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 های بیماران مبتال به نارسایی قلب عنوان: بررسی تاثیر اجرای برنامه خودپایشی بر پیامد

 

با شیوع در حال افزایش است. برنامه خودپایشی منجر  بیماری مزمن ،قلبنارسایی  مقدمه و هدف:

 سیلناما پتا .می شود به موقع به شناسایی عالئم عدم جبران نارسایی قلب و به کارگیری اقدام مناسب و

به صورت سوال باقی مانده است. بنابراین، هدف تعیین تاثیر اجرای برنامه  ی بیماریهاآن در بهبود پیامد

 نارسایی قلب بود. بیماران مبتال به خودپایشی بر پیامد های 

مبتال به  انبیمارتصادفی شده دارای گروه کنترل یک سو کور،  این کارازمایی بالینیدر  روش کار:

درصد و کالس  04کمتر مساوی با کسر تخلیهسال،  81جنس با سن بیشتر از  نارسایی قلب از هر دو

وارد در کلینیک نارسایی قلب مرکز قلب تهران  8931در بازه زمانی خرداد تا تیر ماه  IVتا II  عملکردی

 له و کنترل تقسیم شدند. مداخله شاملسوژه ها با تخصیص تصادفی بلوکی به دو گروه مداخمطالعه شدند. 

و ثبت در  در منزل خودپایشی وزن و تنگی نفس روزانه مزمن، آموزش زندگی با نارسایی قلب بسته جامع

بود. پیامد اولیه، خودمراقبتی و پیامد های به مدت دو ماه  برنامه ریزی شده پیگیری تلفنی ودفترچه 

  ثانویه، بستری و کیفیت زندگی بود. 

و اطالعات مربوط به  تخصیص یافتندبیمار واجد شرایط به دو گروه مداخله و کنترل  01 فته ها:یا

خودمراقبتی گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل در مقیاس سوژه از هر گروه تجزیه و تحلیل شد.  83

( d( ) 448>P=-19/8) اطمینانو  (d  ( )448>P=- 55/8)یریت مد(، 440/4=P) ( d= - 43/8) حفظ

 مقایسهکیفیت زندگی در گروه مداخله در  بود. قویمعنی داری یافت و دارای اندازه های اثر بهبود آماری 

بعاد کلیبا گروه کنترل در   و روانی( d ( ) 018/4 =P=- 09/4) جسمی(،  393/4=P ) (d=-40/4) ا

(83/4 =d) (570/4 =Pتفاوتی نداشت )  گروه مداخله بستری کمتری را  اندازه های اثر نیز کوچک بود.و

درصد در  11( و P= 400/4 ؛ درصد 1/91در مقابل  درصد 9/5در مقایسه با گروه کنترل تجربه نمود ) 

، CI %95= 83/4 -45/8)  قرار داشت گروه کنترلنسبت به  معرض خطر بستری کمتری

80/4 =RR) 

ی بیماران مبتال به نارسایی قلب از پیامد هااجرای برنامه خودپایشی منجر به بهبود نتیجه گیری: 

 تاثیری نداشت.  آن ها کیفیت زندگیدر حالی که بر  خودمراقبتی و بستری در بیمارستان شدنظر 

 . نارسایی قلب ؛پیامد ؛خودپایشیکلمات کلیدی: 
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Abstract 

Title: Effect of Self- monitoring Program Implementation on 

Outcomes of Patients with Heart Failure 

Introduction & objective: Heart Failure (HF) is a chronic disease with increasing 

prevalence. Self-monitoring program leads to recognize the symptoms of HF decompensation 

and taking proper and early action. However, its potential for improvement of HF outcomes 

has remained as a question. Thus, the aim was to determine the effect of self-monitoring 

program implementation on outcomes of patients with HF.   

Methods: In this single blind randomized controlled trial, patients with HF of both 

genders with age older than 18 years, ejection fraction ≤ 40%, and NYHA function class II to 

IV were enrolled from HF clinic at Tehran Heart Center affiliated to Tehran University of 

Medical Sciences during June to July 2017. Study subjects were assigned to intervention and 

control group by block balanced randomization method. The intervention was an integrated 

package made up of education on living with chronic HF, self-monitoring of daily weight and 

shortness of breath at home and record in the diaries, and scheduled call- follow- ups for 2 

months. Primary outcome was self-care and secondary outcomes were hospitalization and 

quality of life (QOL).  

Results: Forty-six eligible patients were randomized to intervention and control groups 

and data related to 19 study subjects in each group were analyzed. Self-care was improved 

statistically significant in the intervention group compared with the control group on the 

maintenance (d=-1.09) (P=0.002), management (d=-1.55) (P<0.001), and confidence (d=-

1.63) (P<0.001) scales and their effect sizes were strong. QOL was not different in the 

intervention group compared with the control group on the total (d=-0.02) (P=0.939), 

physical (d=-0.23) (P=0.481), and emotional (d=0.19) (P=0.574) scales and the effect sizes 

were small. The intervention group experienced lower rate of hospitalization compared with 

control group (5.3 % versus 36.8 %; P=0.042) and reduced the risk of hospitalization about 

86 percent in the intervention compared with the control group (RR=0.14, 95% CI: 0.19- 

1.05).     

Conclusion: Implementation of self-monitoring program resulted in self-care 

improvement and reduction in hospitalization. While, it did not affect the QOL.  
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