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أستاذ مساعد تمريض باطني جراحي – 2 ,1تمريض نفسية  3بكلية التمريض -أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب
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 - 4جامعة عين شمس - 4 ,1جامعة حلوان - 2جامعة بورسعيد

المقدمة:
لقد أصبحت جراحة فتحة القولون الصناعية هى المنقذ لحياة العديد من المرضى حيث أنها
تساعدهم على أن يعيشوا بشكل أفضل وأكثر أمانا  ,وهى اإلجراء الذي يتم تنفيذه لعالج أمراض عدة
منها :أنسداد االمعاء الحاد ،سرطان المستقيم ،األصابات ،أو التهاب األمعاء .الغرض من إجراء
الفتحة الصناعيه هو العالج وتخ فيف األلم وراحة المرضى  ,أضافة الى انها هى األفضل واألكثر
أمانا لعالج العديد من الحاالت .يتم تغيير المسار الطبيعى لالخراج عند إجراء الفتحات الصناعيه
ويتم تمرير نفايات االخراج من خالل جدار البطن وذلك عن طريق فتحة تسمى ستوما الى الكيس
الذى يجب أن يفرغ دوري ا  .وبالرغم من نجاح الجراحة فأن لها تأثير على المرضى من الجوانب
الجسمانية  ,النفسية  ,األجتماعية والروحانية  .ولقد أظهرت الدراسات األخرى أن المريض يواجة
مشاكل عديدة بعد الجراحة  ,وربما يكون ذلك نتيجة لنقص المعلومات باألضافة لسوء التحضير قبل
الجراحة  ,وأي ضا نقص العناية بعد الجراحة  .وبناءا على هذا فأن هؤالء المرضى يعانون من
مشاكل مباشرة وغير مباشرة .
هدف البحث :
تهدف هذة الدراسة الى تقويم نواتج األرشادات التعليمية على المعرفة والكفاءة الذاتية لمرضى فتحة
القولون الصناعية الدائمة وذلك من خالل:
 تقييم معلومات وممارسات المرضى الخاصة برعاية فتحة القولون الصناعية .
 تطوير وتنفيذ األرشادات التعليمية للمرضى .
 تقويم تأثير األرشادات على معلومات وممارسات المرضى  ,أضافة الى كفائتهم الذاتية .
األفتراض : :وكان االفتراض بأن األرشادات التعليمية لها تأثير أيجابى على المعرفة
والكفاءة الذاتية لمرضى فتحة القولون الصناعية الدائمة .
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طرق البحث المستخدمة:
التصميم :
دراسة شبة تجريبية
مكان البحث:
تم إجراء هذه الدراسة فى العيادات الخارجية بمستشفى الدمرداش للجراحة ومستشفى عين
شمس التخصصي التابعين لجامعة عين شمس .
عينة البحث:
عينة هادفة أشتملت علي  09مريض بالغ من كال الجنسين ,من ذوى فتحة القولون الصناعية
الدائمة .
أدوات جمع البيانات:
 -1أستمارة أستبيان( :تستخدم كأختبار قبلى وبعدى ) وقد اشتملت علي األتى :
 البيانات الشخصية للمرضى ( السن – التعليم – النوع – حجم كتلة الجسم )
 معلومات المرضى عن الفتحة القولونية الصناعية ( التعريف بفتحة القولون وأسبابها –
العناية بفتحة القولون – التغذية الصحيحة – النظافة الشخصية  -أنشطة الحياة اليومية ) .
-1قائمة مالحظة( :تستخدم كأختبار قبلى وبعدى) وقد اشتملت علي:
تقويم ممارسات المرضى بالن سبة لفت حة القو لون ال صناعية ( ق ياس ح جم الفت حة – تفر يغ وت بديل
كيس األخراج  -غسيل فتحة القولون – العناية بالجلد حول الفتحة – التمرينات الرياضية ) .
 -3مقياس القلق لهاميلتون (يستخدم كأختبار قبلى وبعدى)
 -4أداة لتقييم الجلد حول فتحة القولون  ( :تستخدم كأختبار قبلى وب عدى )  ,و هى ت شمل األ تى :
تقييييم درجيية وشييدة المضيياعفات فييى الجلييد حييول الفتحيية مثييل ( حجييم األسييتومى ولونهييا – تهيييج
الجلد(وجود هرش)  -العدوى حول الفتحة – وجود أنسداد ) .
 -5مقياس الكفاءة الذاتية للعناية بفت حة القو لون ( :ي ستخدم كأخت بار قب لى وب عدى) و هو ي ستخدم
لتحد يد در جة التوا فق مع ضغوط الح ياة و األن شطة اليوم ية بالن سبة للحا لة ال صحية و صعوبات
المرض .
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الد راسة األستطالعية :
أجريت على  %19من أجمالى العي نة الخت بار الو ضوح واإلمكان ية العمل ية لألدوات ،باإل ضافة إ لى
ذلك إلى مكان وعينة البحث .
خطوات البحث :
 تم البدء فى تجميع العينة واألنتهاء منها فى خالل عام
 تم توضيح الهدف من البحث للمرضى فى بداية الدراسة
 تواجد الباحثين كان لمدة يومين أسبوعيا خالل الوردية الصباحية
 تم مقابلة المرضى فى العيادات الخارجية أثناء المتابعة الشهرية
 تم ت صميم األر شادات ب ناءا ع لى تق ييم األحتيا جات التعليم ية للمر ضى  ,وب ناءا ع لى م ستوى
الفهم  .أحتوت األرشادات على جزئين ( نظرى وعملى ) .
 بداية تم توزيع المرضى الى مجموعات صغيرة ( )6-5مريض .
 ال جزء الن ظرى تم أعطا ئة فى  2جل سة ع لى مدار أ سبوعين  ,ح يث أن الجل سة كا نت ل مدة
45دقيقة .وتم أستخدام المحاضرة – مجموعات المناقشة – وشرائح العرض والصور كو سيلة
تعليمية .
 الجزء العملى تم أعطائة فى  2جل سة (ح يث أن الجل سة كا نت ل مدة ساعة )  ,و تم تنف يذة من
خالل الشرح  -أعادة الشرح – الفيديو
 تقويم األرشادات تم من خالل األختبار البعدى(مباشرة بعد أنتهاء ال تدريب الن ظرى والعم لى )
,وكذلك أختبار المتابعة بعد ستة أشهر .

نتائج البحث:
 وجد أن أكثر من نصف مرضى فتحة القولون الصناعية كانت أع مارهم أك ثر من  49سنه،
وكانوا من الرجال باألضافة الى أنهم كانوا متزوجين .
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 لييوح وجييود فييرص إحصييائي بييين معلومييات مرضييى فتحيية القولييون الصييناعية قبييل وبعييد
األرشادات الخاصة برعاية فتحة القولون ,حيث وجد تحسن كبير بعد األرشادات .
 لوح وجود فرص إحصائي بين ممارسات المر ضى ق بل وب عد األر شادات الخا صة بالعنا ية
بفتحة القولون ,حيث وجد تحسن كبير بعد األرشادات .


أظهرت النتائج أنخفاض كبير فى مستوى القلق ب عد أع طاء األر شادات لمر ضى فت حة القو لون
.



لوح وجود تحسن بالنسبة لمضاعفات الجلد حول فتحة القولون بعد األرشادات .

 أظهرت النتائج وجود تحسن فى م ستوى الك فاءة الذات ية للعنا ية بفت حة القو لون لدى المر ضى
بعد األرشادات .

الخالصة:
نستخلص من هذة الدراسة الى أن األرشادات التعليمية كان لها تأثير أيجابى على تحسن
الكفاءة الذاتية والمعرفة ( معاومات وممارسات) الخاصة للعناية بفتحة القولون لدى المرضى ,
أضافة الى األنخفاض الملحوظ فى وجود المضاعفات بالجلد حول الفتحة و مستوى القلق والتوتر
التوصيات:


أعداد برامج توعية لهؤالء لمرضى بصفة مستمرة .



عمل كتيب مبسط باللغة العربية عن فتحة القولون الصناعية للمرضى



تعليم أفراد األسرة للمشاركة فى رعاية هؤالء المرضى



عمل دراسات مستقبلية على عدد أكبر من مرضى فتحة القولون الصناعية لتعميم النتائج .
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