود بخشند و در عوض توجهي به رژيمهاي

در دراز مدت جهت حفظ روابط در خانواده ،ناچار

مراقبتي درماني توصيه شده نداشتند.

بودند از الگوهاي رفتاري جديد ،که مغاير با روند فعلي

بيمار ( 2مرد ،متأهل 59 ،ساله ،نارسايي قلبي) بيان کرد:

در خانواده است ،چشمپوشي نمايند .درماندگي و

"همه چي دست خداست ،خدا بخواد من ميميرم خدا

کشمکش شرايط کاري و رژيم توصيه شده موجب

نخواد من نميميرم هر کسي تقديرش از قبل مشخصه"

احساس ناتواني در تقابل با تعارضات شغلي ميگرديد

بيمار ( 17زن ،بيوه 71 ،ساله ،آنفارکتوس ميوکارد) بيان

که خود را به صورت ناکامي در مواجهه و حل تعارض

نمود" :عمر دست خداست با اين کارا چيزي عوض

کار و توصيهها نشان ميداد .عالوه بر خانواده و کار،

نميشه نميخوام فقط بيشتر اذيت ميشم .دفعه پيشم

ناتواني در انطباق خود با رژيمهاي توصيه شده ،به

بستري شدم اتفاقي نيفتاد اون موقع هم گفتند بايد

تدريج و با گذشت زمان ،آگاهانه يا ناآگاهانه ،به سمتي

آنژيوگرافي کني ولي مشکلي برام پيش نيومد .هر چي

تمايل مييافت که سبب تغيير در رفتارهاي آنها شده و

خدا بخواد همون ميشه وقتي اجلت برسه آنژيو کاري

موجب تزلزل در انجام فعاليت بدني ،چشمپوشي از

برات نميکنه "

رژيم غذايي و تداوم استعمال دخانيات ميگرديد .در
اين بين دو عامل باورها و تحميل هزينهها بهعنوان يک

بحث

کاتاليزور در تشديد اختالل در همراهي با رژيم مراقبتي

در راستاي هدف مطالعه ،تبيين چالشهاي درک شده

درماني عمل کرده ،که استمرار رعايت رژيم را با مشکل

عدم پيروي از رژيمهاي مراقبتي درماني در افراد مبتال

مواجه مينمود.

به بيماريهاي مزمن ،يافتههاي اين مطالعه نشان داد که

نتايج مطالعات صورت گرفته در مورد بيماريهاي مزمن

چالشهاي درک شده توسط افراد مبتال به بيماريهاي

نظير بيماريهاي قلبي عروقي ،ديابت و بيماري

مزمن شامل :نقص در امکانپذيري رعايت توصيهها

پرفشاري خون نشان ميدهد که مهمترين موانع مربوط

بدنبال از خودگذشتگي براي خانواده ،ناکامي در مواجهه

به بيمار ( )10-21 ،11 ،12 ،5شامل :عوامل اقتصادي -

و حل تعارض کار و توصيهها ،شکست در تداوم و

اجتماعي ( 3و  ،)12عوامل مربوط به سبک زندگي ()12

ناتواني در انطباق خود با توصيهها ،بار منفي و سنگين

و عوامل مربوط به درمان ( )22 ،19 ،11 ،3و بيماري

هزينه رژيمهاي تجويزي بر تداوم درمان و حصار القايي

( 12و  )23ميباشند .مضامين استخراج شده در اين

و محدود کننده باورها بود .اين يافتهها بيانگر

مطالعه از لحاظ دستهبندي با ساير مطالعات متفاوت

ويژگيهاي متنوع از چالشهاي متعدد است که در

است ،زيرا تمرکز و هدف اين مطالعه بر موانع درک

پيروي با رژيمهاي توصيه شده نقش اساسي داشته و

شده فردي است و تبيين و برجسته نشدن ساير عوامل

چالش عدم پيروي با رژيمهاي مراقبتي درماني را

به اين علت بوده است ،لذا کامالً واضح است که يافتهها

توصيف مينمايند .بيماران پس از مواجهه با وضعيت

هم راستا با هدف مطالعه تبيين گردند .با اين حال

حاد و تهديد کننده بيماري ناگزير به ايجاد تغييرات

يافتهها دربرگيرنده کليه اين موانع بوده و به نوعي در

اساسي در رفتارهاي خود در خانواده و محل کار بودند،

طبقات مستتر ميباشند .همچنين يافتهها نشان دهنده
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با ساير مطالعات بوده و دربرگيرنده موانع مشترک

اشاره مينمودند.

پيروي با ساير مطالعات ميباشند.

دومين مضمون استخراج شده ،ناکامي در مواجهه با

شايد يکي از مهمترين داليل اشتراک بين موانع استخراج

تعارض کار و توصيهها است که مشارکت کنندگان

شده در اين مطالعه با مطالعات ديگر ،به علت ماهيت

اذعان داشتند که کار و شغل آنها مانعي براي پيروي از

بيماريهاي مزمن مورد بررسي باشد ،زيرا عليرغم

رژيمهاي مراقبتي درماني است .همچنين بيان مينمودند

وجود تفاوتهاي باليني در شرايط اين بيماريها،

که خوردن چند وعده در روز و يا تزريق انسولين با

بيماران و خانوادههاي آنها با نيازهاي مشترکي براي

شرايط کاري آنها همخوان نميباشد .نتايج مطالعات

تغيير رفتارها مواجه هستند (.)1

ديگر نيز نشان ميدهند که اولويتهاي کاري و

مشارکت کنندگان به خانواده بهعنوان يکي از موانع عدم

محدوديتهاي زماني پيروي از رژيمهاي توصيه شده

پيروي اشاره داشتند .آنها به دو علت از رژيم خود صرف

را با مشکل مواجه مينمايد ( 27و  .)20يک مطالعه چند

نظر مينمودند اوالً احساس ميکردند که خانواده از

مليتي شامل  1532نفر از  0کشور نيز اين يافتهها را تأييد

همراهي با رژيمهاي توصيه شده آنها خسته شدهاند که با

نمود ،که پيروي روزانه از وعدههاي غذايي و مصرف

يافته مطالعه ديگر در ايران هم راستا است ( .)22ولي نکته

انسولين بر اساس آنچه تجويز گرديده دشوار است

جالب در يافتههاي اين مطالعه اين است که خود مشارکت

( .)29اين يافتهها نشان ميدهند که پيروي از رژيمهاي

کنندگان داوطلبانه براي فداکاري و پيشگيري از بدردسر

تجويزي يک مشکل جهاني براي تمام مردم است.

انداختن خانواده از رعايت توصيهها صرفنظر مينمودند.

ناتواني در انطباق خود با توصيهها سومين مضمون

بيشتر مطالعات بسته به رويکرد مورد بررسي خود ،به

استخراج شده است .اين طبقه دربرگيرنده ويژگيهايي

خانواده به عنوان يک منبع حمايتي در پيروي از رژيمهاي

شامل :چشمپوشي از رژيم غذايي ،تزلزل در فعاليت

مراقبتي درماني اشاره مينمايند ( 3و  .)24اينگونه استدالل

بدني ،تداوم استعمال دخانيات و اما و اگر در پيروي

مغاير با ساير يافتههاي مطالعات داخلي و خارجي ميباشد

دارويي است .مشارکت کنندگان بتدريج و به مرور زمان

( 25و  .)26شايد دليل اين اختالف به نوعي به ويژگي

نسبت به توصيهها و پيگيري بيماري خود بيتوجه شده

مشارکت کنندگان که همه متأهل بودند مرتبط باشد و به

و با هر بهانه و سهل انگاري از توصيهها پيروي نکرده و

رفتار و عملکرد بيماران ايراني در خانواده مربوط ميشود،

پيگيري بيماري را به تأخير ميانداختند .مطالعات داخلي

زيرا يکي از اصول اساسي در فرهنگ ايراني اسالمي توجه

و خارجي نشان ميدهند که دانش ناکافي عاملي براي

به خانواده است و توجه به نيازهاي خانواده زمينهساز ثبات

چشمپوشي از توصيهها است ( 32 ،27 ،21 ،9و .)31

و استحکام بنيان خانواده ميباشد .بنابراين کامالً واضح

برخالف ساير مطالعات ،مشارکت کنندگان از دانش

است که آنها پس از ابتال به بيماري نيز همچنان به نيازهاي

کافي در زمينه بيماري و مراقبت از خود برخوردار

خانواده توجه داشته و از رژيم توصيه شده غافل شوند .در

بودند؛ ولي اذعان مينمودند که توصيههاي ارائه شده

عين حال موارد منفي نسبت به اين مفهوم و رويداد غالب

بدون در نظر گرفتن تمايالت آنها است ،بنابراين در

نيز وجود داشت که بيماران به خانواده به عنوان عامل

کاربرد با مشکل مواجهه ميگردند .موانع سايکولوژيکي،
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رفتارهاي تغذيهاي را با مشکل مواجه نمايند ( )32و

مالقات بايد از بيماران در مورد استعمال دخانيات

ارتباط از باال به پايين ارائه دهندگان به بيمار بهعنوان

پرسيده و به ترک آن توصيه شود و استراتژيها و

يک مانع است (.)3

گزينههاي مرتبط با ترک دخانيات به آنها ارائه گردد

بنابراين بهطور صريح ميتوان بيان نمود که بين دانش و

( .)35شايد چشم پوشي از ترک دخانيات در مشارکت

آنچه بيماران به طور واقعي انجام ميدهند ،فاصله وجود

کنندگان اين مطالعه ،بهعلت آگاهي پايين پرسنل درماني

دارد ( )20و دانشي بايد به بيماران ارائه شود که مبتني

مراقبتي از روشهاي ترک دخانيات باشد .همچنين

بر فرهنگ آنها باشد تا بتواند حساسيت الزم را در زمينه

تفاوتهايي که در سيستم ارائه خدمات سالمت و ارائه

بيماري و سالمت آنها ايجاد نمايد (.)33

مراقبت در ايران با ساير کشورها است ،و بيماران پس

يافتههاي اين مطالعه نشان ميدهد که يک مانع براي

از ترخيص به حال خود رها شده و مراقبت در منزل

عدم پيروي از رژيمهاي مراقبتي -درماني عدم وجود

جهت پيگيري و درمان وجود ندارد.

عاليم مربوط به بيماري است و بيماران بعلت نداشتن

برخي از تغيير رفتارها که نيازمند تغييرات پيچيده در

عاليم باليني از پيروي رژيمهاي توصيه شده صرفنظر

سبک زندگي است ،مثل ورزش براي بيماران بسيار

مينمودند .همسو با مطالعه حاضر ،مارشال

دشوار است ( .)36اغلب مشارکت کنندگان با بهانه

( )Marshallو همکاران در مطالعه مروري سيستماتيک

تراشي و کوتاهي در انجام فعاليت بدني و عدم پيروي

خود ،مبني بر  53پژوهش کيفي از  16کشور جهان،

از رژيم غذايي از انجام اين توصيهها اجتناب مينمودند.

نشان دادند که بيماران در صورت نداشتن عاليم باليني

نتايج مطالعات ديگر هم نشان دهنده ميزان باالي عدم

از پيروي از رژيمهاي توصيه شده اجتناب مينمايند

پيروي از رژيمهاي غذايي و فعاليت بدني است (،12

( .)12هم راستا بودن اين يافته با ساير يافتهها نشان

 31و  .)37دليل عدم پيروي مشارکت کنندگان از

ميدهد که عدم وجود عاليم و نشانههاي بيماري يک

رژيمهاي غذايي ،دشوار بودن رعايت رژيم غذايي،

مانع براي پذيرش رژيم توصيه شده محسوب شده و

محدوديت غذاهاي رژيمي ،قدرتمندي تمايالت

روند پيروي بيماران را با مشکل مواجه مينمايد.

شخصي و تأثير منفي تنشهاي عاطفي بود ،که با ساير

بيماران به استعمال دخانيات بهعنوان يک عامل خطر

مطالعات هم راستا ميباشد ( 25و .)30

براي بيماري خود اشاره مينمودند ،ولي اغلب آنها بيان

از مهمترين موانع فعاليت بدني  ،مشارکت کنندگان به

ميکردند که براي ترک آن ،بهعلت عدم آگاهي از

نداشتن همراه ،کمبود وقت و زمان ،بدي هوا و ترس

روشهاي ترک ،ناتوان هستند .مشارکت کنندگان

از رخداد مجدد بيماري بهخصوص در بيماران با

مطالعه اولي ( )Oliو همکاران بيان داشتند که پس از

حوادث قلبي عروقي اشاره داشتند .زيرا عالوه بر

سالها تالش توانستهاند دخانيات را ترک نمايند (.)34

نگراني آنها از بروز حادثه مشابه ،پرسنل درماني به

مورفي ( )Murrayو همکاران در مطالعه مروري خود

خصوص پزشکان نيز با اطمينان آنها را تشويق به

بيان نمودند  75درصد افرادي که سيگار را ترک نموده

فعاليت بدني نميکردند .نتايج مطالعه گانيو

در طي يکسال مجدداً به رفتار خود بازگشتهاند ( .)5بر

( )Ganiyuو پورقان ( )Pourghaneنيز نشان داد که
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بدني ندارند ( 22و .)31

موضوع بسيار با اهميت در پيروي بيماران ،به خصوص

يافته ساير مطالعات نيز تأييد کننده موانع درک شده

بيماران مزمن که نيازمند درمان طوالني مدت هستند،

همچون بدي هوا ( 12و  ،)31کمبود زمان ( 12و )39

ميباشد .هزينه و درآمد دو عامل وابسته به هم است که

و عدم تمايل به ورزش انفرادي ( )31ميباشد.

هزينههاي مراقبت از سالمتي مثل هزينههاي درمان و

داروها نقش اساسي را در مراقبت پزشکي ايفا ميکنند و

هزينههاي مرتبط با رژيم غذايي سالم ميتواند بار مالي

عدم پيروي دارويي در بيماران ديابتي و قلبي عروقي يک

را به بيماران بهخصوص آنهايي که درآمد پايين دارند و

مشکل جدي است ( )9که بيماران اين مطالعه نيز به آن

از حمايت بيمهاي نيز محروم هستند ،تحميل نموده و

اشاره ميکردند .آنها به علل مختلف همچون بيثباتي،

موجب افزايش عدم پيروي ميگردد ( 20 ،12و .)31

عوارض جانبي ،تعداد زياد داروها و نداشن عاليم باليني

با اين حال برخي از مطالعات به هزينهها به عنوان يک

تمايلي به پيروي دارويي نداشتند .مطالعات ديگر نيز به اين

مانع در پيروي اشاره نداشتهاند ( .)24شايد دليل اين

عوامل در عدم پيروي اشاره داشتهاند (.)10-42

تفاوت در درک بيماران مرتبط يا اختالف در سيستمهاي

باورهاي فرهنگي و مذهبي ميتواند بر رفتارها تأثيرگذار

ارائه مراقبت در کشورهاي مختلف باشد .بنابراين با در

باشد ،بهعنوان مثال مطالعات مختلف اشاره نمودند که

نظر گرفتن هزينههاي مرتبط با بيماريهاي مزمن ،ارائه

مشارکت کنندگان آنها باور دارند بيماري خواست

حمايت از طريق سازمانهاي بيمهاي براي پيروي

خداست و قدرتهاي ماورايي قادر به کنترل آن هستند

بيماران مزمن بسيار حياتي است.

( 36 ،12و .)43

يافتههاي فوق نشان ميدهد ،موانع درک شده فردي

يافتهها اين مطالعه نيز نشان داد که رفتار بيماران متأثر

ميتواند تأثير بسزايي بر عدم پيروي از رژيمهاي مراقبتي

از باورها و اعتقادات مرتبط با علل ايجاد کننده بيماري

درماني داشته باشند و با توجه به اينکه بيماران مشارکت

است و بر اساس آن رفتار مينمايند .باورها و اعتقادات

کننده دانش الزم را داشته و در نظر داشتن اينکه باورها و

سالمتي بيماران ،بر سواد سالمتي آنها تأثيرگذار بوده و

نگرش بيماران از الزامات طراحي برنامه مراقبتي مؤثر

باورها ميتوانند در پيروي و يا عدم پيروي نقش ايفا

است ،بنابراين ميتوان با شناخت و آگاهي از باورها،

نمايند .نگرش ،باورها و هنجار گروهها بر پيروي

ارزشها و فرهنگ بيماران برنامه مراقبتي مؤثري را طراحي

تأثيرگذار بوده و گاهي موجب چالش ميگردد.

و اجرا نمود .ضروري است با کمک شناخت و آگاهي

مدلهاي شناختي رفتاري متفاوتي مثل رفتار برنامهريزي

نسبت به موانع درک شده فردي از عدم پيروي ،ايجاد رفتار

شده و مدل فرانظري ثابت مينمايند که اگر بيماران

پايدار در بيماران مزمن مورد توجه قرار گيرد و براي

قصد انجام يک رفتار (پيگيري درمان دارويي) را داشته

بهرهگيري درست ،گامهاي مبتني بر شواهد برداشته شود.

باشند بايد مراحل قصد ،آمادگي و مرحله تغيير را طي

عالوه بر اين نتايج حاصل از اين مطالعه بايد مورد توجه

نمايند که در اين صورت اگر توصيههاي دريافتي مغاير

برنامهريزان حوزه سالمت قرار گيرد تا در جهت تدوين

با باورها ،تفکرات و نگرش او باشد ،بسيار بعيد است

راهبردهاي مداخلهاي مرتبط با پيروي از رژيمهاي توصيه

که به توصيه حتي فکر و قصد انجام آن را نمايد (.)36

شده در بيماران مزمن مفيد واقع گردد.
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بيماران به علت ترس از بدتر شدن بيماري فعاليت

پنجمين مضمون مربوط به هزينهها است .هزينه يک

] [ DOI: 10.18869/acadpub.ismj.19.6.989
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/ 4004طب جنوب

از نتايج اين مطالعه اينگونه استنباط ميگردد که موانع

درماني بيماران ،آگاهي و اطالعات کامل و کافي از موانع

درک شده از تنوع و پيچيدگي خاصي برخوردار است.

پيروي داشته تا بيمار بتواند همراهي بهتر و مؤثرتري با

اگرچه بعضاً دروني و فردي (مثل :باورها ،قدرتمندي

رژيم توصيه شده خود داشته باشد.

تمايالت شخصي ،دلچسب نبودن ورزش انفرادي و

با توجه به اينکه باور نگرش و رفتار و تغييرات آن در

غيره ).است ،اما مواردي نيز بيروني (مثل :هزينهها،

سنين کودکي و نوجواني متفاوت از بزرگسالي است ،و

پوشش ناکافي بيمهها ،محدوديتهاي محل کار و غيره).

اين گروه از بيماران مزمن مورد مطالعه قرار نگرفتهاند،

و خارج از اراده و کنترل شخص است .شايسته است

ممکن است نکات يا طبقات ديگري مرتبط با سن عالوه

که تيم مراقبتي درماني از جمله پزشکان ،پرستاران و

بر موارد مطرح شده بيان شود .بنابراين پژوهشي براي

متخصصين تغذيه در ارائه توصيههاي خود توجه

شناسايي موانع پيروي از رژيمهاي مراقبتي درماني در

ويژهاي به موانع دروني و بيروني تأثيرگذار بر پيروي

گروه هاي سني کودکان و نوجوانان پيشنهاد ميگردد.

بيماران داشته باشند و آگاه باشند که ناديده گرفتن موانع
درک شده توسط بيماران تأثيرات ناخواستهاي را بر

سپاس و قدرداني

ميزان پيروي اعمال مينمايد .بنابراين الزم است

اين مطالعه بخشي از پاياننامه دکتراي پرستاري در دانشگاه

سياستگذاران و برنامهريزان نظام سالمت با توجه به

تربيت مدرس ميباشد که با کسب مجوز از کميته پژوهشي

ماهيت و تنوع اين موانع درک و شناخته شده براي

دانشکده علوم پزشکي دانشگاه تربيت مدرس و مجوز

تسهيل در روند پيروي بيماران از رژيمهاي مراقبتي

کميته اخالق پژوهش پزشکي با شماره  52/103اين

درماني برنامهريزي و مداخله نمايند.

دانشگاه اخذ شدهاست .بنابراين پژوهشگران بر خود

الزم است با استفاده از يافتههاي جهاني و بومي براي

واجب ميدانند از تمامي مسئولين اين دانشگاه که حمايت

حل چالش عدم پيروي بيماران مزمن از رژيم هاي

مالي نمودند ،کليه بيماران مزمن ،مسئولين بيمارستانها و

مراقبتي -درماني گامهاي مؤثري برداشته شود .با در نظر

کلينيکها که اجازه انجام اين پژوهش را دادند ،کمال تشکر

گرفتن بار مالي ناشي از بيماريهاي مزمن ،توجه به

و قدرداني را داشته باشند.

ايجاد پوششهاي مناسب بيمهاي و مؤسسات حمايتي
غير دولتي براي رفع نيازهاي مالي مرتبط با رژيمهاي

تضاد منافع

توصيه شده ضروري ميباشد .پيشنهاد ميشود پرسنل

هيچگونه

مراقبت سالمتي در هنگام برنامهريزي براي ارائه

بيان نشده است.
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Abstract
Background: Adherence from treatment-care regimens is very essential to achieve health promotion and
improve quality of life as well as affordable healthcare. Nevertheless, broaden of chronic diseases is still
growing in the world because of lack of adherence. Understanding the perceived challenges can facilitate
planning to increase adherence. This study aimed to explain the perceived challenges in non-adherence from
the prescribed regimen among patients with chronic diseases.
Materials and methods: This qualitative study was done in 2015 by using the conventional content analysis
approach. Thirty four participants with the most common chronic diseases were recruited purposively and they
were entered in the study. Data was collected through semi-structured interviews and simultaneously with data
collection; a comparative analysis was conducted by using the conventional qualitative content analysis method.
Results: Four main themes extracted from the data included: flaw in the possibility of observing the
recommended regimens retfa devotion for family; frustration in facing the conflict between work and
recommended regimens; inability in self-adaption with the recommended regimens; broaden cost of
prescribed regimens; and limiting and inductive enclosure of beliefs. These themes indicate the nature of
challenges in personal, family, and social dimensions of patients with chronic diseases in terms of adherence
with treatment regimen.
Conclusion: The findings show that the perceived challenges has special complexity and diversity.
Although they are sometimes internal and personal, some others are external and beyound the will and
control of individuals. Therefore, it is necessary that health system policy-makers and planners intervene
and plan according to the nature, diversity, and complexity of these perceived barriers in order to facilitate
in the adherence of patients process from the treatment care regimens.
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