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چکیده:
مقذمه :کیفیت سًذگی هؼیبر هْوی است کِ اثزثخطی هزاقجتّبی ثْذاضتی ،سكح سالهتی ٍ حس خَة سیستي را ًطبى هیدّذ ٍ پیصثیٌی هزگ ٍ
هیز ٍ هیشاى ثستزی ثیوبر در ثیوبرستبى را هوکي هیسبسد .ایي هؼیبر هیتَاًذ تحت تأثیز ثیوبری ٍ ػَارؼ هزثَـ ثِ آى قزار گیزدّ .ذف هكبلؼِ حبؾز
ثزرسی حیكِّبی هختلف کیفیت سًذگی ثیوبراى ّوَدیبلیشی ٍ ارتجبـ آى ثب هتغیزّبی دهَگزافیک است.
روش کار :در ایي هكبلؼِ تَغیفی ـ تحلیلی ،کیفیت سًذگی  60ثیوبر تحت درهبى ّوَدیبلیش ًگْذارًذُ ثب استفبدُ اس پزسصًبهِ فزمکَتبُ  36سئَالی
ٍ آسهَىّبی آهبری ثزرسی ضذ.

نتیجهگیری :ثِ قَر کلی کیفیت سًذگی ثیوبراى ّوَدیبلیشی کنتز اس افزاد ػبدی است .قجق یبفتِّبی ایي پژٍّص کنتزیي ًوزُ هزثَـ ثِ حیكِ
ضبداثی است کِ ًطبى هیدّذ ایي ثیوبراى ًیبسهٌذ حوبیتّبی رٍاًی ٍ آهَسش رٍشّبی سبسگبری ٍ ضبد سیستي هیثبضٌذّ .وچٌیي هطخع ضذ
ػَاهلی هبًٌذ ضغل ٍ هیشاى تحػیالت ارتجبـ هثجت هؼٌبداری ثب کیفیت سًذگی دارًذ ٍ ثٌبثزایي اس قزیق ثزًبهِریشیّبی غحیح حوبیتی هیتَاى کیفیت
سًذگی ایي ثیوبراى را ارتقب داد.
واشگان کلیذی :کیفیت سًذگیّ ،وَدیبلیش ،کلیِ

تؼذاد هجتالیبى ثِ ایي ثیوبری هیتَاى ثِ هَاردی چَى افشایص
سي ثیوبراى ثِ دلیل پیطزفتّبیی کِ در خػَظ دیبلیش ٍ پیًَذ
کلیِ ثِ ٍخَد آهذُ است ،ثبال رفتي ثیتٌبست ٍقَع ًبرسبیی کلیِ
در ثؼؿی گزٍُّب ،ثزای ًوًَِ آسیبییّب ٍ افشایص ًسجت افزاد
پیز در ّزم خوؼیت اضبرُ کزد .آهبر حبکی اس آى است کِ هیشاى
خوؼیتی کِ در سٌیي ثبالتز اس  65سبل دیبلیش هیضًَذ اس 2
درغذ در سبل  1970ثِ  30درغذ در سبل  1989افشایص یبفتِ
است [ٌّ .]3گبهی کِ در اثز ثیوبریّبی هختلف ثیص اس 95
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مقذمه:
ًبرسبیی هشهي پیطزفتِ کلیِ یک اختالل پیصرًٍذُ ٍ غیزقبثل-
ثزگطت است کِ در آى تَاًبیی کلیِ در دفغ هَاد سائذ هتبثَلیک
ٍ حفظ هبیغ ٍ الکتزٍلیتّب اس ثیي هیرٍد .ایي ًبرسبیی هٌدز ثِ
سٌذرم افشایص اٍرُ خَى هیضَد [ .]1در اثز فزآیٌذّبی
هتبثَلیسن ثِ قَر تقزیجی ًَ 200ع هبدُ سوی اس قجیل اٍرُ،
کزاتیٌیي ٍ  ...در ثذى تَلیذ هیضًَذ کِ ثِ ٍسیلِ کلیِ ٍ اس
قزیق ادرار اس ثذى دفغ هیضًَذ [ .]2اس ػَاهل هؤثز در افشایص
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یافتهها :هیبًگیي ًوزُ کیفیت سًذگی ثیوبراى ّوَدیبلیشی ثب هیبًگیي سٌی  44/28 ± 14/55سبل ثزاثز ثب  49/83 ± 17/56ثَد .ثیصتزیي ًوزُ هزثَـ
ثِ حیكِ ػولکزد فیشیکی ( ٍ )57/09کنتزیي ًوزُ هزثَـ ثِ حیكِ ضبداثی ( )43/85ثَد .ثیي کیفیت سًذگی ثب هتغیز سي ،ضغل ،هیشاى تحػیالت ٍ
ٍؾؼیت تأّل ارتجبـ هؼٌبداری ٍخَد داضت ،اهب ثب سبیز هَارد یؼٌی خٌس ،هحل سکًَت ٍ قَل هذت ّوَدیبلیش ارتجبـ آهبری هؼٌبداری هطبّذُ ًطذ.

کیفیت سًذگی ثیوبراى تحت درهبى ثب

روش کار:
ّذف ایي هكبلؼِ تَغیفی -تحلیلی کِ در سبل  1388در ضْز
کزهبى اًدبم ضذ ،تؼییي سكح کیفیت سًذگی ثیوبراى
ّوَدیبلیشی ٍ ارتجبـ آى ثب هتغیزّبی دهَگزافیک ثَد .خوؼیت
هَرد هكبلؼِ ،توبم ثیوبراى (ً 110فز) هزاخؼِکٌٌذُ ثِ هزاکش
ّوَدیبلیش ضْز کزهبى ثَدًذ .هؼیبرّبی ٍرٍد ثِ هكبلؼِ داضتي
سي ثیص اس  18سبل ٍ کنتز اس  70سبلً ،ذاضتي ثیوبری هشهي
دیگز (ثزای هثبل اًَاع هؼلَلیتّب ،ثیوبریّبی ًبتَاىکٌٌذُ اس
خولِ  ،MSاًَاع سزقبىّب)ً ،ذاضتي ضزایف خبظ اس قجیل
اػتیبد ثِ هَاد هخذر یب الکل (ثز اسبس خَد اثزاسی ثیوبر) ،دیبلیش
ضذى ثِ قَر هزتت ّفتِای دٍ هزتجِ ،هذتسهبى دیبلیش ضذى
ثیص اس سِ هبُ ٍ داضتي رؾبیت ثزای ضزکت در هكبلؼِ ثَد
[ .]1اثشار خوغآٍری دادُّب ،پزسصًبهِ استبًذارد (فزم کَتبُ 36
سئَالی)  SF36ضبهل دٍ قسوت ثَد .ثخص اٍل در ارتجبـ ثب
اقالػبت دهَگزافیک ٍ ثخص دٍم ضبهل  11سؤال در خػَظ
خٌجِّبی هختلف سالهت هزتجف ثب کیفیت سًذگی ضبهل ثزرسی
ػولکزد اختوبػی ،هحذٍدیت ایدبدضذُ در ًقص ثِ ػلت هطکل
خسوی ،درد ،سالهت رٍاًی ،هحذٍدیت ایدبدضذُ در ًقص ثِ
ػلت هطکالت ػبقفی ٍ درک کلی اس سالهت ػوَهی ثَد.
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یکی اس هَارد ارسیبثی کیفیت سًذگی ثیوبراى ّوَدیبلیشی در سبل
 1975ثزای اٍلیي هزتجِ اس قزیق هػبحجِ اًدبم ضذ ٍ ثز اسبس
یبفتِّبی آى هكبلؼِ تٌْب یکسَم اس ثیوبراى اس کیفیت سًذگی
ثِ ًسجت هكلَة ٍ قبثل قجَلی ثزخَردار ثَدًذ [ .]7در هكبلؼِ
ریوًَذ ٍ ّوکبراى ًیش هطخع ضذ کِ کیفیت سًذگی ثیوبراى
ّوَدیبلیشی در ارتجبـ ثب ػولکزد خسوبًی ٍ ٍؾؼیت سالهت
ػوَهی ثب کبّص قبثل تَخْی ّوزاُ است ٍ ایي ثیوبراى در
سهیٌِ ایفبی ًقص ػبقفی ٍ ثْذاضت رٍاى دارای کیفیت سًذگی
پبییيتزی ّستٌذ [ٍ .]8التز ٍ ّوکبراى گشارش کزدًذ کِ ثب اثتال
ثِ ًبرسبیی هشهي کلیَی ٍ ضزٍع دیبلیش کیفیت سًذگی ثیوبراى
کبّص هییبثذ [ .]9ثب ٍخَد ایي یبفتِّب ،گیجسَى ٍ ّوکبراى در
هكبلؼِ خَد ثِ ثبال ثَدى کیفیت سًذگی ایي ثیوبراى اضبرُ
داضتِاًذ [ .]10در هكبلؼبت اًدبمضذُ تَسف اسوبػیلی ٍ
ّوکبراى در ایزاى ،ثِ ٍخَد کیفیت سًذگی ثِ ًسجت هكلَة در
هیبى ثیوبراى اضبرُ ضذُ است [ .]11ثب تَخِ ثِ ٍخَد ًتبیح
هتٌبقؽ اس یک سَ ٍ اّویت هَؾَع کیفیت سًذگی ٍ ّوچٌیي
خوؼیت سیبد ٍ در حبل افشایص ثیوبراى ّوَدیبلیشی اس سَی
دیگز ،هكبلؼِ حبؾز ثب ّذف تؼییي سكح کیفیت سًذگی ایي
دستِ اس ثیوبراى ٍ ثزرسی ارتجبـ آى ثب هتغیزّبی سي ،خٌس،
ٍؾؼیت تأّل ،قَل هذت دیبلیش ٍ اضتغبل کًٌَی در ضْز کزهبى
اًدبم ضذ.
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درغذ ًسَج کلیِ تخزیت ضَد ،تدوغ سوَم در ثذى ثِ هقذاری
هیرسذ کِ اداهِ حیبت ثذٍى اًدبم دیبلیش ٍ یب پیًَذ کلیِ هقذٍر
ًیست [ً .]4طبًِّبی ثبلیٌی ًبرسبیی کلیِ ضبهل ثیاضتْبیی،
تَْع ،استفزاؽ ،خَىریشی ،اختالل حَاس ٍ ضؼَر ٍ در ًْبیت
تطٌح ٍ پزیکبردیت است کِ ّوشهبى هیشاى پتبسین خَى ،هقذار
فطبر خَى ٍ حدن هبیؼبت ثذى ًیش افشایص هییبثذ .اس ًطبًِّبی
دیگز ایي ثیوبری ًبرسبیی احتقبًی قلت ،کنخًَی ،ثیوبریّبی
استخَاًی ٍ کبّص کلسین سزم ،هتبثَلیسن غیز قجیؼی ٍیتبهیي
 ٍ Dافشایص هیشاى آلَهیٌیَم هیثبضذ [ .]3فزایٌذ دیبلیش کِ ثزای
خبرج سبختي هبیغ ٍ فزآٍردُّبی سائذ اٍرهیک اس ثذى است
سهبًی استفبدُ هیضَد کِ کلیِّب ًتَاًٌذ چٌیي ٍظیفِای را
اًدبم دٌّذ .دیبلیش خًَی هتذاٍلتزیي رٍش دیبلیش است [.]5
دیبلیش ثبػث کٌتزل هٌبست ثزخی اس ػَارؼ ًبرسبیی هشهي کلیِ
هیضَد ،اهب ثزخی دیگز را ثِ هیشاى هتَسف ٍ یب ؾؼیف کٌتزل
هیکٌذ .اس هَاردی کِ ثِ ٍسیلِ دیبلیش خَة کٌتزل هیضًَذ
هیتَاى ثِ ػالئن گَارضی ،گیدی ٍ هٌگی اضبرُ کزد .اختالل
در تؼبدل آة ٍ الکتزٍلیتّب اس خولِ ّیپزکبلوی ٍ اسیذٍس،
ًبرسبیی قلجی ،افشایص فطبر خَى ،پزیکبردیت ،آًویًَ ،رٍپبتی ٍ
آهٌَرُ اس خولِ هَاردی ّستٌذ کِ ثب دیبلیش ثِ هیشاى هتَسف
کٌتزل هیضًَذ ،در حبلی کِ کبّص هیشاى رضذ قجل اس ثلَؽٍ ،
ػذم ثلَؽ ٍ کبّص هیل خٌسی ٍ ػذم ثلَؽ ثِ قَر ًبچیشی
تحت تأثیز دیبلیش قزار هیگیزًذ [.]2
آتزٍاسکلزٍس ًیش ػبرؾِای است کِ ثِ ٍسیلِ دیبلیش کٌتزل
ًویضَد ٍ ػلت اغلی هزگ ٍ هیز در ایي گزٍُ اس ثیوبراى
هیثبضذ .ثب گذضت سِ هبُ اس سهبى ضزٍع ثیوبری ٍ ثِکبرگیزی
رٍشّبی درهبًی ،ثیوبراى احسبس هیکٌٌذ کِ کیفیت سًذگی
آىّب ثِ ضذت کبّص یبفتِ است [ .]5کبّص کیفیت سًذگی در
ثیوبراى تحت درهبى ثب ّوَدیبلیش ،هوکي است اثؼبد هختلف
سًذگی آىّب را تحت تأثیز قزار دّذ .کبّص کیفیت سًذگی اس
ثؼذ فیشیکی هیتَاًذ ٍؾؼیت ػولکزدی فزد را ًیش تغییز دّذ
[ .]5اس سَی دیگز ثزٍس ًبرسبیی هشهي کلیَی هیتَاًذ هٌدز ثِ
ٍاثستگی فزد ثِ دیگزاى ،کبّص اػتوبد ثِ ًفس ٍ احسبس
تٌْبیی ضَد ٍ ثؼذ رٍاًی  -اختوبػی کیفیت سًذگی فزد را تحت
تأثیز قزار دّذ [.]6
در حبلی کِ ثِ قَر هؼوَل ،ػَاهل تٌصسا در ثیوبراى هجتال ثِ
ًبرسبیی هشهي کلیِ کِ ثب ّوَدیبلیش درهبى ضذُاًذ ّوچٌبى
ثبقی هیهبًذٍ ،لی در هَاردی ًیش هوکي است ایي ػَاهل تطذیذ
ضًَذ .ایي ثذاى ػلت است کِ افزاد دیبلیشی ثب ػَاهل تٌصسای
هتؼذد فیشیکی ،رٍاًی ٍ اختوبػی هَاخِ ّستٌذ ٍ در راثكِ ثب
آیٌذُ خَد احسبس ًباهٌی هیکٌٌذ [ ،]7ثٌبثزایي در ایي گزٍُ اس
ثیوبراى کیفیت سًذگی هَؾَػی ثباّویت ٍ قبثل ثزرسی است.

راّلِ خَاىثختیبى قْفزخی ٍ ّوکبراى

کیفیت سًذگی ثیوبراى تحت درهبى ثب

سؤالّب ثب هقیبس لیکزت درخِثٌذی ضذًذ ثِ قَری کِ اهتیبس
ثیصتز ًطبىدٌّذُی ٍؾغ هكلَةتز ثَد [ .]12رٍایی ٍ پبیبیی
تزخوِ فبرسی پزسصًبهِ در سبل  1384در هكبلؼِ هٌتظزی
هَرد تبییذ قزار گزفتِ ثَد [ .]13پزسصًبهِ در ثیي ثیوبراى
هزاخؼِکٌٌذُ ثِ هزاکش ّوَدیبلیش ضْز کزهبى تَسیغ ٍ پس اس
ارائِ تَؾیح رٍش کبرّ ،ذف هكبلؼِ ٍ خلت رؾبیت ،اس آًبى
خَاستِ ضذ ثِ سؤالّبی پزسصًبهِ پبسخ دٌّذ .پبسخّب ّوبى
رٍس خوغآٍری ضذًذ .دادُّبی حبغل اس پزسصًبهِ ثب کوک
ًزمافشار  SPSS15تدشیِ ٍ تحلیل ضذًذ .ثزای تؼییي سكح
کیفیت سًذگی ًوًَِّب اس آهبر تَغیفی ،ثزای هقبیسِ ثیي
ًوًَِّب اس آسهَىّبی آهبری  tهستقل ٍ تحلیل ٍاریبًس ٍ ثزای
ثزرسی ارتجبـ اس ؾزیت ّوجستگی پیزسَى ٍ اسپیزهي استفبدُ
ضذ.
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بحث:
ثز اسبس ًتبیح هكبلؼِ حبؾز ،هیبًگیي ًوزُ کیفیت سًذگی
ثیوبراى ّوَدیبلیشی خوؼیت ػبدی پبییيتز است ٍ ثب هكبلؼِ
غبفیسادُ ٍ ّوکبراى ٍ حزیزیچی ٍ ّوکبراى ّنخَاًی دارد
[ .]14 ٍ 15هیبًگیي سٌی ایي ثیوبراى اس هیبًگیي سٌی ثیوبراى
در هكبلؼِ سبى یبًگ لی ٍ ّوکبراى کنتز است [ ]16کِ

هیتَاًذ ًطبىدٌّذُ کبّص سي اثتال ثِ ًبرسبیی کلیَی در
کطَر ثبضذّ .وچٌیي ًتبیح هكبلؼِ ًطبى داد کِ کنتزیي ًوزُ
کیفیت سًذگی هزثَـ ثِ حیكِ ضبداثی است ٍ ایي حیكِ ارتجبـ
هؼٌبداری ثب هتغیز سي ،ضغل ،هیشاى تحػیالت ٍ ٍؾؼیت تأّل
دارد .ثِ ًظز هیرسذ ػَاهلی چَى ٍاثستگی ثِ دستگبُ دیبلیش،
ػالجًبپذیز ثَدى ثیوبریً ،تبیح هْلک قكغ دیبلیش هیتَاًذ ثیوبر
را در یک ٍؾؼیت پزاستزس قزار دّذ ٍ سجت اختالل در حس
خَة ثَدى ٍ ضبد سیستي فزد ثبضذّ .وچٌیي اختالالت خلقی
(اؾكزاة ٍ افسزدگی) ایي ثیوبراى هیتَاًذ ثبًَیِ ثِ
ثیوبریّبی سهیٌِای اس قجیل دیبثت ،فطبر خَى ثبال ٍ  ...ثبضذ.
غذهِ ثِ کیفیت ضغلی ،کبّص فؼبلیت فیشیکی ،هطکالت
سًبضَیی ًبضی اس قَل هذت ثیوبری ،فقذاى حوبیت هبلی ٍ
هطکالت هبلی اس ػَاهلی است کِ هیتَاًذ سجت کبّص کیفیت
سًذگی ایي دستِ اس ثیوبراى ضَد [ .]17ثب استفبدُ اس ؾزیت
ّوجستگی اسپیزهي هطخع ضذ کِ ثیي ضغل کًٌَی فزد ٍ
ػولکزد فیشیکی ،ضبداثی ٍ سكح کیفیت سًذگی ٍی ارتجبـ
آهبری هؼٌبداری ٍخَد داردّ .شیٌِثز ثَدى ػول دیبلیش ٍ احتوبل
اس دست دادى تذریدی یب ًبگْبًی ضغل ثب ضزٍع دیبلیش فزد را ثب
هطکالت اقتػبدی ٍ اختوبػی هتؼذدی رٍثِرٍ هیسبسد .ػذم
تَاًبیی فزد در تأهیي ًیبسّبی درهبًی ٍ حتی ًیبسّبی اسبسی
سًذگی خَد ،تأثیز هستقیوی رٍی کیفیت سًذگی ٍی خَاّذ
داضت [ .]6در ایي هكبلؼِ ثیوبراى هدزد کیفیت سًذگی خَد را
ثبالتز گشارش کزدًذ ،اهب در هكبلؼِ اًدبمضذُ تَسف یلذرین در
تزکیِ کیفیت سًذگی ثیوبراى هتأّل ثسیبر ثیصتز اس ثیوبراى
هدزد گشارش ضذُ است کِ ایي تفبٍت هیتَاًذ ًبضی اس اختالف
سجک سًذگی ٍ تفبٍتّبی فزٌّگی ثبضذ [ .]18یبفتِّب ارتجبـ
آهبری هؼٌبداری ثیي کیفیت سًذگی در توبم حیكِّب ٍ هیشاى
تحػیالت ًطبى داد .ضزکتکٌٌذگبى در هكبلؼِ تقیسادُ ٍ
ّوکبراى ًیش ثب افشایص هیشاى تحػیالت ،کیفیت سًذگی ثْتزی
گشارش کزدًذ [ .]19ثٌبثزایي تَغیِ هیضَد ثزای افشایص
کیفیت سًذگی در ثزًبهِریشیّبی ثْذاضتی ٍ اختوبػی اقتػبدی
ثِ افشایص هیشاى سَاد ٍ آگبّی ایي گزٍُ اس ثیوبراى تَخِ
ثیصتزی ضَد .یبفتِّب ًطبى داد کِ کیفیت سًذگی ثیوبراى ثب
خٌسیت ارتجبـ هؼٌبداری ًذارد .ایي یبفتِ ثب هكبلؼِ تقیسادُ ٍ
ّوکبراى ّنخَاًی دارد [ .]19ثِ ػقیذُ یلذرین هیشاى رؾبیت ثِ
ٍؾؼیت فیشیکی ثیوبر ٍ ارتجبقبت ٍی ثستگی دارد ،در حبلی کِ
کیفیت سًذگی ثِ ًحَُ کٌتزل ػالین فیشیکی ٍاثستِ است [.]18
اس ایي رٍ هوکي است ثیوبراى ّوَدیبلیشی ثِ دلیل دیبلیشّبی
هکزر دچبر ؾؼف در ارتجبقبت ضًَذ کِ خَد سجت کبّص
رؾبیت ثیوبر هیضَد .در هكبلؼِ ضزیف ٍ ّوکبراىّ ،وَدیبلیش
ثیصتزیي تأثیز هٌفی رٍی ثؼذ سالهت رٍاى داضتِ است ،اهب در
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یافتهها:
ًتبیح هكبلؼِ ًطبى داد کِ اس ً 60فز ًوًَِ هَرد پژٍّص ً 31فز
( 51/7درغذ) سى ٍ ثقیِ هزدً 12 ،فز ( 20درغذ) هدزد ٍ 48
ًفز هتأّل هیثبضٌذ .در خذٍل  1اقالػبت دهَگزافیک ثیوبراى
آٍردُ ضذُ است .هیبًگیي ًوزُ کیفیت سًذگی ایي ثیوبراى
 ،49/83±17/56کنتزیي ًوزُ هزثَـ ثِ حیكِ ضبداثی
( ٍ )43/85±20/79ثیصتزیي ًوزُ هزثَـ ثِ حیكِ ػولکزد
فیشیکی ( )57/09±22/9ثَد .هیبًگیي سٌی ثیوبراى
 44/28±14/5سبل ثَد .هقبیسِ ًوزات کیفیت سًذگی ثز اسبس
هتغیز سي ،هیشاى تحػیالت ٍ ٍؾؼیت تأّل ٍ ضغل اختالف
هؼٌبداری را ًطبى داد ( ،)P>0/05اهب ایي اختالف در هَرد خٌس،
هحل سکًَت ٍ قَل هذت ّوَدیبلیش هؼٌبدار ًجَد ()P>0/05
هیبًگیي ًوزُ ثؼذ رٍاى کیفیت سًذگی ثیوبراى  49/27ثَد کِ ثب
ٍؾؼیت تأّل ،ضغل ٍ سي ثیوبراى ارتجبـ هؼٌبدار داضت
( .)P>0/05هیبًگیي ًوزُ ثؼذ خسوی  49/60ثَد ٍ ثب سي ،ضغل،
هحل سکًَت ٍ هیشاى تحػیالت ارتجبـ هؼٌبداری داضت
(( )P>0/05خذٍل  .)1ارتجبـ هیبى حیكِّبی هختلف کیفیت
سًذگی ٍ هتغیز ّبی دهَگزافیک ثب استفبدُ اس هحبسجِ ؾزیت
ّوجستگی پیزسَى ٍ اسپیزهي هطخع ضذ (خذٍل .)2

راّلِ خَاىثختیبى قْفزخی ٍ ّوکبراى

راّلِ خَاىثختیبى قْفزخی ٍ ّوکبراى

کیفیت سًذگی ثیوبراى تحت درهبى ثب

هیتَاًذ ًطبى دٌّذُ تأثیز هتقبثل سالهت خسن ٍ رٍاى ثز ّن
ثبضذ [.]17

هكبلؼِ حبؾز ،تأثیز ّوَدیبلیش رٍی دٍ ثؼذ خسوی ٍ رٍاًی
کیفیت سًذگی تفبٍت هؼٌبداری ًذاضتِ است .ایي ٍؾؼیت

خذٍل  :1اقالػبت دهَگزافیک ثیوبراى ّوَدیبلیشی ضْز کزهبى
تؼذاد

درغذ

ًوزُ کیفیت سًذگی

اقالػبت دهَگزافیک
خٌس
سى
هزد

31

51/7

48/15

خوغ
تأّل
هدزد
هتأّل

29
60

48/3
100

51/63

12
48

20
80

خوغ

60

100

ضغل
ثیکبر
آساد
کبرهٌذ
ثبسًطستِ
اس کبرافتبدُ
خبًِ دار
خوغ

7
3
3
12
11
24

11/7
5
5
20
18/3
40

60

100

13

21/7

38/82

24

40

51/04

16

26/7

51/07

7

11/6

63/34

خوغ
هحل سکًَت

60

100

هزکش استبى
ضْز
رٍستب

45
10

75
16/7

51/86
43/94

5
60

8/3
100

43/37

60/30
47/22

66/36
50/42
68/42
50/98
43/41
44/98

*

P value

0/4

0/02

0/01

*

*

تحػیالت
ثیسَاد
خَاًذى ٍ ًَضتي

خوغ

0/3

* اس ًظز آهبری هؼٌبدار

خذٍل  :2ارتجبـ هیبى ًوزُ کیفیت سًذگی ثب هتغیزّبی دهَگزافیک
هتغیزّبی دهَگزافیک
**

** حاصل از آزمون پیرسون

* حاصل از ازمون اسپیرمن
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سن
شغل
*
سطح تحصیالت
*
وضع تاهل
*

ػولکزد فیشیکی
P value
R
0/003
0/04
0/000
0/03

کیفیت سًذگی
P value
R
0/001
0/000
0/02
0/01

ثؼذ رٍاى
P value
R
0/004
0/04
0/2
0/02

ثؼذ خسوی
P value
R
0/01
0/000
0/000
0/11
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دیپلن
داًطگبّی

0/02

*

راّلِ خَاىثختیبى قْفزخی ٍ ّوکبراى

 ًتبیح پژٍّص ًطبىدٌّذُ پبییي، اس قزف دیگز.را ثْجَد داد
ثَدى سي ثیوبری ًبرسبیی کلیَی در ایزاى ًسجت ثِ سبیز
 تَخِ ثِ ایي هَؾَع هیتَاًذ در ثزًبهِریشیّبی.کطَرّبست
آتی پیطگیزی ٍ تطخیع سٍدرس ثیوبری کلیَی هفیذ ٍ راُگطب
.ثبضذ
 اس آىخبیی کِ اکثز ثیوبراى در:محذودیتهای پصوهص
ایي هكبلؼِ هسي ثَدًذ ٍ ثِ تٌْبیی تَاًبیی خَاًذى ٍ تکویل
 پزسصًبهِّب تَسف خَد پژٍّطگز اس،پزسصًبهِ را ًذاضتٌذ
 ّوچٌیي ثیوبراى.قزیق هػبحجِ ثب ثیوبراى تکویل ضذ
ّوَدیبلیشی ثِ دلیل هزاخؼبت هکزر ثِ ثیوبرستبى ٍ اتالف ٍقت
ِتوبیلی ثِ تخػیع ٍقت اؾبفی ثزای تکویل پزسصًبه
ًذاضتٌذ ٍ در ًتیدِ ثِ هٌظَر خلَگیزی اس اتالف ٍقت ٍ خلت
 پزسصًبهِّب ّوشهبى ثب اًدبم ػول،ّوکبری ثیصتز آًبى
.ّوَدیبلیش تکویل ضذًذ
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 ثذیي ٍسیلِ اس توبهی ثیوبراى ضزکتکٌٌذُ در:تقذیر و تشکر
ٍ ایي هكبلؼِ ٍ کبرکٌبى هحتزم ثخص ّوَدیبلیش ثیوبرستبى ضفب
هزکش ثیوبریّبی خبظ ضْز کزهبى کِ هب را در خوغآٍری
.اقالػبت یبری کزدًذ تطکز ٍ قذرداًی هیضَد

کیفیت سًذگی ثیوبراى تحت درهبى ثب

 ثِ قَر کلی ًتبیح ایي هكبلؼِ ًطبىدٌّذُ پبییي:نتیجهگیری
ِثَدى سكح کیفیت سًذگی ثیوبراى ّوَدیبلیشی ثِ ٍیژُ در حیك
 پیصًیبسّبی کیفیت ثبالی سًذگی تَغیفضذُ در.ضبداثی ثَد
 سالهت، تکبهل اختوبػی،هقبالت ضبهل ضبیستگی فیشیکی
ٍ داضتي تَاى ٍ ًیز، سًذگی در هحیف اهي اس ًظز اقتػبدی،رٍاى
 هكبلؼبت ًطبى.ثزای اًدبم ٍظبیف ٍ کبرّبی رٍساًِ هیثبضذ
دادُاًذ کِ حوبیتّبی اختوبػی ػالٍُ ثز سالهت خسوی تأثیز
 ثز ایي اسبس ثب در ًظز.]20[ هستقیوی رٍی کیفیت سًذگی دارد
گزفتي ًتبیح حبغل اس ایي تحقیق هیتَاى ثِ تَسؼِ کیفی
هزاقجتّب کِ ثِ قَر هستقین ثب افشایص کیفیت سًذگی هزثَـ
.هیضَد تَخِ ثیصتزی هؼكَف کزد
ثِ ًظز هیرسذ دستیبثی ثِ راُّبیی کِ ثتَاًذ کیفیت سًذگی
ثیوبراى ثب ًبرسبیی هشهي کلیِ ثِ خػَظ آى گزٍُ کِ تحت
درهبى ثب ّوَدیبلیش ّستٌذ را افشایص دّذ یکی اس اٍلَیتّبی
ِ ّوچٌیي اقویٌبى اس کفبیت دیبلیش ث.هزاقجت پزستبری است
هٌظَر حفظ ضبیستگی فیشیکی ٍ داضتي تَاى ٍ ًیزٍ هیتَاًذ
،ٍُ ثِ ػال.سجت افشایص کیفیت سًذگی ایي گزٍُ اس ثیوبراى ضَد
ارائِ ًتبیح حبغل اس پژٍّص ثِ هسئَالى هزتجف هیتَاًذ هَخت
 ضغلی ٍ تحػیلی ایي،خلت تَخِ ٍیژُ ثِ هطکالت اقتػبدی
ٍ  اقتػبدی،دستِ اس ثیوبراى در ٌّگبم ثزًبهِریشیّبی ثْذاضتی
اختوبػی ضَد ٍ ثذیي تزتیت تب حذٍدی کیفیت سًذگی ایي افزاد
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Abstract

J Jahrom Univ Med Sci 2012; 10(3):1-7

Introduction:
Quality of life is an important criterion in evaluation of medical treatment and status of health and
well being, contributing to the prediction of mortality rate in hospitals. QOL may be affected by
diseases and their related complications. This study aims to investigate the relationship between the
quality of life (QOL) of hemodialysis patients and demographic variables.
Materials and Methods:
In this descriptive analytic study, SF36 questionnaire was used to examine the QOL of 60
hemodialysis patients in Kerman.
Results:
The mean score of the QOL in hemodialysis patients was 49.83 ± 17.56. The maximum of score was
related to the physical activity domain (57.09) and minimum score was given to the vitality domain
(43.85). The relationship between quality of life and age, job, literacy and marriage was significant.
Conclusion:
Our results revealed that the QOF in hemodialysis patients was less that in than normal people. It was
shown that these patients need to live a happy life. Therefore, appropriate mental support and
instruction on compatibility methods can increase their QOF.
Keywords: Quality of life, Hemodialysis, Kidney
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