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ريش پههضيَص :ایااً پاا،وُض ،یااع ىطانعااَ ىداخهااَای ةااّد کااَ روی  62ةیيااار كهتاای ىرازعَکٍٍااده
ةااَ  2ةیيارشااحان ىٍحخااب آىّزطاای داٌظااگاه عهااّم پزطااکی یاازد اٌسااام طااد 31 .ةیيااار از ةیيارشااحان
افظار (گروه آزىاّن) و  31ةیياار از ةیيارشاحان طاِید غادوكی (گاروه کٍحارل) ةاَ روش ٌيٌّاَ گیاری
ىتحٍاای ةاار ُااد اٌحخااا طاادٌد .در گااروه آزىااّنٌ ،يٌّااَُا عااالوه ةرآىّزشُااای روجاایً ةخااض،
ىداخالت آىّزطی را ةَ غاّرت چِاره ةاَ چِاره و گروُای ةار اشااس انگاّی اعحلااد ةِداطاحی و گایاد
الیً اٌسيً ةاازجّاٌی كهاب و عارو و ریاّی آىریکاا ةَىادت  3ىااه دریافاث کردٌاد و در ٌِایاث ةصاحَ
آىّزطاای ةااَ آنُااا داده طاادُ .يچٍاایً ٌيٌّااَُا در گااروه کٍحاارل ،جضااث آىّزشُااای روجاایً ةخااض
كرار گرفحٍد .جسزیَ و جضهیام دادهُاا ،ةاا اشاحفاده از پرشظاٍاىَای ةار اشااس انگاّی اعحلااد ةِداطاحی،
كتام از ىداخهاَ آىّزطاای و  3ىااه ةعاد از آن ةااا اشاحفاده از ٌارم افاازار  SPSS 23و آزىّنُاای آىاااری
کای اشکّئر و جی ىصحلم اٌسام طد.
یافتٍَهاٌ :يارات آگااُی در گاروه آزىاّن و کٍحارل ةاَ جرجیاب كتام ىداخهاَ 7/90 ± 4/01،و ± 5/31
 10/67و پااس از ىداخهااَ  21 ± 1/61و  11/54 ± 5/30ةااّد و جفاااوت ىعٍاایداری در ٌياارات گااروه
پس از ىداخهَ دیده طد (.)p < 0/001
وتیجههٍگیههزی :ازاارای طاارح ةیيارشااحان ارجلااا دٍُااده شااالىث ىیجّاٌااد در افاازایض آگاااُی و ةِتااّد
عيهکاارد ةیياااران كهتاای ىااردر واكااد طااّد .ةٍاااةرایً صرکااث ةیيارشااحانُا در زِااث ارجلااای شااالىث
جّغیَ ىیگردد.
ياصٌَای کلیدی :ةیيارشحان ارجلا دٍُده شالىث ،آگاُی ،ىدل اعحلاد ةِداطحی ،ةیياران كهتی ،ارجلای
شالىث
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خاادىات ةااازجّاٌی ىیةاطااد .ةاار ُياایً اشاااس ازاارای اشااحاٌداردُا و طاااخعُای ارجلااا شااالىث در
ةیيارشااحانُا اىااری ضااروری در جضاايیً کیفیااث خاادىات ارائااَ طااده اشااث .ةٍاااةرایً ایااً ىطانعااَ ةااا
ُااد ةررشاای جااأدیر ازاارای طاارح ةیيارشااحانُای ارجلااا دٍُاادهی شااالىث ةاار آگاااُی ةیياااران كهتاای
ةصحری در ةیيارشحانُای ىٍحخب آىّزطی طِر یزد اٌسام پذیرفث.
] [ Downloaded from mshsj.ssu.ac.ir on 2021-12-28
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ةیيارشحانُای ارجلا دٍُده شالىث
ةر آگاُی ةیياران كهتی ةصحری در
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سمیىههٍ يَههد  :ارجلااا شااالىث درةرگیرٌااده ىفاااُیو آىااّزش ةِداطااث ،پیظااگیری از ةیياااریُااا و
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ارجلااای شااالىث« ،روٌااد ایساااد جّاٌيٍااد کااردن افااراد ةاارای
افاازایض کٍحاارل ةاار ارجلااای شااالىث خااّد و ةِتااّد وضااعیث
شااالىث خااّد» ىیةاطااد ( .)1ارجلااای شااالىث درةرگیرٌااده
ىفاااُیو آىااّزش شااالىث ،پیظااگیری از ةیياااریُااا و خاادىات
ةااااازجّاٌی و ُيچٍاااایً طاااااىم جّاٌيٍدشااااازی ةیياااااران،
خاٌّادُااای آنُااا و کارکٍااان ةیيارشااحان در زِااث ةِتااّد
شااالىث زصااياٌی ،رواٌاای و ازحياااعی ىاارجت ةااا شااالىحی
ىیةاطااد ( .)2ارجلااای شااالىث ةااَ ىفِااّم جّاٌيٍدشااازی ىااردم
در طااٍاخث عّاىاام جأدیرگااذار ةاار شااالىث فااردی – ازحياااعی
و جػاايیو گیااری غااضیش در اٌحخااا رفحارُااای ةِداطااحی و در
ٌحیسَ رعایاث طایّه زٌادگی شاانو ىیةاطاد ( .)3اىاروزه خاّد
ىراكتحاای و شااّاد شااالىث یکاای از راُکارُااای اشاشاای ةاارای
کٍحااارل ةیيااااری و کااااُض ىااار و ىیرُاااای ٌاطااای از
ةیياریُای ىازىً ،ةاَخػاّص ةیيااری كهتای و ارجلاا شاالىث
و ةِداطث زّاىد اشث (.)4-6
ةیيارشااحانُا ىِيحااریً ةخااض ارائااَ دٍُااده خاادىات در
ٌظام شاالىث ةاّده و خادىات ارجلاای شاالىث دورٌياای آیٍاده
خااادىات ةیيارشاااحاٌی در ٌظاااام شاااالىث ىیةاطاااد ( .)7در
کظااّر ىااا ةیيارشااحانُااا جٍِااا ٌلااضُااای شااٍحی جظااخیع و
درىااان را ایفااا ىیکٍٍااد و ةاارای ارائاااَ ةصااایاری از خااادىات
ارجلاااا شااالىث در ةیيارشااحانُااا شاااخحار جعریاا طاادهای
وزاااّد ٌااادارد .طاارح ارجلااای شااالىث ةیيارشااحانُا جّشاا
شازىان زِاٌی ةِداطاث ىطارح طاد و در ایاً طارح ةیاان طاد
کاَ فعانیثُااای ةیيارشاحانُااا ةایااد در زِاث ارجلااای شااالىث
و پیظااگیری از ةیياااری ةاطااد ٌااَ فلاا فعانیااث درىاااٌی و
جظخیػاای ( .)8وزااّد یااع شاااخحار ىاادیریحی خاااص ارجلااای
شااالىث ةااا ُااد واردکااردن اغااّل ارجلااای شااالىث ،اُاادا و
ىلاغااد آن در یااع شاااخحار ىاادیریحی ىّزااّد ةیيارشااحانُااا
ضااروری اشااث (ٌ .)3حااایر ةرخاای از ىطانعااات اٌسااام طااده
ةیاٌگر ایً ىطهاب اشاث کاَ ازارای فعانیثُاا و اشاحاٌداردُای
ارجلااا دٍُااده شااالىث در ةیيارشااحانُا ىٍساار ةااَ ارجلااای
شااّدىٍدی و کااارایی در ةیيارشااحان ،ةِتااّد کیفیااث خاادىات،
ةِتااّد ٌحااایر ةااانیٍی پااس از درىااان ،کاااُض ىاار و ىیاار،
کاااُض عااّارض عياام زراصاای ،افاازایض رضااایث ةیياااران در
ةیيارشااحان و کاااُض ُزیٍااَُای درىااان و ةِتااّد کیفیااث

ىراكتثُاااای ةِداطاااحی و افااازایض شاااطش رفااااه کارکٍاااان و
ةیياااران زٌاادگی آنُااا و کارکٍان،کاااُض عااّارض درىااان،
ةصااحریُای ىکاارر و کاااُض ُزیٍااَُای درىااان و ةاعااخ ةِتااّد
وضاااعیث شاااازىانُای شاااالىحی در ةاااازار ركاةاااث شاااالىث
ىیطاااّد ( .)8-10جغییااار دیااادگاه ٌصاااتث ةاااَ ٌلاااض و
كاةهیثُاای ةیيارشاحانُا زِاث جتاادیم طادن ةاَ شاااخحارُای
ارجلا دٍُده شالىث ضاروری اشاث ( .)11کاَ عاالوه ةار جاأىیً
خاادىات پرشااحاری و پزطااکی زاااىد و ةااا کیفیااث ،شاااخحار و
فرٍُگ شاازىان یافحاَای زِاث ارجلاای شاالىث دارٌاد و خاّد
را ةَ عٍّان یع ىضای فیزیکای ارجلاا دٍُاده شاالىث ىطارح
ىیکٍٍااد و ةااَ طااّر فعااال ةااا زاىعااَ خااّد ىظااارکث ىیکٍٍااد
( .)12جضلق ایً اىر ةاا اشاحلرار ةیيارشاحانُاای ارجلاا دٍُاده
شاااالىث اٌساااام خّاُاااد طاااد ( .)3 ,8جأشااایس واصااادُای
پیظاااگیری و ارجلاااای شاااالىث در ةیيارشاااحان ةاااَ ىٍظاااّر
اشااحفاده از ظرفیااث ةصاایار ةاااالی ةیيارشااحانُا ةااا کيحااریً
ُزیٍاَ و وارد کاردن ىفِاّم ارجلاای شاالىث در ةیيارشاحان ُاا
در فرٍُاااگ شاااازىاٌی آنُاااا ىیةاطاااد ( .)7رشاااانث ایاااً
ةیيارشااحانُا جغییاار ٌگاارش شااٍحی درىااان-ىضااّر ةااَ ٌگاارش
شااالىث -ىضااّر و  4صااّزه ىحيرکااز در آن طاااىم ارجلااای
شااالىث ةیياااران ،کارکٍااان ،جغییاار شااازىان ةااَ ىکاااٌی زِااث
ارجلاااای شاااالىث ،ارجلاااای شاااالىث زاىعاااَ در ىضااای
ةیيارشحان ىیةاطد (.)13,14
جضلیلاااات ٌظاااان داده کاااَ عهاااث ةصااایاری از ىظاااکالت
شااالىحی ،شااتع زٌاادگی و ٌااّع رفحارُااای ةِداطااحی ىااردم
اشث .شاتع زٌادگی عاىام ىِيای در ارجلاای شاالىث اشاث و
آىّزش ةاَ ةیيااران كهتای یکای از اةزارُاای اشاشای در جعادیم
شااتع زٌاادگی و افاازایض آگاااُی آنُااا ةااّده و ىاایجّاٌااد در
داطااحً درص غااضیضی از ةیياااری و طااٍاخث آن و کٍحاارل
ةیياااری و پیظااگیری از رفحارُااای ٌاىٍاشااب در آنُااا کيااع
کٍٍااده ةاطااد .در ةیيارشااحانُای ارجلااا دٍُااده شااالىث ةااَ
زااای جيرکااز جٍِااا ةاار اشااحراج،یُااای درىاااٌی شااعی دارٌااد ةااا
ةرٌاىااَ ریاازی و آىااّزش ىااردم زاىعااَ ،شااالىث را گصااحرش
دٍُاااد (ُ .)15,16يچٍااایً ىداخهاااَُای آىّزطااای ةااارای
پیظااگیری از ةیياااری یااا کاااُض عااّارض ةیياااری طراصاای
طاادٌد کااَ ایااً ٌااّع ىداخهااَُا شااعی ىیکٍٍااد جااا افااراد از

تأثیر اجرای طرح بیهارستانوای ارتقا دونده سالنت بر آگاوی بیهاران قلبی

ريش پضيَص
ىطانعااَ صاضاار ،ی اع ىطانعااَ ىداخهااَای ةااّد کااَ ةاار روی
ةیياااران كهتاای ةااا جظااخیع ٌارشااایی كهااب و آٌاا،یً غاادری
پایاادار و ٌاپایاادار کااَ زِااث درىااان طتاای در ةخااض كهااب
ةیيارشااحان افظااار و طااِید غاادوكی یاازد در شااال 1398
ةصااحری طااده ةّدٌااد ،اٌسااام گرفحااَ اشااث .صسااو ٌيٌّااَ ةااا
اشحفاده از فرىّل زیار ٌ 62فار ةارآورد طاد کاَ ةارای ُریاع از
ةیيارشااحانُا  31ةیيااار در ٌظاار گرفحااَ طااد .در ضاايً از یااع
ٌيٌَّ پایهّت ةرای ىلادیر اونیَ فرىّل اشحفاده طد.
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ٌيٌّااَ گیااری ةااَ روش ىتحٍاای ةاار ُااد جااا رشاایدن ةااَ
صسااو کااافی و ةاار اشاااس ىعیارُااای ورود در ُاار  2ةیيارشااحان
غاّرت گرفاثٌ .يٌّاَُا ةار اشااس شاً ،زاٍسٌ ،اّع ةیياااری
ُيصااان شااازی طاادٌد .ىعیارُااای ورود ةااَ ىطانعااَ طاااىم
داطااحً رضااایث آگاُاٌااَ و کحتاای ،جّاٌااایی دریافااث ىااداخالت
آىّزطاایُ ،يچٍاایً ةیياااران كهتاای ةصااحری در ةیيارشااحان
افظار و طاِید غادوكی کاَ شااةلَ ةصاحری در یاع ةیيارشاحان
ازاارا کٍٍااده طاارح ارجلااا شااالىث دیگااری را ٌداطااحَ ةاطااٍد،
ةیياااارا ن ةاااّىی در ىضااادوده شاااٍی  18جاااا  70شاااال و
ىعیارُای خروج طااىم فاّت ،ىصاافرت ،عادم جيایام ةاَ اداىاَ
طااارکث در کالسُاااای آىّزطااای ،عااادم رضاااایث آگاُاٌاااَ
ةیياران ةّده اشث.
در فااااز اول ىطانعاااَ ،پ،وُظاااگر ةعاااد از جػاااّیب طااارح
پیظااٍِادی و گاارفحً ىسااّز از داٌظااگاه عهااّم پزطااکی یاازد و
ىعرفی خاّد ،ةاَ ةیاان ُاد از اٌساام ىطانعاَ ةارای ةیيااران و
گرفحً رضایث آگاُاٌاَ از آنُاا ،اكادام ٌياّد .ةاَ ىٍظاّر زياد
آوری دادهُا و ةررشای عّاىام ىاردر ةار شاتع زٌادگی ةیيااران
كهتاای ،از پرشظااٍاىَ جاادویً طااده ةاار اشاااس انگااّی ىاادل
اعحلااااد ةِداطاااحی ( )12اشاااحفاده طاااد .اعحتاااار غاااّری و
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طاایّهُای پیظااگیری ،درىااان و کٍحاارل ةیياااری خااّد آگاااُی
یاةٍااد .از کااارةردیحریً ىااادلُای آىااّزش ةِداطااث ،ىااادل
اعحلاااد ةِداطااحی اشااث کااَ رفحااار را جاااةعی از داٌااض و ٌگاارش
فاارد ىیداٌااد ،ةیظااحر در پیظااگیری از ةیياااری ٌلااض دارد،
راةطاَ ةاایً اعحلااادات و رفحااار را ٌظااان ىیدُااد ،ةاارای ةرطاار
کااردن ىظااکالت ةِداطااحی و جغییاار رفحااار ،جئّریُااایی را از
عهّم رفحاری وارد صیطاَ ةِداطاث ىیکٍاد و ایاً ىادل زِاث
جّشعَ پیاامُاایی اشاحفاده ىیطاّد کاَ ىاردم را ةارای گارفحً
جػيیو درشث جرغیب ىیکٍد (.)17,18
ةِاارام دادخااّاه جِراٌاای و ُيکاااران ( )1397در ىطانعااَای
ةااا عٍااّان جااأدیر ىداخهااَ آىّزطاای ىتحٍاای ةاار ىاادل اعحلاااد
ةِداطااحی ةاار رفحارُااای جغذیااَای ةیياااران دیاااةحی ٌااّع دو ةاار
روی ٌ 100فاار از ةیياااران دیاةااث ٌااّع دو ،ةااَ ایااً ٌحیسااَ
رشاایدٌد کااَ ىاادل اعحلاااد ةِداطااحی در آىااّزش رفحارُااای
جغذیاااَای ةاااَ ةیيااااران دیااااةحی کاااارایی الزم را دارد (.)19
ُيچٍاایً در ىطانعااَ ةرزاای و ُيکاااران ( )1395ةااا عٍااّان
ةررشاای جااأدیر آىااّزش ةاار اشاااس انگااّی اعحلاااد ةِداطااحی ةاار
آگاااُی و ٌگاارش ةیياااران دچااار شااکحَ كهتاای در ىااّرد عّاىاام
خطر شااز ةیيااری در ةیيارشاحان طاِید ىػاطفی طاِر ایاالم
در شااال  1393 -94کااَ ةاار رویٌ 80فاار از ةیياااران دچااار
شکحَ كهتی اٌسام طاد ةاَ کاار گیاری انگُّاای ىاردر در ارجلاا
و ةِتااّد عيهکاارد ةیياااران كهتاای ٌحیسااَ گرفحَطااد ( .)20در
ىطانعااَای دیگاار کااَ جّشاا زارعاای و ُيکاااران ( ،)1392ةااا
عٍّان ةیيارشاحان ارجلاا دٍُاده شاالىث :یاع ىطانعاَ پاایهّت
در ةخااض كهااب ةیيارشااحان ةااّعهی طااِر كاازویً اٌسااام طااد،
ٌظااان داده طااد ةیيارشااحان ارجلااا دٍُااده شااالىث ،ىاایجّاٌااد
ارجلااا دٍُااده شااطش شااالىث فاارد ،زاىعااَ و ىضاای ةاطااد
( .)12ةاااا جّزاااَ ةاااَ کاااارآیی انگاااّی اعحلااااد ةِداطاااحی در
ىطانعااات ىخحهاا زِااث پیظااگیری از رفحارُااای خطرٌاااص و
ارجلای رفحارُاای شاانو و آگااُی و ٌگارش ةیيااران ٌصاتث ةاَ
عّاىام ىاردر ةار شاتع زٌادگی افاراد و ُيچٍایً ةاا جّزاَ ةااَ
کيتااّد ىطانعااَ در زىیٍااَ ةیيارشااحانُااای ارجلااا دٍُااده
شااالىث در ایااران و ىیاازان جأدیرگااذاری ازاارای آن در ارجلااای
شااالىث ةیياااران كهتاای ،کارکٍااان ةیيارشااحان و زاىعااَ ،ةااَ
اٌسااام پ،وُظاای در ىااّرد جااأدیر ازاارای ایااً طاارح ةاار آگاااُی
ةیيااران كهتاای در ةیيارشاحانُای افظااار و طاِید غاادوكی یاازد
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Rehabilitation:
 )AACVPRةاار روی فاکحّرُااای خطاار ةیياااران كهتاای ةاارای
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ىطانعَ صاضار ٌظاان داد کاَ ىیااٌگیً شاٍی ةیيااران كهتای
طاارکث کٍٍااده در ایااً ىطانعااَ در گااروه ىداخهااَ و کٍحاارل ةااَ
جرجیاااب  53/74 ± 9/62و  54/19 ± 8/66ةاااّد .در ىسياااّع

Published by: Shahid Sadoughi University of Medical Sciences

227

] [ DOI: 10.18502/mshsj.v6i3.8040

کٍحاارل ةیياااری ةااّد .ةرٌاىااَ آىّزطاای گروُاای ةراشاااس ىاادل
اعحلاد ةِداطاحی زِاث جغییار رفحاار ةیيااران در طای  6زهصاَ
گروُ ای ٌ 5-6فااری  2شاااعحَ در ةخااض اٌسااام طااد .در ٌِایااث
ةصااحَ آىّزطاای صاااوی پيفهااث و نااّح فظاارده ةااَ آنُااا داده
طااد .ىااداخالت آىّزطاای جّشاا پ،وُظااگر و جیياای جضااث

یافتٍَا

راوبردوای ندیریت در نظام سالنت ،سال ششم ،شهاره  ،3پاییز  ،1400شهاره پیاپی 21

Pulmonary

and

Cardiovascular

] [ Downloaded from mshsj.ssu.ac.ir on 2021-12-28

ىضحااّایی پرشظااٍاىَ در ىطانعااَ زارعاای و ُيکاااران در شااال
 ،1392جأیی اد طااده و پای اایی آن ةااا اشااحفاده از آنفااای کروٌتاااخ
ةاااالجر از  0/7شااٍسیده طااده ةااّد .ایااً پرشظااٍاىَ طاااىم 5
شاارال دىّگرافیااع ،و  3شاارال ىرةااّط ةااَ آگاااُی ةااّد .از 3
شاارال ةخااض آگاااُی ،یااع شاارال 2 ،ززئاای (در زىیٍااَ ٌلااض
كهاااب) و  2شااارال 10 ،ززئااای در زىیٍاااَ عهااام اةاااحال ةاااَ
ةیياریُااای ایصااکیيیع كهتاای و رفحارُااای جظاادید کٍٍااده و
خطرٌاص ةیيااری ةاّد .در ٌيارهگاذاری شاراالت آگااُی ،ةارای
زّا درشث ةاَ ُار کادام از ازازای ایاً شاراالت ،اىحیااز  1و
زااّا ٌادرشااث ،اىحیاااز  0در ٌظاار گرفحااَ طااد .وضااعیث
اىحیااازات کصااب طااده جّش ا ُاار فاارد در طیفاای از  0جااا 22
ىظااخع گظااث .در شاارال  2اىحیااازی ٌلااض كهااب در ةاادن،
اىحیاااز  0ةااَ عٍااّان ضااعی  1 ،در گااروه ىحّش ا و  2در گااروه
ةاااال و در عهاام اةااحال ةااَ ةیياااری كهتاای و رفحارُااای جظاادید
کٍٍااده ةیياریُااای كهتاای ،اىحیاااز  0جااا  3در گااروه ضااعی 4 ،
جاا  7در گااروه ىحّشا و ةاااالجر از  7در گااروه ةااال كاارار گرفااث.
ٌيٌّااَُا در ُاار 2ةیيارشااحان ٍُگااام پااذیرش كتاام از ُرگٌّااَ
آىااّزش روجاایً جّشاا ةخااض ةصااحری ،پرشظااٍاىَ جاادویً
طده ةر اشاس ىدل اعحلاد ةِداطحی را کاىم کردٌد.
در فاااز دوم ىطانعااَ ،ةیياااران گااروه ىداخهااَ کااَ ةراشاااس
ٌيٌَّ گیاری ىتحٍای ةار ُاد و ةار اشااس ىعیارُاای ورود در
فاااز اول اٌحخااا طااده ةّدٌااد آىّزشُااایی را زِااث اغااالح
شااتع زٌاادگی و کٍحاارل ةیياااری در ةااازه زىاااٌی  3ىاُااَ جیاار
ىاااه جااا طااِریّر ىاااه شااال  1398دریافااث کردٌااد .زِااث
طرکث در زهصاات آىّزطای ةاَ وشایهَ جيااس جهفٍای ةاا جاع
جاااع ةیيااااران و ذکااار شااااعث و ىااادت صضاااّر در کاااالس
ُياٍُگی الزم ةاا آنُاا ةاَ عيام آىاد .ىاداخالت آىّزطای ةاَ
 2غااّرت ،چِااره ةااَ چِااره و گروُاای اٌسااام طااد .ةرٌاىااَ
آىّزطی چِره ةاَ چِاره ةراشااس گایاد الیاً اٌسياً ةاازجّاٌی
كهاااب و عااارو و ریاااّی ( American Association of

ٌظاااارت اٌساااام طاااد .جااایو ىحظاااکم از پرشاااحار ،پزطاااع،
فیزیااّجراو و کارطااٍاس جغذیااَ ةااّد .آىّزشُااای پرشااحاری
ىرةااّط ةااَ ةیياااری در زىیٍااَ ٌضااّه گاارفحً و کٍحاارل عالیااو
صیاااجیٌ ،ضااّه ىػاار داروُااا ،عااّارض داروُااا ،رعایااث رژیااو
درىاٌی و عدم ىػار دخاٌیاات ةاَ غاّرت چِاره ةاَ چِاره و
گروُاای جّشاا پ،وُظااگر داده طااد .آىّزشُااای جخػػاای
جغذیَ و رژیاو درىااٌی جّشا کارطاٍاس جغذیاَ در زىیٍاَ ٌاّع
رژیااو درىاااٌی شااانو ىطاااةق ةاار ٌااّع ةیياااری و ةیياااریُااای
زىیٍاااَای ُاااو ةاااَ غاااّرت اٌفااارادی و گروُااای داده طاااد.
کارطااٍاس فیزیااّ جااراو در زىیٍااَ جعیاایً فعانیااثُااای ىساااز
ةاادٌی ،داىٍااَ صرکااات ةاادٌی ةاار طتااق ٌظاار پزطااع ىعااانر و
ةیياااریُااای زىیٍااَای ،آىّزشُااایی را ةااَ غااّرت گروُاای و
اٌفارادی داد .پزطاع جایو ٌیااز در زىیٍاَ ٌاّع ةیيااری ،راهُااای
درىااان ،ریصااعُا ،عّاىاام خطاار آفااریً ةیياااریٌ ،لااض ةاااز
جااّاٌی كهااب ،پایتٍاادی ةااَ درىااان و چااع کااردن آزىایظااات
دورهای ةعااد از جاارخیع آىّزشُااایی را داد .در گااروه کٍحاارل
ٌیااز ُیچگٌّااَ ىداخهااَای غااّرت ٌگرفااث و در واكااد ُيااان
آىّزشُااای ىعيااّل ةخااض را جّشا پرشااٍم دریافااث کردٌااد؛
کَ ایً اىر در ارجتاط ةا ُر  2گروه اجفا افحاد.
در فاااز شااّم ىطانعااَ ( 3ىاااه ةعااد از پااذیرش) ،ةااَ ىٍظااّر
ارزیاااةی آگاااُی ،ىساادداً پرشظااٍاىَ جاادویً طااده ةاار اشاااس
انگااّی ىاادل اعحلاااد ةِداطااحی ،جّشا ُيااان ةیياااراٌی کااَ در
فاز اول ةاَ روش ٌيٌّاَ گیاری ىتحٍای ةار ُاد اٌحخاا طاده
ةّدٌاااد در ُااار  2ةیيارشاااحان جکيیااام گظاااث (پ،وُظاااگر
اطالعااات دىّگرافیااع ةیياااران را از كتاام دریافااث کاارده ةااّد و
ةا ةیياران زِث پرکردن پرشظٍاىَ جياس گرفحَ طد).
جسزیاَ و جضهیام دادهُاا ةاا اشاحفاده از ٌارم افازار ،SPSS 23
آىااار جّغاایفی و ُيچٍاایً آزىّنُااای جاای ىصااحلم و کااای
اشااکّئر ةاارای ىلایصااَ پاراىحرُااای ىااّرد ىطانعااَ در  2گااروه
در فاااز اول و شااّم اشااحفاده طااد .ضاايٍاً ایااً ىطانعااَ ةااا کااد
اخاااال ةاااَ طاااياره  IR.SSU.REC.1397.160در داٌظاااگاه
عهّم پزطکی یزد ىّرد جأیید كرار گرفحَ اشث.
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ىیاااٌگیً شااٍی افااراد  54/08 ± 9/09شااال ةااّد و ةاار اشاااس
ٌحااایر آزىااّن جاای ىصااحلم 2 ،گااروه در ةاادو ىطانعااَ اخااحال
آىاااری ىعٍاایداری از ٌظاار شااً ٌداطااحٍد و ُيصااان ةّدٌااد
(زدول .)1
زدول  :1ىلایصَ طاخعُای جّغیفی ىحغیر شً در دو گروه ىداخهَ و کٍحرل
ىحغیر

گروه

اٌضرا ىعیار  ±ىیاٌگیً

ىلدار * p

54/19 ± 8/66
53/74 ± 9/62
54/08 ± 9/09

0/59

کٍحرل
ىداخهَ
ىیاٌگیً کم

سه

* شطش ىعٍیداری p > 0/05

ىسيااّع افااراد ىااّرد ىطانعااٌَ 62 ،فاار (ٌ 52فاار ىاارد و 10
ٌفر زن) ةّد کَ اکذریاث افاراد طارکث کٍٍاده ،ىاردان ةّدٌاد.
ُيچٍیً اکذریاث افاراد ُاو در گاروه کٍحارل و ُاو در گاروه
ىداخهاااَ در ىضااادوده شاااٍی  41-50شاااال ،ىحأُااام ،ةاااا
جضػاایالت دیاامهو و از ٌظاار طااغم ،آزاد و ةازٌظااحَ ةّدٌااد.
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آزىااّن کااای اشااکّئر ٌظااان داد در جّزیااد ٌيٌّااَُا از ٌظاار
وی،گیُااای دىّگرافیااع (زااٍس ،جأُاام ،طااغم ،جضػاایالت)
در  2گااروه کٍحاارل و ىداخهااَ اخااحال آىاااری ىعٍاایداری
وزّد ٌداطحَ و  2گروه در ةدو ىطانعَ ُيصان ةّدٌد.
در جسزیااَ و جضهیاام آىاااری ،ىیاااٌگیً ٌيااره آگاااُی ٌيٌّااَ
ُااا در گااروه ىداخهااَ ،كتاام از ىداخهااَ و  3ىاااه ةعااد از
پاااااذیرش ةاااااَ جرجیاااااب ( )7/90 ± 4/01و ()21 ± 1/61
ىضاشتَ طده ةاّدُ .يچٍایً ىیااٌگیً ٌياره آگااُی در گاروه
کٍحاارل ،كتاام از ىداخهااَ و  3ىاااه ةعااد از پااذیرش ةااَ جرجیااب
( )10/77 ± 5/31و ( )11/54 ± 5/30ىضاشاااااتَ گردیاااااد.
ٌحااایر آزىااّن جاای ىصااحلم ٌیااز ٌظااان داد ةاایً  2گااروه
ىداخهااَ و کٍحاارل در ةاادو ىطانعااَ از ٌظاار ىیاااٌگیً ٌيااره
آگاااُی اخااحال آىاااری ىعٍاایداری وزااّد ٌداطااحَ (; 0/06
 )pو در واكااد  2گااروه ُيصااان ةّدٌااد .اىااا اخااحال آىاااری
ىعٍاای داری در ىیاااٌگیً ٌيااره آگاااُی  2گااروه  3ىاااه ةعااد از
پذیرش دیده طد (( )p < 0/001زدول .)2

زدول  :2ىلایصَ ىیاٌگیً ٌيره آگاُی در  2گروه ىداخهَ و کٍحرل كتم و  3ىاه ةعد از پذیرش ةیياران

صداكم ٌيره

صداکذر ٌيره

کٍحرل

10/77 ± 5/31

0

22

ىداخهَ

7/90 ± 4/01

0

19

کٍحرل
ىداخهَ

11/54 ± 5/30
21 ± 1/61

0
17

22
22

زىان
پذیزش بیمار (قبل)
 3ماٌ بؼد اس پذیزش (بؼد)

0/06
* < 0/001
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* ىعٍی دار در شطش ىعٍیداری p > 0/05

بحث
افزایض روز افزون ةیيااریُاای ىازىً و ىارجت ةاا شاتع
زٌاادگیٌ ،یازىٍااد صرکااث ةیيارشااحانُااا ةااَ شااّی ارجلااای
شااالىث ةااَ عٍااّان یااع خاادىث کهیاادی ةاارای ةیياااران و
کارکٍااان اشااث .ةااَ طااّر شااٍحی ،ةیيارشااحانُا ةااَ عٍااّان
ىراکاز ارائاَ دٍُااده خادىات پیظااگیری داٌّیاَ (شااطش اول) و
دانذیَ (شاطش دوم) ُصاحٍد و ارائاَ خادىات پیظاگیری اونیاَ
و ارجلااای شااالىث ةااَ شاااخحارُای دیگااری شاامرده طااده
اشث .ایاً درصاانی اشاث کاَ طاّاُد زیاادی وزاّد دارد کاَ
ةیيارشاااحانُا ىیجّاٌٍاااد ٌلاااض چظااايگیری در خااادىات
ارجلای شالىث داطاحَ ةاطاٍد .ایاً ٌلاض کااىالً داةاث طاده و
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در ایااً ىااّرد ازياااع ةاایً انيههاای وزااّد دارد .ةیيارشااحانُا
ةِحااریً ىکااان ةاارای جعاىاام ةااا زاىعااَ ُصااحٍد کااَ ىیجااّان
آىااّزشُااای الزم ةاارای ةِتااّد طاایّه زٌاادگی و پیظااگیری از
ةیياااری را از طریااق کارکٍااان ،ةیياااران و خاٌّادهُایظااان ةااَ
زاىعَ ىٍحلم کرد.
ةاار اشاااس ٌحااایر ىطانعااَ صاضاار ،ىداخهااَ آىّزطاای جااأدیر
ىعٍاایداری ةاار روی ىیاازان آگاااُی ةیياااران داطااحَ اشااث و
ةاااالرفحً شااطش داٌااض و آگاااُی ةیياااران ٌصااتث ةااَ عّاىاام
خطرشاااز ةیياااری ةااَ عٍااّان یکاای از اغااهیجریً و ىِيحااریً
گامُااای پیظااگیری و یااا کٍحاارل ةیياریُااای كهتاای عروكاای
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ٌيره آگاُی ٌيٌَُّا
اٌضرا ىعیار  ±ىیاٌگیً

روح اله عسکری و وهکاران
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ىضصّ ىیطّد.
ٌحایر ىطانعَ صاضارُ ،يصاّ ةاا ٌحاایر ىطانعاَ ٌای کاادص
آیااّ شااّارٌیٍگز و ُيکاااران ( )2020ىاایةاطااد .در ىطانعااَ
ىااذکّر کااَ ةااا ُااد جعیاایً شااطش آگاااُی و داٌااض ةیياااران
در خػّص عّاىم خطر ىارجت ةاا ةیيااریُاای كهتای اٌساام
طدٌ ،حاایر ٌظاان داد کاَ اکذار افاراد ىاّرد ىطانعاَ آگااُی و
داٌااض کااافی درةاااره عّاىاام خطاار ةیياااریُااای كهتاای و
عروكاای را دارٌااد و ُيچٍاایً افاازایض آگاااُی و داٌااض درةاااره
عّاىاام خطاار ةیياااریُااای كهتاای و عروكاای در جّشااعَ ارجلااا
شالىث افاراد در پیظاگیری از ةیيااری كهتای ىایجّاٌاد ىاردر
ةاطد (.)21
پراشاااد و ُيکاااران ( )2020در ىطانعااَای کااَ ةااا عٍااّان
آگااااُی از ةیيااااری روىاجیصااايی كهاااب و ىیااازان ىطاةلاااث
پروجکاامُااا ةااا پیظااگیری داٌّیااَ در اشااحانُااای کااو درآىااد
ٍُااد اٌسااام دادٌااد ةااَ ایااً ٌحیسااَ رشاایدٌد کااَ جلریتااً ةاارای
ٌیيی از طارکث کٍٍادگان ،اكاداىات اٌساام طاده ىحٍاشاب ةاا
پیظااگیری ىااٍظو داٌّیااَ از ةیياااری روىاجیصاايی كهااب ٌتااّده
اشااث و در خػااّص شااطش آگاااُی ٌیااز ،اکذاار آنُااا از ایااً
ةیياااری آگاااُی ضااعیفی داطااحٍد .اطيیٍااان از پیظااگیری
داٌّیاَ و افازایض آگااُی ٌصاتث ةاَ ةیيااری روىاجیصاو كهتای
در ةاایً ىااردم عااادی ىيکااً اشااث طاایّع آن را در ىٍاااطلی
کااَ ةااار كاةاام جااّزِی از ةیياااری روىاجیصااو كهتاای دارٌااد،
کاااُض دُااد ( .)22فهااذا ،در ىطانعااَ ىااذکّر ُياٌٍااد ىطانعااَ
صاضاار ،جااادیر آگاااُی در پیظااگیری از ةیياااری كهتاای و ارجلااا
شالىث ،ىِو و ىّرد جایید ىی ةاطد.
ٌحااایر ىطانعااَ صاضاار ةااا ىطانعااَ دادخااّاه جِراٌااای و
ُيکاااران ( )1397ةااا عٍااّان جااأدیر ىداخهااَ آىّزطاای ىتحٍاای
ةاار ىاادل اعحلاااد ةِداطااحی ةاار رفحارُااای جغذیااَای ةیياااران
دیاةحی ٌّع  2کاَ ةاا افازایض ىعٍایداری آگااُی ُياراه ةاّده
اشااث (ُ ،)19يخااّاٌی دارد و در ُاار  2ىطانعااَ ةرٌاىااَُای
آىّزطاای ىتحٍاای ةاار ىاادل اعحلاااد ةِداطااحی جّاٌصااحَ ةااا
افاازایض ىعٍاایداری آگاااُی ُيااراه ةاطااد و ةاعااخ ارجلااای
آگاااُی در ةیياااران طااّدُ .يچٍاایً ةااا ىطانعااَ فریاام و
ُيکاااران ( )2017کااَ ىلایصااَ ٌيااره اگاااُی پاایض و پااس از
آىاااّزش ةراشااااس ىااادل اعحلااااد ةِداطاااحی در راةطاااَ ةاااا
روشُااای غرةااانگری شاارطان پصااحان در داٌظااسّیان جفاااوت

ىعٍاایداری را ٌظااان داد (ُ ،)23يصااّ ىیةاطااد و در ُاار 2
ىطانعَ افزایض ىیاٌگیً آگاُی ىعٍیدار ةّده اشث.
در ىطانعَ فالصای و ىیاری ( )1396کاَ ةاا ُاد ةررشای
جأدیر آىاّزش انکحروٌیاع ةار شاطش شاّاد شاالىث  60ةیياار
ایصکيیع كهتی ىرازعاَ کٍٍاده ةاَ ةیيارشاحانُاای داٌظاگاه
عهااّم پزطااکی نرشااحان غااّرت گرفحااَ ةااّدٌ ،حااایر ٌظااان داد
ىداخهااَ آىّزطاای انکحروٌیااع ىیجّاٌااد ةاعااخ ارجلااا شااطش
شااّاد شااالىث در ةیياااران ایصااکيیع كهتاای گااردد (.)24
ٌحاایر ایااً ىطانعاَ ةااا ىطانعااَ صاضار ُيخااّاٌی دارد و ُاار 2
ىطانعَ جّاٌصاحَ ىیااٌگیً آگااُی ةیيااران را افازایض و ٌِایحاا
ةاعخ ارجلاا شاالىث در ةیيااران كهتای طاّدُ .ار  2ىطانعاَ از
ٌظاار جعااداد طاارکث کٍٍاادگان جلریتاااً ىظاااةَ ةااّده ةااا ایااً
جفاااوت کااَ در ىطانعااَ صاضاار ىااداخالت آىّزطاای ،عااالوه ةاار
دادن نااّح فظاارده ةااَ ةیياااران ةااَ غااّرت صضااّری و چِااره
ةَ چِره و گروُی ُو ةّده اشث.
ٌحاااایر ىطانعاااَ ةرزااای و ُيکااااران ( )1395ةاااا عٍاااّان
ةررشی جأدیر آىاّزش ةار اشااس انگاّی اعحلااد ةِداطاحی ةار
آگاُی و ٌگارش ةیيااران دچاار شاکحَ كهتای در ىاّرد عّاىام
خطرشاز ةیيااری ةار ةیيااران كهتای ،جّغایَ ةاَ ةاَکاارگیری
انگُّااای ىااردر در ارجلااا و ةِتااّد عيهکاارد ةیياااران كهتاای
ٌيااّده اشااث ( )20کااَ ةااا ىطانعااَ صاضاار از نضاااظ ىعٍ ایدار
طاادن ٌياارات آگاااُی و اشااحفاده از ایااً انگااّی آىّزطاای
اعحلاد ةِداطحی ُيصّ ىیةاطد.
دُلاااٌی جفحاای و ُيکاااران ( )1395در ىطانعااَای کااَ ةااا
ُااد ىلایصااَ جااأدیر  2روش آىّزطاای پيفهااث و فاایهو
آىّزطاای ةاار آگاااُیٌ ،گاارش و عيهکاارد کارکٍااان ىراکااز
دونحی طاِر یازد در ىاّرد عّاىام خطار ةیيااریُاای كهتای
عروكی کاَ ةار روی ٌ 160فار از کارکٍاان ىراکاز دونحای طاِر
یاازد اٌسااام دادٌااد ةااَ ایااً ٌحیسااَ رشاایدٌد کااَ ُاار  2روش
آىّزطاای فاایهو آىّزطاای و پيفهااث ،ةاار آگاااُیٌ ،گاارش و
عيهکارد کارکٍاان جاأدیر داطاحَ اشاثُ .ار چٍاد جاأدیر فایهو
آىّزطی ةر ٌگارش و عيهکارد آنُاا ةیظاحر ةاّده اشاث (.)25
ٌحاااایر ىطانعااَ ىااذکّر ةااا ىطانعااَ صاضاار از نضاااظ ىعٍاایدار
طاادن ٌياارات آگاااُی ةعااد از ىداخهااَ آىّزطاای ةاار ارجلااای
شااطش آگاااُی ٌيٌّااَُااا در ىااّرد عّاىاام خطاار ةیياااریُااای
كهتی و عروكی ُيصّ ىیةاطد.
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یافحَُای پ،وُض صاضر ٌظاان دٍُاده جاأدیر ىذتاث ةرٌاىاَ
آىّزطای طراصای طاده ةار اشااس انگاّی اعحلااد ةِداطاحی و

سپاسگشاری
ٌّیصٍدگان ةر خّد الزم ىیداٌٍد ةدیً وشیهَ از جياىی
ىصئّنیً ةیيارشحانُای افظار و طِید غدوكی یزد کَ ایظان
را در ازرای ایً ىطانعَ یاری ٌيّدهاٌد ،شماشگزاری ٌيایٍد.
مشارکت وًیسىدگان
طراصی پ،وُض :ر .م ،ر .ع ،ر .م  ،س .ج
زيد آوری دادهُا :ر .م
جضهیم دادهُا :ر .م ،س .ج
ٌگارش و اغالح ىلانَ .:ر .م ،ر .ع ،ر .م ،س .ج
ساسمان حمایت کىىدٌ
ایً ىلانَ ةرگرفحَ از پایان ٌاىَ ىلطد کارطٍاشی ارطد
رطحَ ىدیریث خدىات ةِداطحی درىاٌی ةا کد  5916ىیةاطد
کَ جّش داٌظگاه عهّم پزطکی یزد ىّرد صيایث ىانی كرار
گرفحَ اشث.
تؼارض مىافغ
ُیچگٌَّ جعارض ىٍافعی از شّی ٌّیصٍدگان گزارش ٌظده
اشث.
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وتیجٍ گیزی

گایدالیً  AACVPRةر افزایض ىیزان آگااُی در افاراد گاروه
ىداخهَ ىایةاطاد کاَ در ٌحیساَ ىایجّاٌاد افازایض رفحارُاای
پیظگیری کٍٍده از ةیياریُای كهتای عروكای در ایاً گاروه از
ةیياران را ةَدٌتال داطحَ ةاطد و ةا عٍایث ةاَ ٌحاایر ةاَ دشاث
آىده از پ،وُض صاضر و ةاَ عتاارجی جاأدیر ىذتاث آىاّزش ةاَ
ةیياران كهتی ةر جّاٌيٍدشاازی آٌاان در راشاحای ازارای طارح
ةیيارشحان ارجلا دٍُده شالىث (طرح ارجلای شالىث) پیظاٍِاد
ىیطااّد جااا ةرٌاىااَ ریاازی الزم ةاارای ازاارای اشااحاٌداردُا و
طاخعُای ةیيارشحان ارجلا دٍُده شاالىث در ةیيارشاحانُای
کظّر فراُو طّدُ .يچٍیً ةا جّزَ ةَ کيتاّد ىطانعاَ در ایاً
زىیٍَ ،اٌسام ىطانعات زاىدجر و گصحردهجر در ایاً زىیٍاَ و یاا
ةیياران گروهُای ىخحه  ،پیظٍِاد ىیگردد.
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ُيچٍاایً ىطانعااَ صاضاار ةااا ىطانعااَ زارعاای و ُيکاااران
( )1392ةا عٍاّان ةیيارشاحانُاای ارجلاا دٍُاده شاالىث کاَ
ةاا ُااد جّاٌيٍدشااازی ةیيااار ىتحٍای ةاار رویکاارد ةیيارشااحان
ارجلااا دٍُااده شااالىث در ةخااض كهااب ةیيارشااحان ةااّعهی
شااایٍای طاااِر كااازویً در  4صیطاااَ جّاٌيٍدشاااازی ةیياااار،
ىداخهااَ آىّزطااای کاااادر پرشاااحاری ،ىداخهاااَ شاااازىاٌی در
صیطااَ ىاادیریث ةیيارشااحان و ىااداخالت ىضاای فیزیکاای
اٌسااام طااد (ُ )12يصااّ ىیةاطااد .ةراشاااس ٌحااایر ةَدشااث
آىااده ىطانعااَ زارعاای و ُيکاااران ةاایً ىیاااٌگیً ٌياارات
آگاااُی ،صصاشاایث ،ىٍااافد ،ىّاٌااد و طاادت درص طااده در
ةیياران كتام و ةعاد آىاّزش ُيتصاحگی ىعٍایداری ةَدشاث
آىااد (ُ .)12اار  2ىطانعااَ از ٌظاار طاارکث کٍٍاادگان (ةیياااران
كهتاای) ،پرشظااٍاىَ اشااحفاده طااده (ةاار اشاااس ىاادل اعحلاااد
ةِداطااحی) و ىداخهااَ آىّزطاای (ةااَ غااّرت گروُاای و چِااره
ةَ چِاره ةار اشااس ىادل اعحلااد ةِداطاحی) ىظااةِث دارٌاد
اىااا ةااا ایااً جفاااوت کااَ در ىطانعااَ زارعاای و ُيکاااران گااروه
کٍحرل ٌداطحٍد.
در ىسيااّع طراصاای ةرٌاىااَ آىّزطاای ةاار اشاااس انگااّی
اعحلادی ةِداطاحی و اٌساام ىطانعاَ ىداخهاَای را ىایجاّان از
ٌلاااط كااّت ىطانعااَ ةرطاايرد .از طرفاای ،ىطانعااَ صاضاار از
زٍتااَ عاادم ىظااارکث کاىاام طاارکث کٍٍاادگان در ىراصاام
ىخحهاا جضلیااق ،عاادم دشحرشاای ةااَ ةعضاای از ىحااّن و
ىلاااالت ىظاااةَ خااارزی در ةرخاای از پایگاااهُااای دادهای ،و
ُيچٍیً ةاازه زىااٌی طاّالٌی  3ىاُاَ در خػاّص ىاداخالت
آىّزطااای و ىحعاكاااب آن پاااایض ىصاااحير ةیيااااران ،ةاااا
ىضاادودیثُااایی روةاَرو ةااّده اشااث کااَ جااا صاادودی جعياایو
پذیری ٌحایر را جضث جادیر كرار ىیدُد.
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Background: Health promotion includes the concepts of health education,
disease prevention and rehabilitation services. Accordingly, the
implementation of standards and indicators of health promotion in
hospitals is necessary to ensure the quality of the services provided.
Therefore, this study was conducted to investigate the effect of
implementing a health promotion hospital plan on the awareness of
hospitalized cardiac patients in selected educational hospitals in Yazd.
Methods: This was an interventional study, which was performed on 62
cardiac patients referred to 2 selected educational hospitals of Yazd
University of Medical Sciences. 31 patients from Afshar Hospital (the case
group), and 31 patients from Shahid Sadoughi Hospital (the control group)
were selected by purposive sampling method. In the case group, in addition
to the routine trainings, the subjects received face to face and group
educational interventions based on the Health Belief Model and the
Guidelines to the American Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation
Association for 3 months, and were finally given an educational package.
The samples in the control group also underwent routine training. Data
analysis was performed using a questionnaire based on Health Belief
Model, before the educational intervention and 3 months after, using SPSS
23 software, Chi-square and independent t-tests.
Results: Awareness scores in the case and control groups before the
intervention were 7.90 ± 4.01 and 10.67 ± 5.31, and after the intervention
were 21 ± 1.61 and 11.54 ± 5.31 respectively, and a significant difference
was seen in the scores of the post-intervention group (p < 0.001).
Conclusion: The implementation of the health promotion hospital plan can
be effective in increasing the awareness and improving the performance of
cardiac patients. Therefore, it is recommended for hospitals to move
towards health promotion.
Key words: Health promoting hospital, Knowledge, Health belief model,
Heart patients, Health promotion
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