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بررسی نیازهای اطالعاتی مرتبط با سالمت زنان تحت
عمل جراحی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم
پزشکی سمنان در سال 91-92
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مقدمه :عدم آگاهي نسبت به شيوه زندگي و مراقبت بيماران بعد از عمل جراحي و عدم دسترسي به این نوع اطالعات،
خطر شكایات بيماران را افزایش مي دهد .مطالعه حاضر با هدف شناسایي نيازهاي اطالعاتي مرتبط با سالمت و تمایل به
نحوه دسترسي به این اطالعات در بين زناني که تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند ،انجام شد.
روشکار :این مطالعه توصيفي در سال  1931-32بر روي  151نفر از زناني که در بخش هاي زنان و جراحي زنان
بيمارستان هاي شهر سمنان تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند ،انجام شد .ابزار گردآوري داده ها در این مطالعه،
پرسشنامه پژوهشگر ساخته اي بود که بر اساس جستجو در متون علمي تهيه شد .داده ها پس از گردآوري با استفاده از
نرم افزار آماري ( SPSSنسخه  )11و روش هاي آمار توصيفي و آزمون کاي دو مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.
یافتهها 44 :نفر ( )%43/9از واحدهاي پژوهش ،اطالع داشتن از فعاليت هاي مفيد و مضر بعد از عمل را به عنوان اولویت
اول نياز اطالعاتي خود اعالم کردند .در زمينه مراقبت بهتر 111 ،نفر ( )%44از زنان ،اطالع از عوارض مصرف دارو را به
عنوان اولين نياز اطالعاتي خود گزارش کردند .همچنين  111نفر ( )%11/15از زنان تمایل داشتند اطالعات از طریق
کتابچه راهنما در اختيار آنها قرار گيرد.
نتیجهگیری :اکثر زناني که تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند ،به منظور مراقبت بهتر از خود به اطالعات متعدددي
نياز داشتند و اکثرآنها ترجيح مي دادند که قبل از عمل جراحي از طریق پزشكان خود و در قالب کتابچه راهنما به این
اطالعات دسترسي داشته باشند.
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*

نویسنده مسئ ول مکاتبات :مرضيه گازراني؛ دانشكده پرستاري و پيراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي سمنان ،سمنان ،ایران .تلفن13124919549 :؛
پست الکترونیكmkahouei@yahoo.com :

8

مقدمه
تداوم حيات هر ارگانيسم زنده ،منوط به ارضاء نيازهاي

عمل نيز از اهميت بسزایي برخوردار است .لذا باید به این
گروه از بيماران ،آموزش هاي الزم جهت حفظ زندگي
بعد از عمل داده شود .پي بردن به اطالعات مورد نياز
بيماراني که تحت عمل جراحي قرار گرفته اند و منبع
دریافت این اطالعات طي دوره مراقبت هاي باليني،
نقشي اساسي در تضمين کيفيت درمان بر عهده دارد
( .)1در مطالعه یو و همكاران ( ،)2111بيماراني که تحت
عمل جراحي عمومي قرار گرفته بودند ،به اطالعاتي در
مورد عوارض داروها ،شرح فعاليت ها ،سبک زندگي و
عوارض بعد از عمل نياز داشتند .این اطالعات به بيماران
کمک مي کرد تا در مورد مراقبت از خود ،بهتر تصميم
بگيرند و از شرایط پزشكي خود اگاه باشند ( .)4در
مطالعه آستين و همكاران ( )2112که در مورد نيازهاي
اطالعاتي بيماران درمان شده از طریق آنژیوپالستي انجام
شد ،مصاحبه با  23بيمار که در یک مرکز تخصصي
کاردیولوژي انگليسي طي  9-12روز پس از مرخص
شدن انجام شد ،نشان داد که بيماران معموالً به دنبال
استفاده از روشي هستند که حاوي اطالعات سالمت
باشد .همچنين آنها به اطالعاتي نظير خطر برگشت
بيماري ،فعاليت فيزیكي مناسب و رژیم غذایي نياز
داشتند ( .)2در مطالعه واردهان و همكاران (،)2111
بيماراني که تحت عمل جراحي کولون و رکتوم قرار
گرفته بودند ،به اطالعاتي راجع به درد بعد از عمل ،طول
مدت بهبودي ،زمان شروع فعاليت هاي طبيعي و تعيين
زمان ویزیت مجدد پزشک نياز داشتند ( .)3با توجه به
مشكالت بيماران بعد از عمل جراحي از جمله :احتمال
طوالني شدن دوره درمان ،استرس و عدم آگاهي بيماران
نسبت به شيوه زندگي بعد از عمل ( ،)1منجر به باال
رفتن خطر عمل جراحي شده و ممكن است مالقات هاي
اورژانسي ،سرپایي و همچنين مراقبت هاي در خانه را
افزایش مي دهد .از سوي دیگر کمبود اطالعات بعد از
عمل ،خطر شكایات و اعتراضات را افزایش مي دهد ()11
و با توجه به اینكه تاکنون مطالعات محدودي در ایران در
زمينه نيازهاي اطالعاتي بيماران بعد از عمل جراحي
انجام شده است ،ضرورت بررسي نيازهاي اطالعاتي

آن است .یكي از مهم ترین نيازهاي انسان به عنوان یک
ارگانيسم زنده و پيچيده ،نيازهاي اطالعاتي است.
نيازهاي اطالعاتي به نيازهایي اطالق مي شود که افراد
پس از مواجهه با مسائل و مشكالت پيرامون خود ،از حل
و یا تغيير آنها عاجز مانده و ميل به برخورداري از دانش
و آگاهي بيشتر پيدا مي کنند .به تعبير دیگر ،نيازهاي
اطالعاتي به اطالعاتي مربوط مي شوند که افراد براي
داشتن کارایي در انجام وظایف شغلي ،کسب رضایت در
حل مسائل و مشكالت و یا دنبال کردن عالیق خاص
خود باید از آن برخوردار باشند ( .)1داشتن اطالعات،
انتخاب را براي انسان ساده تر کرده و از سوي دیگر به
عنوان یک شریک براي انسان ،در تصميم گيري ،ایفاي
نقش مي کند ( .)2در عرصه مراقبت هاي بهداشتي
درماني ،اطالعات با کيفيت براي مشارکت بيشتر بيمار در
مراقبت هاي بهداشتي ضروري است .بيماران به اطالعات
عمومي نياز دارند که به موقع ،مربوط ،قابل اعتماد و به
آساني قابل درک باشد .این اطالعات بهداشتي ،جزء
ضروریات استراتژي هر سازمان مراقبتي به منظور ترویج
مراقبت بيماران از خود ،انتخاب نوع درمان ،مشارکت
بيمار در تصميم گيري باليني ،مدیریت بيماري هاي
مزمن و ارتقاء سواد سالمت بيماران مي باشد ( .)9در
واقع نياز اطالعاتي ،فاصله اي است بين آن چيزي که فرد
مي داند و آنچه را که باید بداند .این فاصله مي تواند
ناشي از کمبود دانش ،نگرش و یا مهارت باشد ( .)4بيمار
یا فردي که پس از مراجعه به پزشک ،به هر دليلي به
انجام عمل جراحي توصيه مي شود؛ خواه این عمل
جراحي ،درماني یا غير درماني (اعمال زیبایي) باشد ،به
دریافت اطالعاتي در زمينه اقدامات ضروري و رعایت
مجموعه اي از دستورات غذایي و دارویي نياز دارد که
انجام بهتر آنها ،تأثيري مستقيم بر سالمت او در حين و
بعد از عمل دارد و عدم رعایت آنها گاهي اوقات مي تواند
صدمات جبران ناپذیري را به بيمار وارد کند ( .)5علي
رغم تمام پيشرفت هاي حاصل در جراحي ،هنوز هم
تعداد زیادي از بيماران با عوارض و مشكالت فراوان ناشي
از عمل جراحي مواجه مي شوند .لذا در درجه اول،
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پيشگيري از بيماري باید مورد توجه قرار گيرد و اگر
بيمار با عمل جراحي درمان شود ،حفظ زندگي او بعد از
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بيماران بعد از عمل جراحي احساس مي شود .به نظر مي
رسد اطالع از نيازهاي اطالعاتي این دسته از بيماران

مراقبت بهتر مي سنجيد و بخش سوم پرسشنامه در
ارتباط با تمایل بيماران درباره زمان دریافت اطالعات،

باعث مي شود تا کارکنان ارائه دهنده مراقبت بهداشتي،
بهتر بتوانند این بيماران را مدیریت کرده و در نهایت
کيفيت خدمات مراقبتي ارائه شده به آنها ارتقاء مي یابد.
لذا مطالعه حاضر با هدف شناسایي نيازهاي اطالعاتي
مرتبط با سالمت و تمایل به نحوه دسترسي به این
اطالعات در بين زناني که تحت عمل جراحي قرار گرفته
اند ،انجام شد.

شخص ارائه دهنده اطالعات و روش دریافت اطالعات
پس از ترخيص از بيمارستان بود .الزم به ذکر است که
در برخي سؤاالت پرسشنامه ،از بيماران خواسته شد تا
نيازهاي اطالعاتي خود را اولویت بندي کنند .به منظور
تعيين روایي ،صوري و محتواي پرسشنامه ،پرسشنامه به
کارشناسان و متخصصان باليني داده شد و نظرات آنان
مورد بررسي قرار گرفت و پرسشنامه مجدداً بازنویسي
شد؛ به گونه اي که پرسشنامه اوليه ،شامل  22گویه بود
که  5گویه آن به دليل همراستا نبودن با هدف مطالعه و
 9گویه دیگر نيز به دليل همپوشاني با سایر سؤاالت
حذف شدند ،در نهایت پرسشنامه شامل  14سؤال بود.
به منظور تعيين پایایي پرسشنامه ،از روش آزمون و
بازآزمون استفاده شد؛ به طوري که پرسشنامه 2 ،بار به
فاصله  1هفته بين  91بيمار زن به صورت پایلوت توزیع
شد و ضریب همبستگي  %21/2به دست آمد .الزم به
ذکر است که بيماراني که در پایلوت شرکت کرده بودند،
از نمونه آماري خارج شدند .در مطالعه حاضر پس از
گرفتن مجوز جهت جمع آوري داده ها ،ارائه اطالعاتي به
واحدهاي پژوهش در مورد اهداف مطالعه ،مختار بودن
شرکت در مطالعه و اطمينان از اینكه اطالعات هویتي
افراد محرمانه خواهد ماند ،پرسشنامه بين واحدهاي
پژوهش توزیع شد .داده ها پس از گردآوري با استفاده از
نرم افزار آماري ( SPSSنسخه  )11و روش هاي آمار
توصيفي و آزمون کاي دو مورد تجزیه و تحليل قرار
گرفت.

روش کار
این مطالعه توصيفي در سال  1931بر روي  151نفر از
زناني که در بخش هاي زنان و جراحي زنان بيمارستان
هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي سمنان تحت عمل
جراحي قرار گرفته بودند ،انجام شد .حجم نمونه بر
اساس مطالعات مشابه ( )14 ،11 ،14 ،4و بر اساس
فرمول حجم نمونه کوکران ،تعداد  151نفر برآورد شد؛
به گونه اي که تعداد بيماران بستري شده در بخش هاي
زنان و جراحي زنان در مقطع زماني سه ماهه (از تاریخ
خرداد لغایت شهریور ماه سال 241 ،)31نفر محاسبه
شد .سپس با در نظر گرفتن سطح اطمينان  %35و بر
اساس فرمول حجم نمونه 144 ،نفر به عنوان حجم نمونه
تعيين شدند و در نهایت  151بيمار به عنوان نمونه
انتخاب شدند .معيارهاي ورود به مطالعه ،زنان بيماري
بودند که در بخش هاي زنان و جراحي زنان بستري شده
و تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند .ابزار گردآوري
داده ها در این مطالعه ،پرسشنامه پژوهشگر ساخته اي
بود که بر اساس جستجو در متون علمي تهيه شد .این
پرسشنامه شامل  14سؤال بود و از  9بخش تشكيل شده
بود .بخش اول شامل :اطالعات فردي نظير سن ،جنس،
شغل ،نوع عمل جراحي ،مدت اقامت در بيمارستان و
ميزان تحصيالت بود .بخش دوم پرسشنامه ،ميزان تمایل
بيماران را جهت دریافت اطالعات در زمينه فعاليت هاي
مفيد و مضر بعد از عمل (تغيير رژِیم غذایي بدون
هماهنگي ،دست کاري ناحيه پانسمان و جراحي ،فعاليت
متناسب در تخت ،پيشگيري از بي حرکتي مطلق)،
مصرف دارو ،رژیم غذایي ،عارضه هاي بعد از عمل و ارائه

یافته ها
در مطالعه حاضر ،محدوده سني  29نفر ( )%21/1از افراد
بين  21-45سال بود 114 ،نفر ( )%42/5از افراد خانه
دار بودند و سطح تحصيالت  41نفر ( )%91از افراد ،زیر
دیپلم بود .اکثر افراد ( )%54/4تحت عمل سزارین قرار
گرفته بودند و  43نفر ( )%59از واحدهاي پژوهش ،کمتر
از  9روز در بيمارستان بستري بودند (جدول .)1

01

فراواني

درصد

مشخصات فردي
خانه دار

114

42/5

کارمند

14

11/4

محصل

15

11/1

سزارین

22

54/4

عمومي

51

99/9

ارتوپدي

12

12

ميانگين ±انحراف معيار

19/2 ± 92

-

بي سواد

4

4/4

زیر دیپلم

54

91

دیپلم

41

91/4

فوق دیپلم

11

4/9

ليسانس
سایر

91
2

21
1/9

ميانگين ±انحراف معيار

1/5 ± 1/3

-

شغل

نوع عمل جراحي
سن

ميزان تحصيالت

مدت اقامت در بيمارستان

در زمينه فعاليت هاي بعد از عمل 44 ،نفر ( )%43/9از
واحدهاي پژوهش ،اطالع داشتن از فعاليت هاي مفيد و
مضر بعد از عمل را به عنوان اولين نياز اطالعاتي خود
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جدول  -1مشخصات فردی زنان تحت عمل جراحی (تعداد=  151نفر)

اعالم کردند .همچنين  42نفر ( )%22از افراد ،اطالع از
نوع ورزش مجاز را به عنوان اولين نياز اطالعاتي خود
گزارش کردند (جدول .)2

جدول  -2توزیع فراوانی اولویت بندی اطالعات مورد نیاز بیماران در زمینه فعالیت های بعد از عمل
اولویت ها

اولویت دوم

اولویت اول

اولویت سوم

اولویت چهارم

گزینه ها

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

فعاليت هاي مضر و مفيد
نوع ورزش مجاز
فعاليت جنسي
زمان برگشت به کار

44
42
21
19

43/9
22
14
2/4

22
94
52
91

12/4
22/4
92/4
21

1
22
95
21

4
12/4
29/9
54

42
44
91
25

22
91/9
24
11/4

احتمالي نظير محدودیت هاي خانوادگي ،محيط کاري و
اجتماعي را به عنوان مهمترین نياز اطالعاتي خود
گزارش کردند .از طرف دیگر  3نفر ( )%1از بيماران،
آگاهي از انجام برخي فرایض دیني را به عنوان اولين نياز
اطالعاتي خود گزارش کردند (جدول .)9

در زمينه مراقبت در منزل بعد از ترخيص 55 ،نفر
( )%91/3از واحدهاي پژوهش ،اطالع از مراقبت محل
برش جراحي را اولویت اول و  111نفر ( ،)%44اطالع
داشتن از عوارض مصرف دارو را به عنوان اولين نياز
اطالعاتي خود گزارش کردند .در حالي که  4نفر ()%2/4
از افراد ،آگاهي از نحوه برخوردها و محدودیتهاي
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جدول  -3توزیع فراوانی اولویت بندی اطالعات مورد نیاز بیماران به منظور ارائه مراقبت بهتر
اولویت اول

اولویت ها

 دکتر مهدی کاهویی و همکاران

گزینه ها
مدت زمان بستري شدن در بيمارستان
مدت زمان استفاده از پانسمان /بسته بودن محل زخم
مراقبت از محل برش جراحي
زمان مراجعه مجدد به پزشک
انجام برخي فرائض دیني مانند روزه
کسب اطالعات در مورد نحوه برخوردها و محدودیت
هاي احتمالي (خانوادگي ،محيط کار ،اجتماعي)
عوارض مصرف دارو
تداخالت دارویي
عوارض جراحي
عوارض بيهوشي

اولویت دوم

اولویت چهارم

اولویت سوم

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

94
21
55
12
3

24/2
14/4
91/3
12/1
1

14
44
44
24
2

11/5
23/4
23/4
12/2
5/4

91
92
22
22
14

21/9
25/4
12/3
12/3
11/5

22
24
19
51
24

13
11/9
2/2
94/4
11/9

4

2/4

2

5/4

4

4/4

4

4/2

111
93
25
15

44
21
51/4
49/9

93
111
15
25

21
44
49/9
51/4

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

بيمارستان به اطالعات مورد نياز خود دسترسي پيدا
کنند ،در حالي که  91نفر ( )%21از بيماران تحت عمل
جراحي عمومي ،تمایل داشتند که این اطالعات ،قبل از
عمل و در زمان بستري به آنها ارائه شود (جدول .)4

در زمينه زمان دریافت اطالعات 14 ،نفر ( )%41/11از
افراد تمایل داشتند که قبل از عمل و در زمان بستري
شدن ،اطالعات مربوط به سالمت خود را دریافت کنند.
 91نفر ( )%24از بيماراني که تحت عمل جراحي سزارین
قرار گرفته بودند ،تمایل داشتند که قبل از بستري در

جدول  -4ارتباط بین تمایل بیماران برای زمان دریافت اطالعات و نوع عمل جراحی آنها
سزارین

نوع عمل جراحي
زمان دریافت

جراحي عمومي

جمع کل

ارتوپدي

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

سطح
معني داري

91
91
15

24
21/11
11

29
91
14

15/99
21
3/99

2
3
1

5/99
1
1/11

14
41
91

44/11
41/11
13/33

1/253
1/214
1/251

قبل از بستري شدن در بيمارستان
قبل از عمل و در زمان بستري شدن
بعد از عمل قبل از ترخيص

دهد و تعداد محدودي ( )%1/33از بيماران تمایل داشتند
که پرستاران ،این نوع اطالعات را در اختيار آنها قرار
دهند (جدول .)5

در زمينه منابع ارائه دهنده اطالعات به بيماران142 ،
نفر ( )%34/53از واحدهاي پژوهش تمایل داشتند که
پزشک معالج آنها این نوع اطالعات را در اختيار آنان قرار

جدول  - 5ارتباط بین تمایل بیماران در استفاده از منابع اطالعاتی با نوع عمل جراحی
سزارین

جراحي عمومي

ارتوپدي

جمع کل

نوع عمل جراحي
منابع اطالعاتي

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

سطح معني
داري

پزشک
پرستار
دانشجو

43
1
2

52/1
1/11
1/99

41
2
2

91/11
1/99
1/99

14
1
1

11/99
1
1/11

142
9
5

34/53
1/33
9/92

1/133
1/142
1/491
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در اختيار آنها قرار گيرد که از این ميان 41 ،نفر
( )%24/99از زناني که تحصيالت کمتر از دیپلم داشتند،

ليسانس ،تمایل داشتند که از طریق وب سایت به
اطالعات مورد نيازشان دسترسي داشته باشند (جدول .)1

جدول  -6ارتباط بین تمایل بیماران درباره طریقه دریافت اطالعات و سطح تحصیالت آنها
بي سواد

تحصيالت

دیپلم

زیر دیپلم

ليسانس

فوق دیپلم

جمع کل

سایر

سطح معني

منابع اطالعات

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

داري

کتابچه راهنما

1

4

41

24/99

23

13/99

1

4

14

11/99

1

1/11

111

11/15

1/122

بروشور
وب سایت

1
1

1/11
1

4
1

4/11
4

5
12

9/99
2

9
2

2
1/99

2
11

1/99
4/99

1
1

1
1/11

12
92

11/32
21/29

1/144
1/149

نيز بيماراني که تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند،
گرایش زیادي در به دست آوردن اطالعاتي راجع به
عوارض طوالني و کوتاه مدت داروها ،به خصوص اطالع از
عوارض ناشي از تداخل داروها با غذا داشتند (.)15
در مطالعه حاضر باالترین نياز اطالعاتي بيماران به منظور
ارائه مراقبت بهتر ،اطالع از نحوه مراقبت از محل برش
جراحي بود .به نظر مي رسد که بيماران ،نگران ابتالء به
عفونت در محل برش جراحي بودند و شاید سعي داشتند
که مدت مراقبت در منزل را کاهش دهند .نتایج سایر
مطالعات نيز نشان داد که بيماران تحت عمل جراحي،
تمایل به دریافت اطالعات در مورد مراقبت از زخم
داشتند (.)15-19
در مطالعه حاضر اکثر بيماران ،خواستار دریافت اطالعات
در زمان بستري شدن و قبل از عمل بودند .گمان مي
رود واحدهاي پژوهش با دریافت این اطالعات قبل از
عمل جراحي مي خواستند از شرایط پزشكي خود آگاه
شده و درباره مراقبت از خود ،بهتر تصميم بگيرند و شاید
از سوي دیگر مي خواستند استرس خود را کاهش دهند.
با این وجود در مطالعه بریگز و همكاران (،)2112
بيماران خواستار دریافت اطالعات قبل از ترخيص بودند
که با نتایج مطالعه حاضر همخواني نداشت (.)11
در مطالعه حاضر اکثر بيماران ،خواستار دریافت اطالعات
از پزشک معالج خود بودند .این نشان مي دهد که
بيماران معتقد بودند که پزشكان ،مسئوليت بيشتري
نسبت به بيماران داشته و نسبت به برنامه مراقبت بعد از
عمل بيماران آگاهي بيشتري دارند .مطالعه بيور و
همكاران ( )2111نشان داد که پزشكان نسبت به

بحث
در مطالعه حاضر که با هدف بررسي نيازهاي اطالعات
سالمت زناني که تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند
انجام شد ،باالترین ميزان نياز به اطالعات ،در خصوص
فعاليت هاي بعد از عمل و توصيه هاي مربوط به سالمت
و دستورالعمل هاي بعد از ترخيص بود .احتماالً بيماران با
دانستن این نوع اطالعات تمایل داشتند که بعد از عمل
جراحي ،آگاهانه تر رفتار کنند .مطالعه عبدالرحيم و
همكاران ( )2111نشان داد که آگاهي بيماران از فعاليت
هاي بعد از عمل جراحي باعث مي شود تا سير معالجات
بيماران ،بهتر مدیریت شود و به تبع آن ،عملكرد بيماران
بعد از عمل بهتر شود ( .)11شاید بيماران با آگاهي از
این نوع اطالعات ،تمایل داشتند که در دوران نقاهت،
کمتر به پزشک معالج مراجعه کنند .مطالعه تيلول و
همكاران ( )2112نشان داد که اگر بيمار ،نسبت به سطح
فعاليت هاي خود بعد از عمل جراحي آگاه نشود ،ممكن
است جهت دریافت اطالعات به مراکز درماني مراجعه
کند که این امر ،باعث افزایش هزینه مراقبت و افزایش
استرس بيمار و مراقبت کننده مي شود ( .)12در سایر
مطالعاتي که در این زمينه انجام شد ،اکثر بيماران به
هنگام ترخيص و یا بعد از عمل ،خواستار دریافت
اطالعات درباره سطح فعاليت هاي خود بودند (.)14 ،19
در مطالعه حاضر اکثر بيماران ،خواستار دریافت اطالعات
در زمينه عوارض مصرف دارو بودند .احتماالً بيماران
تمایل داشتند عالوه بر اینكه اطالعات اصلي در مورد
داروها به دست آورند ،راجع به مشكالت درمان دارویي
خود نيز آگاه شوند .در مطالعه مولسو و همكاران ()2112
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 نیازهای اطالعاتی مرتبط با سالمت زنان تحت عمل جراحی

در زمينه شيوه دریافت اطالعات 111 ،نفر ( )%11/15از
زنان تمایل داشتند که اطالعات از طریق کتابچه راهنما

بيش از سایر افراد به کتابچه راهنما تمایل داشتند .از
سوي دیگر  11نفر ( )%4/99از بيماران داراي تحصيالت

 دکتر مهدی کاهویی و همکاران

نيازهاي فردي ،آگاهي بيشتري دارند و نسبت به واکنش
ها و پاسخ هاي بيماران ،بيشتر نگران هستند ( .)14با

نتایج مطالعه به دليل انجام آن در یک شهر ،از دیگر
محدودیت هاي این مطالعه بود .ولي در هر حال ،نتایج

این وجود در مطالعه پروتير و همكاران ( ،)2112بيماران
خواستار دریافت اطالعات از پرستاران بودند که با نتایج
مطالعه حاضر همخواني نداشت (.)12
در مطالعه حاضر اکثر بيماران تمایل داشتند که اطالعات
مورد نيازشان را به صورت کتابچه راهنما دریافت کنند.
احتماالً بيماران بر این باور بودند که دریافت اطالعات به
صورت کتابچه ،براي آنها ماندگاري بيشتري دارد و باعث
مي شود آنها توصيه هاي الزم را هيچ وقت فراموش
نكنند .در مطالعه ناگلر و همكاران ( ،)2111اکثر بيماران
خواستار دریافت اطالعات به صورت کتابچه بودند .آنها
اظهار داشتند که احتمال فراموشي برخي دستورالعمل ها
و دشواري کار با کامپيوتر براي بيماران ،انگيزه آنان را
براي استفاده از کتابچه افزایش مي دهد که با نتایج
مطالعه حاضر همخواني داشت (.)13
نتایج مطالعه حاضر باید با احتياط تفسير شوند؛ زیرا
مطالعه حاضر با استفاده از یک پرسشنامه پژوهشگر
ساخته انجام شد و مشكالت بالقوه اي مانند درک ضعيف
سؤاالت و احتماالً تورش پاسخ ،نتایج مطالعه را تهدید
مي کند .که با توجه به روایي و پایایي پرسشنامه ،این
مشكل برطرف شده است .همچنين قابل تعميم نبودن

مطالعه حاضر با سایر مطالعات در این زمينه هم راستا
بود.

نتیجه گیری
اکثر زناني که تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند ،به
منظور مراقبت بهتر از خود به اطالعات متعددي نياز
داشتند ،و اکثر آنها ترجيح مي دادند که قبل از عمل
جراحي از طریق پزشكان خود و در قالب کتابچه راهنما
به این اطالعات دسترسي داشته باشند .نتایج این مطالعه
براي کارکنان باليني مي تواند حائز اهميت باشد به
طوري که منجر به آشنایي آنها با نيازهاي اطالعاتي
بيماران و در نتيجه باعث کاهش استرس بيماران و ارتقاء
کيفيت آموزش به بيمار و بهبود مراقبت هاي بعد از عمل
خواهد شد.

تشکر و قدردانی
بدینوسيله از همكاري و زحمات مدیریت بيمارستان و
بيماران عزیزي که ما را در انجام این طرح یاري کردند،
تشكر و قدرداني مي شود.

منابع
Turner KE, Fuller S. Patient-Held Maternal and/or Child Health Records: Meeting the Information Needs of
Patients and Healthcare Providers in Developing Countries? Online J Public Health Inform 2011;13(2). doi:pii:
ojphi.v3i2.3631. 10.5210/ojphi.v3i2.3631.
Phua J, See KC, Khalizah HJ, Low SP, Lim TK. Utility of the electronic information resource UpToDate for
clinical decision-making at bedside rounds. Singapore Med J 2012 Feb;53(2):116-20.
]Simon A. [Patient involvement and information preferences on hospital quality: results of an empirical analysis
[Article in German]. Unfallchirurg 2011 Jan;114(1):73-8.
Scott AS, Baltzan MA, Dajczman E, Wolkove N. Patient knowledge in chronic obstructive pulmonary disease:
back to basics. COPD 2010 Oct;8(5):375-9.
Latham M. A poor prognosis for autonomy: self-regulated cosmetic surgery in the United Kingdom. Reprod
Health Matters 2010 May;18(35):47-55.
Nagaf Yarandi A, Shafipour .V [The educational needs at time of hospital discharge of patient who have
undergone coronary artery bypass graft (CABG)] [Article in Persian]. J Mazandaran Univ Med Science
2006;16(55):145-51.
Yiu HY, Chien WT, Lui MH, Qin B. Information needs of Chinese surgical patients on discharge: a comparison
of patients’ and nurses’ perceptions. J Adv Nurs 2011 May;67(5):1041-52.
Astin F, Closs SJ, McLenachan J, Hunter S, Priestley C. The information needs of patients treated with primary
angioplasty for heart attack: an exploratory study. Patient Educ Couns 2008 Nov;73(2):325-32.
Varadhan KK, Neal KR, Dejong CH, Fearon KC, Ljungqvist O, Lobo DN. The enhanced recovery after surgery
(ERAS) pathway for patients undergoing major elective open colorectal surgery: a meta-analysis of randomized
controlled trials. Clin Nutr 2010 Aug;29(4):434-40.

01

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

 نیازهای اطالعاتی مرتبط با سالمت زنان تحت عمل جراحی

10. Karakaya A, Moerman AT, Peperstraete H, Francois K, Wouters PF, de Hert SG. Implementation of a
structured information transfer checklist improves postoperative data transfer after congenital cardiac surgery.
Eur J Anaesthesiol 2013 Jun 1;30:1-6.
11. Abdalrahim MS, Majali SA, Bergbom I. Jordanian surgical nurses' experiences in caring for patients with
postoperative pain. Appl Nurs Res 2010 Aug;23(3):164-70.
12. Tilleul P, Aissou M, Bocquet F, Thiriat N, le Grelle O, Burke MJ, et al. Cost-effectiveness analysis comparing
epidural, patient-controlled intravenous morphine, and continuous wound infiltration for postoperative pain
management after open abdominal surgery. Br J Anaesth 2012 Jun;108(6):998-1005.
13. Sivarajan N, Ganesan R. Study on discharge information for surgical patients. Indian J Sci Technol 2012
Jul;5(7):3013-6.
14. Hallowell N, Heiniger L, Baylock B, Price M, Butow P. Rehabilitating the sick role: post-surgical experiences of
high risk women who undergo risk reducing mastectomy. Hered Cancer Clin Pract 2012;10(Suppl 2):A6.
15. Mulsow JJ, Feeley TM, Tierney S. Beyond consent--improving understanding in surgical patients. Am J Surg
2012 Jan;203(1):112-20.
16. Briggs AM, Lee N, Sim M, Leys TJ, Yates PJ. Hospital discharge information after elective total hip or knee
joint replacement surgery: A clinical audit of preferences among general practitioners. Australas Medl J
2012;5(10):544-50.
17. Beaver K, Latif S, Williamson S, Procter D, Sheridan J, Heath J, et al. An exploratory study of the follow‐up
care needs of patients treated for colorectal cancer. J Clin Nurs 2010 Dec;19(23-24):3291-300.
18. Protière C, Moumjid N, Bouhnik AD, Le Corroller Soriano AG, Moatti JP. Heterogeneity of cancer patient
information-seeking behaviors. Med Decis Making 2012 Mar-Apr;32(2):362-75.
19. Nagler RH, Gray SW, Romantan A, Kelly BJ, DeMichele A, Armstrong K, et al. Differences in information
seeking among breast, prostate, and colorectal cancer patients: Results from a population-based survey. Patient
Educ Couns 2010 Dec;81 Supp:S54-62.

01
15

