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 جماعى(      البحث )

الفترتين الصباحية  فيغسيل الكلوى لللمرضى الذين يخضعون ل نمط النوم اضطرابات تحسينالى  هل التدخل التمريضى يؤدى

 ؟والمسائية

 التمريض و العناية  بالواليات المتحدة االمريكيةمجلة مجلة بحث منشور في                    
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 القائمون بالبحث
    الزقازيق امعةج -كلية التمريض - 2باطني جراحيتمريض  2   نادية محمد طهد.         

   حلوان جامعة      -كلية التمريض - 1باطني جراحيتمريض  2   زينب حسين علىد.                              
                              ------------------------------------------------------------- 

      مقدمة:ال     
من اكثر المشاكل شيوعا بين المرضى  الخاضعين للغسيل الكلوى  سواء فى الفترة الصباحية او المسائية . و  تعد اضطرابات النوم      

 .من  المرضى الخاضعين للغسيل الكلوى  يعانون من االضطرابات فى النوم % 08قد أشارت االحصائيات العالمية ان حوالى 

 : البحثهدف   

في تحسين نمط النوم بين المرضى  الخاضعين للغسيل  ى التوجيهىعلية التدخل التمريضتقييم  مدى فاتهدف هذة الدراسة الى 

 و ذلك من خالل  .الكلوى  سواء فى الفترة الصباحية او المسائية

 الكلوي بمراحله  الفشل المرضى الذين يعانون منفى  ةتونوعي نمط النوم حسنت فىاضطرابات على  العوامل التي تؤثر تحديد

 .  ىوغسيل الكللل يخضعونو األخيرة

 المرضى الذين فى  ةتونوعي نمط النوم حسنت ى المناسب لهؤالء المرضى و الذي بهدف الىالتوجيه ىلتمريضا التدخل وضع

 والعواملالعوامل الجسمانية  العمل على من خاللى وغسيل الكللل ويخضعون الكلوي بمراحله األخيرة الفشل يعانون من

   مومشاعره ةجسمانيالنفس

 و كلك  ةتونوعي نمط النوم حسنت ى المناسب لهؤالء المرضى غلىالتوجيه ىلتمريضا التدخل تقويم تأثير    . 

 لها اضطرابات على  العوامل التي تؤثر تحديد على أساسى القائم التوجيه ىلتمريضا التدخل االفتراض بأن وكان : األفتراض

ى وغسيل الكللل يخضعونو الكلوي بمراحله األخيرة الفشل لمرضى الذين يعانون منافى  ةتونوعي نمط النوم حسنت فىتأثير أيجابى 

  ومشاعرهم ةجسمانيالنفس والعواملية مانالعوامل الجس ومشاعرهم ةجسمانيالنفس والعواملية مانالعوامل الجس على العمل من خالل
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    طرق البحث المستخدمة: 

متابعة مرحلة ما قبل وما بعد التدخل التمريضى. وجرى تقييم المرضى المشاركين في تصميم شبه تجريبي مع تقييم و: التصميم 

 ى.هأسبوعا بعد االنتهاء من التدخل التمريض التوجي 21ثالث فترات زمنية: من قبل، بعد االنتهاء، و 

الفترة مريضا في  08و  038±  6035العمر مريضا في الفترة الصباحية مع متوسط  08أجريت هذه الدراسة على  : عينة الدراسة

حتي    3:30من الفترة المسائية ةجلس ماأ  28:08حتي   6:30 من الصباح . جلسة الفترة38.±  6.31العمر مع متوسط  ئيةالمسا

28:08 
 الزقازيق جامعة مستشفياتب الغسيل الكلوى وحداتفى الدراسة  هذه قد أجريت : مكان الدراسة

 

 قد قام الباحثين بتصميم              :ادوات جمع البيانات 

 

  لجمع البيانات المتعلقة بخصائص المريض االجتماعية والديموغرافية والمشاكل الصحية البدنية  :استمارة استبيان و مقابلة( 2) 

 ، والعوامل الكيميائية الحيوية الشعورية نيةاوالعوامل النفسية واالجتماعية، والروح

 و هو لقياس مؤشر جودة النوم (PSQI) (   مقياس  2) 

   ESS)   ) لنعاسا( مقياس نوعية 3) 

 

من أجمالى العينة الختبار الوضوح واإلمكانية العملية لألدوات، باإلضافة إلى ذلك  %11أجريت على     الد راسة األستطالعية  :

 إلى مكان وعينة البحث

   

تؤدى الى  و تؤثر على النوم  التي  على أساس العوامل التوجيهية القائمة ريضيةالتدخالت التم: قام الباحثين بتصميم التدخل التمريضى

الكلوي بمراحله  الفشلاضطرابات النوم  و كذلك العوامل التى يمكن أن تحسن نمط النوم ونوعية بالنسبة للمرضى الذين يعانون من 

 هى األكثر شيوعا السلوكية العالجات وكانت .واالجتماعية وحانيةالجسدية و الر ,األخيرة و تشتمل هذة  العوامل  على العوامل النفسية

 ، إجراءات العناية الليليةالنوم تحسين سلوكيات قبل بدأ، النشاط البدني خالل النهار ( العناية بالمشاكل الجسدية،عقاقيراستجدام بدون )

لتحقيق  ،التدريب على االسترخاءو التحفيز،النوم، ومراقبة تحسين نوعية وجودة  الحرمان من النوم يؤدي إلى ،النوم تقييد قبل النوم،

 .لتحسين نمط النوم يتم تطبيق هذه التداخالت ثم تقييمها األمثل النجاح
  

مماثلة؛ وكان  المسائيةو يةمجموعة الصباحاللمرضى في لكشفت النتائج أن الخصائص االجتماعية والديموغرافية  النتائج:

، الفترة المسائيةمقارنة مع مجموعة  يةالصباحالفترة خفض في مجموعة منتم اإلبالغ عنها التى  العدد اإلجمالي للمشكالت

العوامل التي بساعات نوم ليال في كال المجموعتين. وفيما يتعلق  4جميع المرضى يعانون من سوء نوعية النوم، بمتوسط 

مجموعة الأعلى لدى المرضى في  هإحصائياللة ذات در المرضى وتؤثر على النوم، كانت العوامل االجتماعية وشع

. هناك تحسينات المسائيةمجموعة الب التنفس أثناء النوم المرضى من ضيق فى نيايع .المسائيةمجموعة المقارنة ب، يةالصباح

ومشاكل ية والعوامل النفسية واالجتماع والفسيولوجية جسمانيةالنوم والمشاكل ال نوعية وجودةإحصائية في ذات داللة كبيرة 

إحصائية في مستويات الهيموجلوبين  ذو داللة. هناك تحسن كبيرالمسائيةو يةفي كل من المجموعات الصباحالتنفس 

. وكانت جميع العوامل األربعة )المشاعر، لدراسةا مراحلوالكالسيوم واليوريا في الدم في كل من المجموعتين في جميع 

المرضى  شعور عدجتماعية( للتنبؤ ذات داللة إحصائية مستقلة من هذه النتيجة. ية، والتنفس أثناء النوم، واالجسمانيونفس

 جودة النوم.  نمط ونوعيةتحسين مع مؤشرا سلبيا فقط، في حين أن جميع العوامل الثالثة األخرى إيجابية 
 

 حسنتأن  تستطيع ت النوماضطراباعلى  العوامل التي تؤثر تحديد على أساسالقائم  ىالتوجيه ىلتمريضا لتدخلا :الخالصة

 العمل  من خاللى وغسيل الكللل يخضعونو الكلوي بمراحله األخيرة الفشل المرضى الذين يعانون منفى  ةتونوعي نمط النوم
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 يعملونالمرضى الذين  بين يكون أكثر فعالية إنهولوحظ  .ومشاعرهم ةجسمانيالنفس والعواملية مانالعوامل الجس على

 المسائية بالفترة مقارنة يةالصباحفى الفترة  ىوغسيل الكلال

 :التوصيات
 نمط وجودة سلبا على التي قد تؤثر العوامل على الممرضات تعريفالضروري  لذلك اوصت الدراسة انة من و

 . نومهم اضطرابات للحد منوضع استراتيجيات وهؤالء المرضى ل النوم نوعية
 الخارجية العوامل القيود المفروضة على لتجنب العشوائية ب السريريةالتجار من خالل كذلك النتائج وينبغي تأكيد

 .دراسةال يحتاج إلى مزيد من نوعية النومو نمط على القياسات البيوكيميائية تأثير
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