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جامعة حلوان

------------------------------------------------------------المقدمة:
تعد اضطرابات النوم من اكثر المشاكل شيوعا بين المرضى الخاضعين للغسيل الكلوى سواء فى الفترة الصباحية او المسائية  .و
قد أشارت االحصائيات العالمية ان حوالى  % 08من المرضى الخاضعين للغسيل الكلوى

يعانون من االضطرابات فى النوم.

هدف البحث :
تهدف هذة الدراسة الى تقييم مدى فاعلية التدخل التمريضى التوجيهى في تحسين نمط النوم بين المرضى الخاضعين للغسيل
الكلوى سواء فى الفترة الصباحية او المسائية .و ذلك من خالل



تحديد العوامل التي تؤثر على اضطرابات فى تحسن نمط النوم ونوعيتة فى المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي بمراحله

األخيرة ويخضعون للغسيل الكلوى .
 وضع التدخل التمريضى التوجيهى المناسب لهؤالء المرضى و الذي بهدف الى تحسن نمط النوم ونوعيتة فى المرضى الذين
يعانون من الفشل الكلوي بمراحله األخيرة ويخضعون للغسيل الكلوى من خالل العمل على العوامل الجسمانية والعوامل
النفسجسمانية ومشاعرهم



تقويم تأثير التدخل التمريضى التوجيهى المناسب لهؤالء المرضى غلى تحسن نمط النوم ونوعيتة و كلك

.

 األفتراض  :وكان االفتراض بأن التدخل التمريضى التوجيهى القائم على أساس تحديد العوامل التي تؤثر على اضطرابات لها
تأثير أيجابى فى تحسن نمط النوم ونوعيتة فى المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي بمراحله األخيرة ويخضعون للغسيل الكلوى
من خالل العمل على العوامل الجسمانية والعوامل النفسجسمانية ومشاعرهم العوامل الجسمانية والعوامل النفسجسمانية ومشاعرهم
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طرق البحث المستخدمة:
التصميم  :تصميم شبه تجريبي مع تقييم ومتابعة مرحلة ما قبل وما بعد التدخل التمريضى .وجرى تقييم المرضى المشاركين في
ثالث فترات زمنية :من قبل ،بعد االنتهاء ،و  21أسبوعا بعد االنتهاء من التدخل التمريض التوجيهى.
عينة الدراسة  :أجريت هذه الدراسة على  08مريضا في الفترة الصباحية مع متوسط العمر  038 ± 6035و  08مريضا في الفترة
المسائية مع متوسط العمر  ..38 ± 6.31جلسة الفترة الصباح من  6:30حتي  28:08أما جلسة الفترة المسائية من  3:30حتي
28:08
مكان الدراسة  :قد أجريت هذه الدراسة فى وحدات الغسيل الكلوى بمستشفيات جامعة الزقازيق

ادوات جمع البيانات:

قد قام الباحثين بتصميم

( )2استمارة استبيان و مقابلة :لجمع البيانات المتعلقة بخصائص المريض االجتماعية والديموغرافية والمشاكل الصحية البدنية
والعوامل النفسية واالجتماعية ،والروحانية الشعورية والعوامل الكيميائية الحيوية،
( )2مقياس ) (PSQIو هو لقياس مؤشر جودة النوم
( )3مقياس نوعية النعاس ( (ESS

الد راسة األستطالعية :

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

إلى مكان وعينة البحث
التدخل التمريضى :قام الباحثين بتصميم التدخالت التمريضية التوجيهية القائمة على أساس العوامل التي تؤثر على النوم وتؤدى الى
اضطرابات النوم و كذلك العوامل التى يمكن أن تحسن نمط النوم ونوعية بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي بمراحله
األخيرة و تشتمل هذة العوامل على العوامل النفسية ,الجسدية و الروحانية واالجتماعية .وكانت العالجات السلوكية األكثر شيوعا هى
(بدون استجدام عقاقير) العناية بالمشاكل الجسدية ،النشاط البدني خالل النهار ،تحسين سلوكيات قبل بدأ النوم ،إجراءات العناية الليلية
قبل النوم ،تقييد النوم ،الحرمان من النوم يؤدي إلى تحسين نوعية وجودة النوم ،ومراقبة التحفيز ،والتدريب على االسترخاء ،لتحقيق
النجاح األمثل لتحسين نمط النوم يتم تطبيق هذه التداخالت ثم تقييمها.
النتائج :كشفت النتائج أن الخصائص االجتماعية والديموغرافية للمرضى في المجموعة الصباحية والمسائية مماثلة؛ وكان
العدد اإلجمالي للمشكالت التى تم اإلبالغ عنها منخفض في مجموعة الفترة الصباحية مقارنة مع مجموعة الفترة المسائية،
جميع المرضى يعانون من سوء نوعية النوم ،بمتوسط  4ساعات نوم ليال في كال المجموعتين .وفيما يتعلق بالعوامل التي
تؤثر على النوم ،كانت العوامل االجتماعية وشعور المرضى ذات داللة إحصائيه أعلى لدى المرضى في المجموعة
الصباحية ،مقارنة بالمجموعة المسائية .يعاني المرضى من ضيق فى التنفس أثناء النوم بالمجموعة المسائية .هناك تحسينات
كبيرة ذات داللة إحصائية في نوعية وجودة النوم والمشاكل الجسمانية والفسيولوجية والعوامل النفسية واالجتماعية ومشاكل
التنفس في كل من المجموعات الصباحية والمسائية .هناك تحسن كبيرذو داللة إحصائية في مستويات الهيموجلوبين
والكالسيوم واليوريا في الدم في كل من المجموعتين في جميع مراحل الدراسة .وكانت جميع العوامل األربعة (المشاعر،
ونفسجسمانية ،والتنفس أثناء النوم ،واالجتماعية) للتنبؤ ذات داللة إحصائية مستقلة من هذه النتيجة .يعد شعور المرضى
مؤشرا سلبيا فقط ،في حين أن جميع العوامل الثالثة األخرى إيجابية مع تحسين نمط ونوعية جودة النوم.
الخالصة :التدخل التمريضى التوجيهى القائم على أساس تحديد العوامل التي تؤثر على اضطرابات النوم تستطيع أن تحسن
نمط النوم ونوعيتة فى المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي بمراحله األخيرة ويخضعون للغسيل الكلوى من خالل العمل
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على العوامل الجسمانية والعوامل النفسجسمانية ومشاعرهم .ولوحظ إنه يكون أكثر فعالية بين المرضى الذين يعملون
الغسيل الكلوى فى الفترة الصباحية مقارنة بالفترة المسائية

التوصيات:
ولذلك اوصت الدراسة انة من الضروري تعريف الممرضات على العوامل التي قد تؤثر سلبا على نمط وجودة
نوعية النوم لهؤالء المرضى ووضع استراتيجيات للحد من اضطرابات نومهم .
وينبغي تأكيد النتائج كذلك من خالل التجارب السريرية العشوائية لتجنب القيود المفروضة على العوامل الخارجية
تأثير القياسات البيوكيميائية على نمط ونوعية النوم يحتاج إلى مزيد من الدراسة.
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