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    چکیده:

تواند منجر به ایجاد عوارض گوناگون ازجمله اختالل در کیفیت خواب بیمار شود؛ لذا نارسایی مزمن کلیه می هدف: و زمینه

بسزایی برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت خواب و کفایت   کفایت دیالیز از اهمیت

  دیالیز بیماران همودیالیزی شهرستان جهرم انجام شد.

بیمار بخش همودیالیز بیمارستان شهید مطهری جهرم به روش  04مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر بر روی  ها:روش و مواد

انجام شد. جهت بررسی کیفیت خواب، از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ و جهت سنجش  2931ده در سال تصادفی سا

 6تا  0گروه تقسیم و برای هر گروه  5استفاده شد. برای اجرای مدل مراقبت پیگیر، بیماران به  kt/vvکفایت دیالیز از فرمول 

فایت دیالیز بیماران طی چهار مرحله؛ یک ماه و بالفاصله قبل هفته برگزار شد. کیفیت خواب وک 0جلسه آموزشی، طی مدت 

های تی مستقل، ها با استفاده از آزموناز مداخله، همچنین بالفاصله و یک ماه بعد از مداخله مورد ارزیابی قرار گرفت. داده

 دند.تجزیه و تحلیل ش .26SPSSافزار آماری های تکراری و ضریب همبستگی پیرسون تحت نرماندازه

داری طورمعنی( به3/48±  1/23( نسبت به بعد از مداخله )3/36±  2/78میانگین نمره کیفیت خواب قبل از مداخله) ها:یافته

( بهبود یافته بود، اما یک ماه 2/29±4/94(. همچنین میانگین نمره کفایت دیالیز بالفاصله بعد از مداخله)p=  4/441بیشتر بود)

  (.p=  4/490(،کفایت دیالیزمجددًا کاهش یافت)4/388±  4/92بعد از مداخله)

مؤثر نبود.  هااجرای مدل مراقبت پیگیر، باعث بهبود کیفیت خواب بیماران دیالیزی گردید؛ اما برکفایت دیالیز آن گیری:نتیجه

 اقبتی در سایر بیمارانمطالعات بیشتر در این زمینه، پرستاران نسبت به بکارگیری این مدل مر  گردد با انجامپیشنهاد می

 مبادرت ورزند.
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