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چکیده
مقدمه :جستجوی اطالعات سالمت نقش مهمی در فرآیند مدیریت بیماری قلبی عروقی ایفاا مای دناد .هاد ا ایا
مطالعه دشف نیا های اطالعاتی بیماران قلبی عروقی در مان جستجوی اطالعات سالمت بر اساس تجاارب بیمااران ،مراقباان
خانوادگی و داردنان سالمت می باشد.
روش :ای مطالعه با رویکرد تحقیق دیفی و با روش تحلیل محتوای دیفی انجام شد 13 .مشااردت دنناد شاامل 31
بیمار قلبی عروقی 5 ،مراقب خانوادگی و  31مراقب سالمت بودند .داد ها ا طریق مصاحبه های نیمه سااختارمند و باا نموناه
گیری هدفمند جمع آوری و تا اشباع داد ها ادامه یافت .تجزیه و تحلیل داد ها به طورمستمر و همزمان با جمع آوری داد ها و
به صورت مقایسه ای انجام گردید.
یافته ها :در طی فرایند تحلیل داد ها ،چهار درون مایه محوری شامل نیا های اطالعاتی "مرتبط-بیماری" " ،مرتبط-
مراقبت سالمت"" ،مرتبط-نظام سالمت" و "مرتبط -ندگی رو مر " ده بیانگر تجرباه و درك مشااردت دننادگان ا نیا هاای
بیماران قلبی عروقی در حی جستجوی اطالعات سالمت است ،پدیدار شد.
نتیجه گیری :طبق نتایج ،جستجوی اطالعات سالمت برای بیماران قلبی عروقی ،با یک نگا جاامع و مااورام مساایل
سالمت جسمی و بیماری درك شد است .ا یافته های مهم ای مطالعه جستجوی اطالعات در مینه پیش آگهی ،ایفای نقش،
سالمت جنسی و روانی ،عملکرد نظام سالمت ،همچنی جستجوی طب نوی  ،اسالمی و طب سنتی بود ،بناابرای لازوم فاراهم
دردن اطالعات مربوط به موارد مذدور ا طریق شیو های متعدد اطالع رسانی ،برای پاسخگویی به نیا بیماران و مشاردت آنها
در تصمیم گیری درمانی و مدیریت بهینه ندگی ،ضروری به نظر می رسد.
کلید واژه ها :جستجوی اطالعات سالمت ،نیا های اطالعاتی ،بیماری قلبی عروقی
تاریخ دریافت3132/1/2 :

تاریخ پذیرش3132/3/3 :

 - 3دانشجوی ددتری تخصصی آمو ش پرستاری دانشگا علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،ایران
 - 2دانشیار ،ددتری تخصصی روان پرستاری ،دانشگا علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،ایران( ،نویسند مسؤول)
پست الکترونیکیfallahi@uswr.ac.ir :
 - 1استادیار ،ددتری تخصصی آمو ش پرستاری ،دانشگا علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،ایران
 - 4استاد ،ددتری تخصصی آمو ش پرستاری ،دانشگا تربیت مدرس تهران ،ایران
 - 5دانشیار ،ددتری تخصصی آمو ش پرستاری ،دانشگا علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،ایران
 - 1استادیار ،متخصص قلب و عروق ،فلوشیپ نارسایی و پیوند قلب ،مردز پژوهشی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ،دانشگا علوم پزشکی ایران،
تهران ،ایران
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با احساس عقبنشینی جسمیروانی توصیف شد بود (.)4
همچنی شواهد نشان میدهد ده مراقباان خاانوادگی نیاز
اطالعااات ی م را دربااارة مراقبااتهااای قلباای دریافاات
نمیدنند .ای درحالی است ده آنها ا نقش مراقبتی آیناد
خود در مراحل اولیة بعد ا درمان ،باید اطالع پیدا دنند تاا
بتوانند با دسب انگیزة ی م ،باه بهباود دیفیات نادگی و
توانبخشی بیماران خود دمک دنند ( .)3نتاایج مطالعاه ای
نشان داد است ده عدم دسب داناش ،تاأریر منفای روی

مقدمه
امرو در رویکرد اطالعاات بیماارمحور ،باه نقاش
فعال بیماران قلبیعروقی برای جستوجوی اطالعات مورد
نیا خود تأدید شد است ()3؛ چرا ده بیماران قلبیعروقی
نیا به مراقبات طاوینیمادت در موقعیاتهاای مختلاف
ندگی رو مر شامل خانه ،محل دار و جامعه دارند و ایا
توانایی خودمراقبتی ،نیا باه دساب اطالعاات مارتبط باا
سالمت دارد ( .)2شواهد نشان میدهد ،دسب اطالعات در

جستجوی مراقبت پیگیر و دیفیات نادگی بیمااران قلبای
دارد ( .)31نارسایی در دسب اطالعات توسط بیماران قلبی
و خانواد ها ،می تواناد باه ایا دلیال باشاد داه داردناان
سالمت ،به ترجیحات بیماران برای جست وجوی اطالعات
مورد نیا خود توجاه نمایدنناد ( .)3بناابرای در راساتای
رویکاارد مراقباات بیمااارمحور ،شناسااایی نیا هااای واقعاای
اطالعاتی بیماران قلبیعروقی ( )1در طی فرآیناد فعایناة
جستوجوی اطالعات و پایباردن باه نگرانایهاای ایا
بیماران ،ضرورت دارد ( .)3البته برخی مطالعات ،یافتههای

بیماران قلبایعروقای ،مای تواناد نقاش مهمای در بهباود
پیامدهای سالمت نظیر دااهش تانش ،افازایش رضاایت،
افزایش درك ا دنترل ،تبعیت ا رژیم درمانی ( )1و بهبود
ارتباطات بیمار -مراقبان سالمت داشته باشد ( .)4بهعنوان
مثال ،در مطالعة  Jeonو همکاران ،جستوجوی اطالعاات
سالمت ،عاملی دلیدی در مدیریت موفاق نارساایی قلبای
مطرح شد اسات ( .)5همچنای مطارح شاد اسات داه
مشاردت بیماار بارای جسات وجاوی اطالعاات ساالمت،
می تواند به تعدیل راهبردهای ساا گاری و دشاف معناای

باار شاای در مینااة مشااخصدااردن نیا هااای اطالعاااتی
بیماران قلبیعروقی گزارش درد اناد؛ باهعناوان مثاال در
مطالعات دیفی ،نیا به اطالعاات تخصصای درباارة خطار
با گشت ،سطح آسیب عضلة قلبای ،داروهاای مصارفی در
مان ترخیص ،سطح مناسب فعالیت فیزیکی ،رژیم غاذایی
( ،)1عالیاام ،پیشاارفت بیماااری ،مراقباات آینااد ( )31و
یادگیری مهارت های تکنیکی و موقعیتی ( )33تعیی شد
است .در مطالعة  Neubeckنیز مشخص شد داه بیمااران
قلباایعروقاای در حاای جسااتوجااوی اینترنتاای ،خواسااتار

واقعی بیماری و درمان ،دمک دند ( .)3بدی ترتیب توجاه
به موضوعاتی مثال دساتیابی و دسترسای باه اطالعاات،
تمردز روی خودمادیریتی و خاودمراقبتی و تمرداز مجادد
روی پیشگیری ا بیماریها ،باعث شد است ده توجه باه
حو ة جست وجوی اطالعات سالمت بارای رفاع نیا هاای
اطالعاتی ،بیشتر شود ( Wilson .)1معتقد است ،مانی ده
فرد نیا به اطالعات را تعیی درد ،جستوجوی اطالعاات
شروع می شاود ( .)7ایا نیا هاا داه پایاة جساتوجاوی
اطالعات است ،می تواند رفتاری راهبردی ،برای رسیدن به

اطالعات مرتبط با مدیریت بیماری هستند ( .)32همچنی
در برخی مطالعات توصیفی -مقطعی انجام شاد در داخال
دشور ،مطرح شد است ده نیا به اطالعات دارویی ()31
و خااودمراقبتی ( ،)34بیشااتری اولویاات را در یااادگیری
بیماران قلبی عروقی دارند .اگرچه عمدة ایا مطالعاات بار
محتوی و دیفیت اطالعات تمردز درد اند ،اماا هردادام ا
ای مطالعات ،تنها در گرو خاصی ا بیمااران قلبای نظیار
مبتالیان به سکته و نارساایی قلبای انجاام شاد و نتاایج
متفاوتی را بر اساس بستر مطالعة خود (عمادتا دشاورهای

اهاادافی نظیاار مشاااردت در تصاامیمگیااری ،تقویاات
خوددارآمدی و دسب مجادد حاک دنتارل باشاد ( .)8باا
وجود نیا به دساب اطالعاات در بیمااران قلبای عروقای،
شواهد نشان دهندة ای است داه نقصای سیساتماتیک در
رفع نیا های اطالعاتی ای بیماران ،در مان بستری و بعد
ا ترخیص وجاود دارد؛ باهطاوریداه در مطالعاة دیفای
Hanssenو همکاران ،بیشتر بیماران سکتة قلبای ،دمباود
اطالعااات در مینااة تطااابق بااا پیاماادهای جساامیرواناای
بیماری ،فعالیت فیزیکی ،تغییرات سبک ندگی پیشاگیرانه

غربی) گازارش دارد اناد .همچنای نگاا جاامعی بارای

و داردردن در آیند را مطرح درد بودند و ای مشاکالت،
آمو ش پرستاری
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شناسایی ترجیحات و نیا های اطالعاتی درك شد توساط
بیماران و خانواد ها ،درحی جستوجوی فعاینة اطالعاات
ا منابع متعدد اطالعااتی ،وجاود نادارد ( 1و  .)3محتاوی
اطالعات سالمت جست وجوشد در بستر مواجهات طبای،
می تواند بینشی دربارة معنای رفتار جست وجوی اطالعاات
فااراهم دنااد ( .)8ا سااویی ،تفاساایر افااراد ا نیا هااای
اطالعاتی ،در بستر و شیو ای وابسته به تاریخچاه ،شاکل
داد میشود؛ بهعبارتدیگر ،آگاهی هوشایارانه ا نیاا باه

تحلیل محتوای دیفی به عناوان روش تحقیاق ،باهمنظاور
تفسیر ذهنی محتوای داد های متنای اسات داه ا طریاق
فرآیند طبقه بندی منظم ،درونمایهها یا الگوهای آشاکار و
پنهان در مت  ،شناسایی می شود (21و .)33ای روش بار
تجربة ندگی و تفاسیر و معانیای ده افاراد باا آن مواجاه
بودن اد ،تمردااز ماایدنااد ( .)23در ای ا مطالعااه ،بااا 13
مشاردت دنند شامل شاانزد بیماار ،پانج نفار ا اعضاای
خانواد و د نفر ا مراقباان حرفاهایای ا دیساییلی هاای

اطالعات سالمت ،ا تعامل بی وضعیت ساالمت و بساتر
اجتماعی ناشی میشود ( .)35دردال ،مارور متاون نشاان
میدهد ده تااباهحاال مطالعاهای خاا در میناة رفتاار
جست وجوی اطالعات ساالمت در بیمااران قلبایعروقای
انجام نشد است ( 31و  .)33ا سوی دیگر ،متون موجود،
فاقد مشاهدات و مداخالت طبیعت گرا ( )37و داستانهای
بیماران است؛ درحالیده ای حکایتهاا ،بساتری را بارای
درك رفتار جستوجوی اطالعات و نیا های واقعی بیماران
در حو هایی ده دانش دمی دربارة آن وجود دارد ،فاراهم

مختلف سالمت ،طای دوا د ماا (اردیبهشات  3133تاا
خرداد  )3132به منظور جمع آوری یا تولید داد های غنای
مصاحبه شد .قبل ا جمعآوری اطالعات ،دمیتاة اخاالق و
تحقیقات دانشگا علوم بهزیستی و توان بخشی و دانشاگا
علوم پزشکی تهران ،ای مطالعه را تأیید درد بود و اخالق
در پژوهش ،مانند رضایت آگاهانه ،حفظ بینامی ،را داری و
اختیار مشاردتدنندگان برای ترك مطالعه ،رعایت شد.
مشاردتدنندگان در ای پژوهش ،ا دو بیمارساتان
فوق تخصصی قلب و عروق تحت پوشاش دانشاگا علاوم

میدنند ( .)38بنابرای درك عمیق تار رفتاار ،وابساته باه
موقعیت جست وجوی اطالعات ساالمت ( )37و نیا هاای
اطالعاتی بیماران قلبیعروقی با مطالعات دیفی ( 31و )1
و براساس فرهنگ ایرانای پیشانهاد شاد اسات ( .)31ا
طرفی با توجه به لازوم جساتوجاوی اطالعاات ساالمت
بااهعنااوان فااادتوری دلیاادی در تسااهیل سااا گاری و
خودمدیریتی بیماران قلبیعروقی ،محققان بر آن شدند تا با
انجااامدادن مطالعااهای ،نیا هاااای اطالعاااتی بیمااااران
قلبیعروقی را درحی جستوجاوی اطالعاات ساالمت ا

پزشکی تهران و مرادز توان بخشی و دلینیکهای وابساته
به ای مرادز ،به روش نمونهگیری هدفمند گزینش شادند.
ای دو مردز ،ا مرادز ارجاعی عمد و مهم بارای درماان
بیماااریهااای قلااب و عااروق ا سراساار ایااران هسااتند.
معیارهای ورود مشاردتدنندگان به مطالعاه ،شاامل دلیاة
بیماران تشخیص داد شد با بیماریهای قلبی عروقی ،باا
س هجد و باایتر ،داردناان ساالمت شااغل در مراداز
مذدور با حاداقل یاک ساال تجرباة درماان و مراقبات ا
بیماران قلبی و مراقبان خانوادگی مراجعهدنناد باه مراداز

منااابع متعاادد ،ا دیاادگا بیماااران قلباایعروقاای ،مراقبااان
خانوادگی و مراقبان سالمت آنها در ایران تبیی دنند و باه
ای ا وساایله ،تصااویر روش ا تااری ا ترجیحااات بیماااران
قلبی عروقی و مراقبان خانوادگی آنهاا بارای برناماهریازی
بهمنظور مراقبت بیمارمحور ،فراروی سیاستگاذاران نظاام
سالمت دشور قرار داد شود.

مذدور ،با تجربة مراقبت و ندگی با بیمار بودند .همچنای
توانایی درك و صحبت به باان فارسای ،شارایط مسااعد
ا نظر جسمی ،روحای و شاناختی و تمایال باه شاردت در
مطالعه نیز بهعنوان معیارهای ورود درنظر گرفته شد.
محقق برای دسترسی به مشااردتدننادگان ،طای
مااان مطالعااه در شاایفتهااای داااری صاابح و عصاار ،در
بیمارستان های مذدور حضور پیدا دارد  ،سایک براسااس
ارتباط مناسبی ده با مشاردتدننادگان برقارار مایدارد و
همچنی با همکااری پرساتاران و مسانوین ایا مراداز،

محتوای دیفای متعاار ( )Conventionalاساتفاد شاد.

نخست بیماران و مراقبان خانوادگی آنها ده تجربة بیشتری

روش مطالعه
برای دستیابی باه هاد مطالعاه ،ا روش تحلیال

آمو ش پرستاری
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در مینة جست وجوی اطالعات سالمت داشتند و همچنی
داردنان سالمت داه تجرباة ی م را در میناة آماو ش و
تعاماال بااا بیماااران قلباای داشااتند ،شناسااایی شاادند و
برنامهریزی ی م برای مصاحبه و جمعآوری داد هاا انجاام
شد .با توجه به اینکه بیماران بهعناوان مشااردتدننادگان
دلیدی ای مطالعه درنظر گرفته شد بودند ،بارای رعایات
حاادادثر تنااوعپااذیری ،سااعی شااد نمونااههااا ا بیماااران
قلباایعروقاای بااا ویژگاایهااای اقتصااادی ،اجتماااعی و

و ماات تایااپشاادة آن چناادی بااار ماارور ،ددگااذاری و
تجزیهوتحلیل شد .درواقع ،تجزیهوتحلیل داد ها هم مان و
بهطور مستمر ،با جمعآوری داد ها انجام پذیرفت.
تحلیل داد ها براساس تحلیل محتوای مت  ،بهشیوة
متعار  ،در هشت مرحله انجام گرفت .آماد داردن داد هاا
(تایپ مت مصاحبهها) ،تعیای واحادهای معناایی (تعیای
دلمات ،جمالت یا عباراتی ا بیانات بیماران حااوی نکاات
مهم دربارة جست وجاوی اطالعاات باه عناوان واحادهای

دموگرافیک مختلف (مانناد سا  ،وضاعیت تأهال ،ساطح
تحصیالت ،شغل ،میازان و منباع درآماد ،تعاداد فر نادان،
مکان جغرافیایی ،قومیت و )...انتخاب شوند و همچنی آنها
در مراحاال مختلااف بیماااری و درمااان (تشااخیص تااا
توانبخشی قلب) قرار داشته باشند.
باارای جماااعآوری داد هااا ،مصااااحبه باااه روش
نیمه ساختارمند و باا ساؤالی باا بار اسااس ساؤال اصالی
پژوهش آغا میشد و بهتدریج ،براسااس تحلیال داد هاا،
سااؤایت ژر داااو و پاایگیاار درخصااو تجربااة رو انااة

معنایی تعیی شد) ،ددگذاری مت (تبدیل واحدهای معنایی
به برچسبها ،عنوان خالصههایی ده بیانگر معناای واحاد
انتخاب شد باشد) ،با نگری دادها باا مات (مارور مجادد
مقایسة ددها ا نظر تشابه و تفااوت باا یکادیگر و تردیاب
ددهای مشابه) طبقه بندی و توسعة طبقات براساس تشابه
و تناسب ،با نگری طبقهها و مقایسة مجدد با داد ها بارای
اطمینان ا استحکام ددها ،شناسایی درونمایهها باا تأمال
دقیق ،عمیق و مقایسة طبقات با یکدیگر و نهایتا گازارش
یافتهها انجام شد(.)33-23

جستوجوی اطالعات ،پیش رفت .ابتدا ،هشت مصاحبه باا
بیماران قلبی عروقی انجام شد؛ اما با توجه به تحلیل اولیاة
داد ها و مشخص شدن نقش اعضاای خاانواد و داردناان
سالمت در فرآیند جستوجوی اطالعات ،بهمنظور تکمیال
دقیق تر طبقات مفهومی ،با مشورت تیم تحقیاق ،مراقباان
خانوادگی و مراقبان سالمت نیز مصاحبه شدند .درمجموع،
براساااس مااالك اشااباع داد هااا در تحقیااق دیفاای13 ،
مصاحبة انفرادی با مشااردت  13نفار انجاام شاد .مادت
مصاحبهها بی  25تا  81و بهطور متوسط 41 ،دقیقه بود.

برای اطمینان ا صحت و پایایی داد های دیفی ا
معیارهای دقت علمی مانند اعتباار( ،)Credibilityقابلیات
اعتمااااد ()Dependabilityیاااا حسابرسااای ،تناساااب
()Transferabilityو قابلیات تأییاد (،)Confirm ability
 Lincoln & Gubaاستفاد شد ( .)22در ای مطالعه به
منظور افزایش اعتبار داد ها ،محقق در طاول مطالعاه باه
مدت یک سال با داد ها درگیری مداوم داشات و تماامی
مت مصاحبه ها و لیست طبقاات توساط ساایر همکااران
پژوهشگر با سابقه تحقیق دیفی ،ماورد باا بینی قارار مای

بیشتر مصاحبهها بنا به توافق و راحتی مشاردتدنند ها ،در
دنار تخت بیمار و سایر مصاحبهها نیز در محل دار یا منزل
مشااااردتدنناااد هاااا در محیطااای آرام انجاااام شاااد.
مشاااردتدننااد هااا پرسااشنامااة مختص اری مربااوط بااه
مشخصات فردی را بعد ا پایان هر مصاحبه تکمیل دردند.
تمااام مصاااحبههااا توسااط نویسااند اول مطالعااه انجااام و
هم مان با موافقت مشااردتدننادگان ،باا دساتگا MP3
ضبط میشد و طی  24ساعت ،دلمهبهدلماه در نارمافازار
 wordپیاد سا ی و تایپ می شد .برای غوطهوری محقاق

گرفت و همچنای توساط فرآیناد دنتارل توساط اعضاام
( )member checkددگذاری اولیه هر مصاحبه در مرحلاه
اولیه تحلیل به مصاحبه شوند برگرداند می شد ،تا صحت
آنها را تعیی دند .ا طرفای تأییدپاذیری داد هاا باا قارار
دادن بخش های مختلف طبقات در اختیار دو نفر ا اعضام
هیات علمی آشانا باا تحقیاق دیفای و مقایساه نظارات و
تفاسیر آنها ده توافق یادی را نشان مای داد ،ماورد تادیاد
قرار گرفت .برای حسابرسی تحقیق ،محقق مراحل و روند
تحقیق را به طور دقیق ربات و گازارش نماود تاا امکاان

در داد ها ،مصاحبهها در چند نوبت بهدقت گوش داد شاد

پیگیری تحقیق برای دیگران فراهم شاود .جهات انتقاال
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نیا های اطالعاتی بیماران قلبی عروقی طی فرآیند جستجوی اطالعات سالمت...

اطالعات در مینه "ماهیت" و "پیش آگهی بیماری" بود.
در مان مواجهه بیماران با بارو عالیام باالینی و مراحال
اولیه تشخیص ،سنوال دردن و جستوجاوی اطالعاات در
مینه ماهیت ،عالیم و اتیولاوژی بیمااری اهمیات یاادی
داشت .برخی ا آنها با شنیدن تشاخیص بیمااری قلبای ا
بان پزشک ،با توجه به اینکه شناختی ا بیماری نداشاتند،
دچار ابهام شد و برای رهایی ا ای ابهام سعی در دساب
اطالعات در مینه ماهیت بیماری و باویژ علال اباتال باه

پذیری یافته ها سعی شد ،نقل قول های مشاردت دنندگان
به همان صورتی ده گفته شد  ،ارایه گردد .نمونه گیری باا
حدادثر تنوع سبب می شد ده تناسب داد ها بیشتر شود.

یافتهها
ا  31بیمار مشاردت دنند  ،هشت نفر ن و هشت
نفر مرد بودند .میانگی س بیماران  54±1.1ساال باود.
بیشتر آنها متاهل بودند ( .)%18.7سطح تحصیالت آنها ا

بیماری قلبی بودند .گویی آنها با دسب اطالعات در ماورد
ماهیت بیماری در تالش برای شناخت موقعیت دنونی خود
بودند به عنوان مثال یکی ا مشاردت دنند هاا در رابطاه
با جستوجوی ماهیت بیماری چنی بیان می دند" تو اتاق
ددتر قلب ،.. ،سریع م ادو دارد و گفات شاما قلبات آب
آورد  ...معناایش را اصااال نماای دونسااتم .آب آورد یعناای
چی؟ ...فرداش ددتر قلب اوماد یکساری توضایحات بهام
داد ...نه با م دقیق نمی دونستم سنوایت یادی برام پیش
می اومد ...می خواساتم بادونم ایا چاه جاور بیماریاه؟..

بیسواد تا ددتاری باود اماا بیشاتر آنهاا دارای تحصایالت
دیاایلم( )%41.7بودنااد .دمتااری مااان باارای تشااخیص
بیماری یک ما و بیشتری مان تشخیص  11سال باود.
بیشتری تعداد بیماران شاامل نارساایی قلبای( )%13.2و
 )%25(CABGبود .سایر بیمااران ،مبتالیاان باه ساندرم
درونری ،دوآردتاسیون آدورت ،آریتمای ،ساکته و بیمااری
مادر ادی قلبی بودند .بارای  5مراقاب خاانوادگی شاردت
دنند  ،میانگی س  43±1.8سال بود .چهار نفر ن ،سه
نفر خانه دار ،دو نفر نیز نقاش همسار و دارای تحصایالت

سنوالتم همش در مورد نارسایی بود"(بیمار)1
برخی ا مشاردت دننادگان عادم آگااهی در ماورد
عالیم بیماری قلبای و شادت بیمااری در مراحال قبال ا
تشخیص را اظهار دردند ،در ای رابطاه یکای ا مراقباان
سالمت چنی توصیف می دند" بیماران قلبای شااید اون
اولی ده دچار بیماری قلبای مای شاوند خیلای باه شادت
بیماریشان واقف نباشند"(پرستار)33
برخی ا مشاردت دنندگان در تالش برای شاناخت
ماهیات بیماااری ،سااعی مای دردنااد اطالعاااتی در مینااه

دییلم بودناد .همچنای ا  31مراقاب ساالمت مشااردت
دنند در ای مطالعه (سه پزشک ،سه پرستار و دارشاناس
تغذیه ،فیزیوتراپیست ،داروسا بالینی و روانشناس ساالمت
هر ددام یک نفر) ،هفت نفر ن( )%71بودند .میانگی س
و سابقه دار برای مراقبان ساالمت باه ترتیاب 13±7.3
سال و  3±4.1سال بود.
ابتدا ا توصیف هاای عمیاق مشااردت دننادگان،
 711دد اولیه استخراج شاد و نهایتاا پاک ا تحلیال و
مقایسه مداوم داد ها و یر طبقات ،چهار درونمایه شاامل:

اتیولوژی بیماری قلبی و عوامل مورر بر برو بیمااری پیادا
بکنند اما ای جساتجو اغلاب بای رمار باود .در رابطاه باا
جست وجوی بی رمر اتیولوژی ،یکی ا مشاردت دنند می
گوید" ا ددتر می پرسیدم ای را چه جوری گارفتم؟ مای
گفتند ا طریق مواد شیمایی می شه گرفات.. ،دیگاه مای
گفتند ویروسیه..م علتش را می خواستم بادونم داه پیادا
نکردم دسی جوابم را نمی داد "(بیمار)2
دسب اطالعات در مورد ماهیت و ریشه بیماری باه
قدری بارای آنهاا اهمیات داشات داه بارای رسایدن باه

نیا های اطالعاتی "مرتبط-مراقبت سالمت" " ،مارتبط-
نظام سالمت" " ،مارتبط-بیمااری" و " مارتبط -نادگی
رو مر " استخراج شد ده حاصل تجرباه و درك مشااردت
دنندگان ا " نیا های پایه برای جسات وجاوی اطالعاات
سالمت" ،به عنوان درونمایه اصلی تحقیاق مای باشاند و
توضیحات آن به شرح ذیل می باشد.
 -3نیا های اطالعاتی مرتبط-بیماری قلبی :در بی
نیا هااای اطالعاااتی ،مشاااردت دنناادگان اهمیاات دسااب
اطالعات "مرتبط با بیماری قلبی" را باه صاورت پررناگ

اطالعات مذدور به منابع متعدد حرفه ایی و غیر حرفه ایی،

بیاان نمودناد .یار طبقاات ایا درونمایاه شاامل دسااب
آمو ش پرستاری
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محمد غالمی و همکاران

نوشتاری و اینترنت مراجعه مای دردناد .یکای ا بیمااران
چنی بیان می دند" یک چیزی ده دنبالش بودم و بهاش
نرسیدم نوع شناخت ای بیماری باود ...خاوب مای گفتناد
مادر ادی است ا مادرم یاد سوال مای داردم مای گفاتم
بچه بودم چیکار می دردم؟ ..چند تا نشاریه هام باود داه
گرفته بودم ده بتونم ا یک طریقی ای مریضای را واسام
بشکافند ...سعی می داردم ا بیماارای دیگاه هام بیرسام
"(بیمار)24

ارر ای بیماری هست یا نیست؟"(بیمار)1
مادر یکی ا بیماران نیز مای گویاد" حتای سانوال
دردم احتمال دارد عود دند (تامیوناد بعاد ا جراحای)؟ داه
گفت(پزشک) بله احتمال دارد ده با هم ای مسنله تا ساه
ما دیگه خدای نکرد تجمع آب دور قلبش پیش بیاد داه
م ای را به پسرم نگفتم ،ای پیش بیاد را نگفاتم ،گفاتم
شاااید بترسااه چااون روحیااه ش را خیلاای ا دساات داد
"(مراقب خانوادگی)21

جست وجاوی اتیولاوژی بارای برخای ا مشااردت
دنندگان ،با انگیز پیشاگیری اولیاه و رانویاه بارای ساایر
اعضام خانواد و نزدیکان انجام می شد .یکی ا مشااردت
دنند ها ده خودش دارای دو فر ند دختر بود در ای رابطه
می گوید" چون بچه داشتم ارری بودن ای بیماریو مرتاب
سنوال می دردم ...م نگران بچه هام بودم می گفتم اگار
چیاازی هساات بچااه هااا را بباارم معاینااات دااافی انجااام
بدن"(بیمار)3
ابهام ا آیند بیماری ،نگرانی دیگری بود ده توسط

پنهان دردن اطالعات مربوط به پیش آگهی منفی،
توسط ادثر مراقبی خانوادگی و بیماران مطرح شد ،بطوری
ده بیمار و خانواد در تالشی دو سویه برای ایجاد آراماش
در همدیگر بودند.
هم راستا با نیا درك شد توسط بیمااران ،یکای ا
متخصصی قلب دربار نیا بیمااران باه دساب اطالعاات
پیش آگهی چنی می گوید " مهمتاری چیازی داه بایاد
بیماران قلبی بدانند ای است داه پایش آگهیشاون چیاه،
یعنی اینکاه ایا بیمااری چاه تااریری روی طاول مادت

بیش تر مشاردت دنناد هاا مطارح شاد ،گاویی آنهاا مای
خواستند بدانند ،به دجا خواهند رفت ،لذا سعی مای دردناد
در مورد امکان برگشت توان قبلی در آیناد  ،امکاان رد یاا
پذیرش پیوند دریچه و قلب ،میازان خطار جراحای ،بقاام،
بهبودی و پیشرفت بیماری و همچنی امکان ندگی راحت
در آیند به جستوجوی اطالعات با محوریت پیش آگهای
بیردا ند .در ای رابطه یکی ا مشاردت دنندگان چنی می
گوید" آیا بخاطر بیماری انرژی قبلی خودم را بدسات مای
آورم یا نه؟ یعنی دارایی قلب برمی گاردد یاا ناه؟ سانوال

ندگیشون می گذارد  ...بیماار بایاد بداناد داه ساوروایوال
بیماری چیه و چه داری باید بکند ده ساوروایوالش بیشاتر
بشود ...مریضها در مورد وخامت بیماریشون اون اوی بیشتر
سنوال می دنند "(متخصص قلب)35
برخی مشاردت دنندگان دسب اطالعات در میناه
پیش آگهای را بارای مشااردت در درماان ضاروری مای
دانستند" بیمار باید بداند ده ای بیماری چقدر وخامت دارد
پیش آگهیش چاه طاوری اسات ...ایا جاوری در اداماه
درمانش هم همکاری می دند"(متخصص قلب)31

بعدیم ای است ده آیا قلب م پیوند را پک میزند یا نه؟...
وضاااعیت بیمااااری مااا بهتااار میشاااود یاااا بااادتر
میشود؟"(بیمار)32
جست وجوی میزان خطر ،بقام و امکان عود بیماری
یا عوارض بیمااری نیاز بارهاا توساط بیمااران و مراقباان
خانوادگی تجربه شاد باود .در رابطاه باا نیاا باه دساب
اطالعات در مورد میزان بقام یکی ا مشاردت دنند ها باا
تشخیص دوآردتاسیون آدورت می گوید" باا دستیاراشاون
ده بیشتر دوست داشتم ا اونها هام یاک اطالعااتی مای

-2نیا هاای اطالعااتی مارتبط-مراقبات ساالمت:
تجارب بیشتر مشاردت دنندگان ای مطالعه نشان داد داه
جست وجوی اطالعات در مینه "پیشاگیری"" ،درماان"،
"خود-مراقبتای و پیگیاری مراقبات" و "ارتقاام ساالمت
روان" اهمیت خاصی دارد .ای نیا های چهارگانه به عنوان
یر طبقات درون مایه" نیا های مرتبط-مراقبت ساالمت"
مفهوم پردا ی شدند .البته برای برخی مشااردت دننادگان
به جز محتوی اطالعات ،دیفیت اطالعات نظیر اطالعاات
فردی و داربردی همچنی جامعیت اطالعات نیز مهم بود.

گرفتم م فقط دنبال ای بودم ده آیا امکان فوت ما در

نیا به اطالعات مرتبط با پیشگیری اولیه و رانویاه،

آمو ش پرستاری

18

دور  2شمار ( 4پیاپی  )1مستان 3132

محمد غالمی و همکاران

نیا های اطالعاتی بیماران قلبی عروقی طی فرآیند جستجوی اطالعات سالمت...

بیشتر توسط داردنان سالمت مطرح شد تجارب آنها نشان
ماای داد دااه جسااتوجااوی اطالعااات در مینااه ریسااک
فادتورهای بیماری ،بیشتر بعد ا تشخیص شروع می شود.
یکی ا پزشاکان در ایا رابطاه مای گویاد"خاوب بیماار
بخصو بیماری ده تا ام ای دارد در ماورد خیلای ا
ریسک فادتورها مثل قند خون و  ..اگاهی ندارند تا اولی
باری ده مبتال به بیماری قلبی می شوند تا مای فهمناد
ده ای وای هاییرلیییدمی بودم...م نمیدونستم ،اون موقاع

درد بودم هی می پرسیدم چیکار می خواهند بکنناد ،چارا
اینجوری؟ مثال نمیشه باا یاک داروی جدیاد جاایگزینش
دنند؟ ...ای دستگا جدید (دفیبریالتور داشاتنی) داه مای
خواهند بگذارند...چه جوری تنظایم میشاه؟ ضاربان قلاب،
چقدر بر بای ای شوك می د ؟ "(بیمار)7
با معرفی درمان های جدید به بیماران ،آنهاا ساعی
می دردند برای دسب نتیجاه مطلاوب ،اطالعااتی علمای
مرتبط با طب نوی را جستجو دنند ،به عنوان مثال ":ددتر

تا ممکنه در مورد دیابت یا  ...سنوال دنناد"(متخصاص
قلب)31
ادثر مشاردت دنندگان ضعف رسانه در مینه اطالع
رسانی ریسک فادتورهای قلبی عروقی را ا عوامل دخیال
در نقص اطالعاتی خود می دانستند .در ای رابطه پزشاک
می گوید" ایا قادرا روی ریساک فادتورهاای دروناری
آرتری دیزیک ده اصلی تاری علات مار و میار ایاران
است ،خیلی تادیاد نمای دنناد ،یعنای در لول(ساطح) اول
پیشگیری اطاالع رساانی ناداریم ...بیمااران قابلش بایاد

گفت آر اساتیم سل(سالول بنیاادی) داریام ...اینجوریاه،
جدید  ،دوست داری انجام بدهی یا نه؟ گفاتم باشاه ،باذار
خودم یک ذر در موردش تحقیق دنم  ...م خاودم چناد
تا مقاله توی موسسه رویان ده در مینه استیم سل ها دار
درد بودند خوندم ...به قولی آدم دستش مای آد داه ایا
استیم سل چی چیه ،در مورد چی باید صحبت دنه ،چیکاار
مااای خواهناااد بااارات بکنناااد ،بیشاااتری نتیجاااه ش
چیه؟"(بیمار)24
بیماران و مراقبان سعی می دردند ده برای انتخاب

ریسک فادتوراشون را بشناسند"(متخصص قلب)35
تجااارب یکاای ا داردنااان سااالمت در ارتباااط بااا
جستوجوی اطالعات در مینه پیشگیری رانویه ای گوناه
بیان می شود "بیمار می پرسه چیکار دنم داه ایا فشاار
خون برام عوارض ایجاد نکناد؟  ...دلیاه م ا داار نیفتاد؟،
قلبم ،مغزم  ..ما هم می گیم نمی تونیم درمانش دنایم تاو
باید دنترلش دنی"(پرستار)33
تجارب برخی دیگر ا مشاردت دنندگان نشان مای
داد ده آنها در صدد دسب اطالعات در مینه داروها ،گزینه

گزینه درمانی صحیح و ایم  ،اطالعاتی در خصو مزایاا
و معایب هر گزینه درمانی دسب دنند ،بعنوان مثال "هماه
ی سوال م چه با ددتر میم چه با ددتر میم همش راجاع
به همی بود ده م این عمل جراحی داردم بعادن چاه
محدودیت هایی دارم و چه امتیاا اتی باه دسات مای آرم؟
"(بیمار)23
برخی دیگر به دلیل پاسخ دهی نادافی به داروهاای
شیمیایی ،در صدد جستوجاوی اطالعاات در ماورد طاب
اسالمی و سنتی بودند .یکی ا مشاردت دنند ها با اعتقاد

های درمانی نوی و سنتی ،نحو جراحی و شرایط جراحی،
نحو عملکارد دفیبریالتاور داشاتنی و نحاو آنژیاوگرافی
هستند .در مینه جستوجوی اطالعات مرتبط با درماان و
گزینه های درمانی ،یکی ا مشاردت دنندگان تجربه خاود
را چنی توصیف می دند"ماوقعی داه اون آنژیاوگرافی رو
دردم م با آقای ددتر بحث می دردیم ،می گفتم یعنی با
پالستی هم نمیشه ر رو با نگه داشت ده عمل نکانم؟
"(بیمار)4
مشاااردت دننااد دیگااری در مااورد جسااتوجااوی

به مفید بودن طب اسالمی و سنتی ایا گوناه بیاان مای
دند" پدرای ما ا داروهای گیاهی استفاد می دردناد...م
دنبال داروهای گیاهی ده برای قلب خوباه و تقویات مای
دنه هم بودم ،مثال جوشاند ها .. ،م تمام اطالعات اینها
را می خوندم ... ،می گفت(پزشک) آر ضرر نادار  .. ،مای
گفت داروهای گیاهی خاوبیش ایا اسات داه شایمیایی
نیستند ...،دنبال چیزهایی ده برای ادمه هست هم باودم ...
یکسری اطالعات گرفتم مثال حضرت علای گفتاه عسال
برای قلب خوبه ..البته مریضی ما هم ده یک خورد ناجور

اطالعات درمان چنی بیان می دند" ای ددترها را خسته

و اینها هم یاد مصر می دنیم و یکسری
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عوارض دارند ...،چون ا ای نوع درمان جوابی هم نگرفتیم
 ..باااایخر بایاااد دنباااال راههاااای دیگاااری هااام
باشیم("،بیمار)28
جست وجوی اطالعات در خصو نحاو مصار ،
اندیکاسیون ،تداخالت ،نحو ادجاست دردن دو  ،هویات و
نحو نگهداری داروهاا بارهاا توساط بیمااران و ماراقبی
خانوادگی تجربه شاد باود" .سانوالی داه بارای ما تاو
دالسها پیش آمد ،ای بود ده بایخر همسر ما تاا چاه

خانوادگی اهمیت اساسی داشت ،آنها باا اعتقااد باه خاود-
مسنولیت پذیری ،درصدد دسب اطالعات جهت مراقبات و
مدیریت عالیم بودند .یکی ا مشاردت دنناد هاا در ایا
رابطه می گوید" هر دسی باید ددتر خودش باشاد ...یکای
ا مشکالت خیلی بزرگی ده دارم مشکل افت فشارم است
و ما دقیقا نمی دونیم چه داری انجام بدیم داه فشاارم را
بیارم بای ،.. .خوب م اگر توی خونه همچی حالتی بهام
دست بد نمیدونم چه طوری فشارم را بیارم بای؟ حای م

مانی باید داروهایش را استفاد دند؟ یا اینکه داروهایش را
باید قطع دند؟ تا چه مانی داروهایش را بایاد باا ایا دو
مصر بکند؟ اصال تااریر ایا داروهاا چیاه؟ ...در میناه
داروهایی ده ا قبل استفاد می دارد ماثال پرا وسای  ..ا
پرستار پرسیدم ،اینها با داروهای قلبیش مشکلی ایجاد نمی
دند؟...خطری ایجاد نمی دند؟"(مراقب خانوادگی)13
برای برخای ا مشااردت دننادگان عادم دریافات
اطالعات دارویی ا طر پزشک ،نقطه شروع جستوجوی
اینترنتی اطالعات بود .به عنوان مثال" چون ددتر به ما

چه جوری توی خانه فشارم را بای بیارم؟"(بیمار)5
یکی ا مراقبان خانوادگی نیز بیان مای دناد" ما
می خواهم بیرسم (ا جراح) ،نهایتا سر پسر م درد گرفت
 ..م اجا دارم تو خونه یک دانه مسک بهش بادهم یاا
ندارم؟...ا بیماری دیگه نیرسیدم چاون هار دسای طبعای
دار " (مراقب خانوادگی)21
عالو بر مدیریت مراقبت جسامی ،ارتقاام ساالمت
روان و نحو تطابق با افسردگی و اضطراب هموار یکی ا
دغدغه های بیماران بود .در ای بار دختر یکی ا بیماران

نمی آید بگوید ده دیگودسی دارش اینه ،م خودم شروع
دردم باه اطالعاات دساب داردن در ماورد اینهاا ،ماثال
لو ارتان برای چی دارم می خاورم؟ ...تاو اینترنات سار
دردم ...یک برناماه دارویای روی گوشایم گذاشاتم ،باان
فارسی هم هست"(بیمار)2
دارشناس تغذیه باه عناوان مشااردت دنناد ایا
مطالعه مطرح می درد ،ده دساب آگااهی در ماورد داروی
وارفاری  ،اهمیت خاصی برای بیماران مبتال باه مشاکالت
دریچه ایی دارد .به طوری ده در شروع هار فصال ساال،

چنی اظهار می دند" در مورد شرایط بعد ا عمال گفتناد
ده اغلب تا یک ما خیلای عصابی مای شاوند افساردگی
شدید می گیرند ...ا نظر روحی خیلی باید باهاشاون دناار
بیای ...با هم آدم می تواند تحقیق دند ولی ..برام توضیح
بدهند ده ما چه جوری باید با ای مسنله دنار بیایم؟ ...داه
بعد ا عمل ما چیکار باید بکنیم؟ ده بیمارآرام بگیرد ،بتواند
راحت تر ای موضوع را قبول دناد ،چاون فکار مای دانم
دسی ده عمل جراحی قلب با می شود مثل یه گلادونی
هست ده شکسته و چسبش می نند ،پک خیلی باید ا ش

بیشتری سنوال تلفنی بیماران ا وی ،در خصو تاداخل
داروی وارفاری با میو های نوبرانه ،می باشد .در راساتای
تجارب مراقبی ساالمت ،ماادر یکای ا بیمااران باا درك
ضرورت مصر وارفاری  ،چنی مطرح مای دناد" مایگ
وارفاری غذای ای دریچه ست ،به خاطر همای در ماورد
وارفاری یاد مییرسم مثال با آب هویچ میشه خورد؟...یاک
وقتهایی پی تی علیرضا (فر ند) ای ور و اونور میشاه یااد
می پرسم"(مراقب خانوادگی)21
همچنی دسب اطالعات داربردی و فردی در مورد

مراقبت دنند"(مراقب خانوادگی)27
یکی ا مراقبی سالمت لازوم دساب اطالعاات در
مورد پیگیری مراقبت را ای گونه مطرح مای دناد" بیماار
باید بداند ...بعد ا اینکه درمان شد بعدا پیگیری هاش چاه
جوری باید باشد ...خود خانواد ها هم را جع به  ...وقتهایی
ده باید مراجعه بکنند سنوال می دنند؟ نگاران مای شاوند
دیگه ،می ترسند "(پرستار)38
-1نیا های اطالعات مرتبط-نظاام ساالمت :ایا
درونمایه شامل سه یر طبقه دسب اطالعات در خصاو

خود-مراقبتی در منازل بارای بیشاتر بیمااران و مراقباان

"عملکارد مطمان نظاام ساالمت و داردناان ساالمت"،
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"نحو برقراری ارتباط با داردناان ساالمت بعناوان مناابع
اطالعاتی مورق" و "آگاهی ا سایر مرادز و داردنان اراداه
دهند خدمات سالمت" بود .تجاارب مشااردت دننادگان
بیانگر نیا مبرم بیماران قلبی به دسب اطالعات مرتبط باا
نظام سالمت و منابع اطالعاتی حرفه ایی نظیار پرساتاران
بود.
برخی ا مشاردت دنندگان در مورد عملکرد نظاام
و داردنان سالمت ،سعی می دردند در ارتباط با نحو اراده

نفوذ در پرستاران به عنوان منابع اطالعااتی حرفاه ایای و
تصمیم گیرندگان محوری در مرادز درمانی مطرح شد ،باه
طوری ده برخی ا آنها سعی می دردند با برقراری ارتبااط
با پرستاران اطالعات مورد نیا خود را دریافت دنند .در ای
رابطه تجربه یکی ا مراقبی خانوادگی ای گونه بیان مای
شود" ا بخش سی سی یو ده وارد ای بخش شادیم اول
فکر دردم چه جوری باید تاوی ایا پرساتارا نفاوذ دانم،
راهش را باید پیدا دنم ،را اصلی پرستار اسات خاوب اول

خاادمات سااالمت در مرادااز درمااانی و همچناای تعهااد،
تخصص و قابلیت دسترسای پزشاک ،ا مناابع اطالعااتی
متعدد بویژ ا همتایان ،اطالعاتی را دسب دنناد .یکای ا
مراقبان خانوادگی بعنوان همسر در ای رابطه چنی اظهاار
می دند" م در مورد خود بیمارستان هام تحقیاق داردم
می خواستم ببینم بیمارستانش چاه جاوری اسات ،خوباه؟
راضی اند؟" (مراقب خانوادگی.)23
تجارب مشاردت دننادگان نشاان مای داد ،اعتباار
جااراح دااه متشااکل ا اخااالق ،تخصااص ،موقعیاات و

چون اطالعاتی نداشتم اول رفتم سراغ همسایه بغلیم(اتااق
همتا) پرسیدم نفوذت تو پرستارا چگوناه اسات؟چه جاوری
میشه با پرستارها شاخه د؟ اسام پرساتارا چیاه؟ چاون در
مورد مریضت ،داروش ،تغذیه ش بخاواهی سانوالی بکنای
ای پرستار ده ا هماه چیاز خبار دار ما داه تصامیم
گیرنااد نیسااتم اینجااا حاار حاار پرسااتار "(مراقااب
خانوادگی)3
به دلیل اینکه بیشتر بیمااران و مراقباان خاانوادگی
آنها ،پزشکان را به عنوان درمانگر و منبع اصلی اطالعاات

پاسخگویی وی بود ،برای آنها اهمیت حیاتی داشت .یکای
ا مشاردت دنند ها در مورد جستوجوی اطالعات بارای
انتخاب جراح حاذق چنای اظهاار مای دناد" رفاتم یاک
تحقیقاتی هم دردم  ...م توی بخاش گشاتم ببیانم چاه
دسی مریض ایشان هست ده ا ش بیرسم ددتار ش چاه
جور ؟  ..بعد آمدم به دخترم گفتم برو تو اینترنت ببی ای
آقای ددتر فوق تخصص دارد؟ ده ایشون د تو اینترنات و
پیدا درد ده ایشان فوق تخصص جراحی قلب اسات نمای
دانم جز با رسهای دانشکد های پزشکی اسات  ...بعاد ،ا

ترجیح می دادند و عمدتا انتظاار دریافات هماه اطالعاات
تخصصی در خصو دارو ،تغذیه و فعالیات فیزیکای را ا
پزشکان داشتند ،ا سویی دیگر به دلیل پاسخگویی نادافی
پزشکان باه هماه سانوایت بیمااران ،داردناان ساالمت
مشاردت دنند در ای مطالعه ،نیاا باه آگااهی ا نقاش
سایر متخصصی سالمت نظیر دارشناس تغذیه ،آگااهی ا
خدمات با توانی قلب و دانسات اقادامات غیار دارویای در
دلینیک های تخصصی را برای بیماران ی م می دانساتند.
یکی ا پزشکان در ایا رابطاه اظهاار مای دناد" ماا باه

چند تا ا پرساتارها پرسایدم ،گفتناد ددترهاا هماه حااذق
هستند ،برای همی هم دلم قر شاد  ...ولای بعادش ا
مریضهای اونجا(مطب) پرسیدم ددتر ش وقت می گاذارد؟
ا دارش راضی اند؟ جواب شما را خوب می دهد؟ ،اگر بعدا
مشکلی پیدا درد قابل دسترس هست؟ سابقه داارش چاه
جور ؟ ..دیدم خیلی ها عمل دردند و واقعا ا ددتار راضای
هستند و می گفتند ده خیلی هام باا اخاالق اسات(جراح)
(مراقب خانوادگی)13
دسب اطالعات در خصو نحو برقراری ارتباط با

مریضها اطالعات دلی می دهیم..مریضها بایاد بدانناد داه
نوتااوانی داااری اساات دااه بااه اینهااا خیلاای دمااک ماای
دند...بعضی ها نمی دانند نوتوانی چیه تا می آن مییرس
ای دالسهای نوتوانی چیه؟...متخصص تغذیه چیکاار مای
دند؟ یعنی درمانگا تغذیه هم داریم؟ ..اونها باید بدونند ماا
درمانگا تغذیه هم داریم ده می تونه به اونها توصیه های
عملی و تخصصی بد  ،بادون مصار دارو  ..بیماارا بایاد
بدانند ده چربیشون بایست ،نمای خاواد متخصاص قلاب
برند داه فقاط دارو درماانی بشاه ،بایاد بدونناد یکساری

داردنان سالمت بویژ پرستاران به صاورت تاالش بارای

دیگاه داریام ،برناد پایش متخصاص
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تغذیه ده چربیشون را دنترل دند  ..چرا هماش فکار مای
دننااد دااه پزشااک مساانول ایا دااار اساات"(متخصااص
قلب)34
یکی ا مراقبان خانوادگی در راستای جساتوجاوی
سالمت روان ،ا منابع اطالعاتی حرفه ایی چنی می گوید:
"ما چه جوری باید باا مسانله افساردگی دناار بیاایم؟ آیاا
روانشناس میتواند توضیح بدهد؟ چه دسی می تواناد ماا را
راهنمایی بکند؟"(مراقب خانوادگی)27

تکرار می شود" (پرستار)33
محدود شدن رژیم غذایی و پیدا دردن مواد غاذایی
جایگزی یکی دیگر ا نگرانی های بیماران است .در ایا
رابطه دارشناس تغذیه اظهار می دند "بیماران تا مانی ده
مشکل قلبی براشون پیش نیاد با هماان شایو ایای داه
همیشه داشتند پیش می گیرند ،ولی وقتای بهشاون گفتاه
می شود بیمااری قلبای داری ...وقتای داه اول پیششاون
میری می گویند ده م اصاال سارک دردنای نمای تاوانم

-4نیا های اطالعات مرتبط -ندگی رو مر  :شامل
دو یر طبقه " سبک ندگی سالم و " "فعالیتهای معماول
ندگی رو مر " بود .بر اساس تجارب مشاردت دننادگان،
یکی ا مهمتری دغدغه هاای بیمااران قلبای و ماراقبی
خانوادگی آنها ،دسب اطالعات در ارتباط با سابک نادگی
سالم و فعالیتهای معمول ندگی رو مر نظیر ایفای نقاش
حرفه ایی و جنسی بود.
یافته هاا نشاان مای داد بیمااران باا درك تهدیاد
بیماری قلبی ،سعی در تعدیل رفتارهای ناسالم گذشاته یاا

استفاد دنم؟  ...آقایون میپ رسند ،دلاه پاچاه دل و جگار
نمیتوانم استفاد دنم؟  ..یا اینکه می پرسند م دیگه نمی
توانم سرک دردنی بخورم؟ چون فکر می دنند مشکل قلبی
دارند ،اینها(دباب،جگرو )..دامل باید حذ شود؟ خیلی هم
نگران هستند ،یعنی توی سنوایتشون نگرانی را می بینی،
حای شاید براشون مشکل است ده یک جایگزی برای ای
پیدا بکنند ،محدودیت خوب خیلی سخته"(تغذیه)33
در مورد پیاد روی و نحو ور ش یکای ا بیمااران
چنی می گوید"پرسیدم آیا می تونم برنامه اسب سواری و

بهبود سبک ندگی خود داشته ،لاذا ساعی مای دردناد در
خصو نحو تغذیه ،محدودیتهای غذایی و میزان فعالیت،
اطالعاااتی را جهاات محافظاات ا خااود جسااتجو دننااد.
مشاردت دنندگان اظهاار مای دردناد داه جسات وجاوی
اطالعات در مورد تغذیه بیشتری اهمیت را بارای بیمااران
ایرانی دارد ،بطوری ده ساعی مای دردناد دقیاق تاری و
جزدی تری اطالعات تغذیه ایی را ا منابع اطالعاتی دسب
دنند در ای رابطه متخصص قلب می گوید" عمدتا اولای
چیزی ده مریضها می پرسند ای است ده چی بخورناد؟..

پیاد رویم را مثل قبل ادامه بدم؟..تو سرباییی مای تاونم
پیاد روی دنم؟ ده گفتند(جراح) اسب سواری نمی تاونی،
برات خطر دار  ،ولی پیاد روی مای تاونی ،این هام تاو
استخر خونه م ،یاا تاو پاارك ،مرتاب پیااد رویام را مای
دنم"(بیمار)8
یکی دیگر ا مصادیق جستوجوی اطالعات مرتبط
با ندگی ،دسب اطالعات در خصو فعالیتهاای معماول
ندگی رو انه نظیر مان شاروع فعالیات حردتای رو مار ،
فعالیت جنسی ،رانندگی دردن ،رفت باه مساافرت ،ایفاای

همیشه در فرهنگ ما خوردن یک مسنله مهم اسات هایچ
وقت هم نمی پرسند چی نخوریم..می گویند ما رفتیم سایر
با آب غور خوردیم  ...فکر می دنند تک تک اینها را بایاد
بدانند ؟"(متخصص قلب)31
پرستار در مورد دلیل اهمیت دسب اطالعات تغذیاه
ایاای باارای بیماااران چناای ماای گویااد"ولاای بااه تغذیااه
سنک(حساس) هستند چاون فکار مای دنناد اگار چربای
بخورند دوبار رگهاشون بسته مای شاوند حاای اطالعاات
بدست آوردند و می فهمند ده چربی باعث انساداد درونار

نقش حرفه ایی و برگشت به دار بود .در خصاو دساب
اطالعات مرتبط با ندگی رو مر و پاسخگویی به ای نیا
بیماران ،فیزیوتراپیست چنی اظهاار مای دناد" مریضاها
چون ا ما خیلی سنوال می دردند مثال در ماورد اینکاه ا
دی می توانند فعالیت معمولشان را شروع دنند؟ اگار خاناه
شااان پلااه دارد ا داای میتواننااد پلااه را بااای پااایی
بروند؟..خانمهای خانه دار ،حتای ا دای مای تونناد برناد
آشیزخونه؟ ...یا در ماورد فعالیتهاای جنسای شاون اغلاب
سنوال می دردند ...ا دی میتوانم پشت ماشی بنشینم؟ به

شد فکر می دنند اگر چربی بخورناد دوباار ایا فرایناد

خاطر همی ما یک پمفلت درست دردیم توی ایا پفلات
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این دو قسمت داریم یکی آمو ش فعالیتهای رو انه است..
ای چیزهایی ده ما هم آمو ش می دهیم ،همش در ماورد
نادگی رو مار شاون اساات فعالیتهاای مختلاف حااای ا
استحمام دردن طریقاه خوابیادن ،ماا بهاش مای گاوییم
(" active daily livingفیزیوتراپیست)37
برخی دیگر ا داردنان سالمت مطارح دردناد داه
بیماران در مورد مسادل جنسی به جستوجوی پنهانی مای
پردا ند در ای رابطه داردنان سالمت می گویند" :در مورد

تحلیاال تجااارب مشاااردت دنناادگان در مااورد جسااتجوی
اطالعات مورد نیاا  ،شاامل نیا هاای اطالعااتی مارتبط-
بیمااری قلبای ،مارتبط-مراقباات ساالمت ،مارتبط-نظااام
سالمت و مرتبط -ندگی رو مار هساتند .ایا یافتاه هاا
ضاام مشااخص داردن رفتااار جسااتجوی گااری فعاینااه
بیماران قلبی عروقی و خانواد های آنان ،نشان مای دهاد
ده جست وجوی اطالعات سالمت برای مشاردت دنندگان
ای مطالعه با یک نگاا جاامع و مااورام مساایل ساالمت

مسایل جنسای هام اطالعاات مای خواهناد...ولی خیلای
یواشکی و درگوشی میاد مای پرساه خاانم اینجوریاه..می
توانم فعالیت(جنسی) داشاته باشام؟"(پرساتار" .)38بارای
آقایون پرسیدن سنوایت جنسای خیلای ساخته ،مشاکله،
خجالت مای دشاند" (روانشاناس ساالمت .)31در تاییاد
تجااارب داردنااان سااالمت ،یکاای ا مشاااردت دنناادگان،
جستوجوی اطالعات جنسی را چنی بیان می دند" عاذر
می خواهم یک مسنله ایی ده ما می خواستیم ولای هایچ
وقت نیرسیدیم و خودشون(مراقبی سالمت) هم هیچ وقت

جسمی و بیماری دید شاد اسات .در مطالعاه ای مطارح
شد  ،بیمارانی ده بطور فعاالی ا مراقباان خاود سانوایت
بیشتری مای پرساند ،در تصامیمات و رفتارهاای مراقبات
سالمت مشاردت بیشتری دارند و به احتمال یاد احسااس
دنترل بیشتری روی مراقبات ساالمت خودشاان دارناد و
همی احساس دنترل ،منجر به تمکای بیشاتری ا رژیام
های درمانی می شود ( .)21رفتاار فعایناه جساتوجاوی
اطالعات برای مشاردت دنندگان ایا مطالعاه ،در بیشاتر
ابعاد مربوط به فرآیند بیماری گزارش شد ،به عنوان مثال با

ا ما نیرسیدند معذرت می خواهم بی میلای جنسای باود...
ولی هیچ وقت پیش نیامد ده جایی باشد بدون اینکه افراد
دیگه ایی باشند ،ای را سنوال دنم"(بیمار )5

اینکه جستوجوی اطالعات مرتبط با پیش آگهی و ماهیت
بیماری برای مشاردت دنندگان مطالعاه حاضار باه دلیال
برنامه ریزی برای ندگی آیند و مشااردت در درماان پار
رنگ بود ،اما در مطالعات دیگر گزارش شاد داه ادثریات
بیماران نارسایی قلبی با وجود نقص دانش در ماورد پایش
آگهی و معنای نارساایی قلبای ،باه دلیال نگرشاهای بای
تفاوتی نسبت به بیماری ،آگا بودن ا واقعیت مر  ،حفظ
امید و آرامش خود ،اجتناب ا اضطراب و همچنی نااتوانی
در درك موضوعات مربوط به بیماری ،تالشی برای دساب

رانند تادسی ،رانند بیابون ،دسی ده اداری هسات ،هماه
در مورد دارشون سنوال می دنند ،محدود به گرو خاصای
هم نیست ..دغدغه شون بیشتر روی حیاات شاغلی شاون
است ،شغل بارای اینهاا حیاات اسات ،اگار شاغل نباشاد
چطوری امورات ندگی را بگذرانند؟ چنی تفکری دارند به
جز سطح سالمت عمومی ای سطح متفاوت هام براشاون
مهم است فقط به فکر سالمت نیستند به فکر ایفای نقش
ده براشون خیلی حیاتی هست هم هستند"(پرستار.)21

دانش مرتبط با پیش آگهی و ماهیت نارسایی قلبی نکارد
نبودند (24و .)31ای در حالی است ده تحقیق نشان می
دهد ده عدم دسب اطالعات در خصو ماهیات و پایش
اگهی بیماران در اضطراب ،عصبانیت ،گیجای و افساردگی
آنها نقش دارد .نتایج یاک مطالعاه نیاز نشاان مای دهاد،
بیمارانی ده در جستوجاوی اطالعاات مرباوط باه پایش
آگهی هساتند ساطوح باایتری ا خوددارآمادی را دارناد
( .)25البته در برخی مطالعات داخل دشاور داه ا طریاق
پرسشنامه های توسعه یافته در سایر دشورها ،به سانجش

در ای مطالعه درون مایه های اصلی پدیدار شد ا

نیا های یاادگیری بیمااران قلبای عروقای نظیار ساکته و

تجارب مشاردت دنندگان نشان می داد ده به دلیل
تامی اقتصاد خانواد و ایفای نقش اجتماعی ،برگشات باه
دار برای همه بیماران بویژ مردان اهمیت حیاتی داشات.
در ای رابطه پرساتار مای گویاد" یکای ا دغذغاه هاای
آقایون ای هست ده می توانند به داار برگردناد یاا ناه؟..

بحث
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نارسایی قلبی پرداخته بودند ،اشار ایی به ضارورت دساب
اطالعات در خصو پیش آگهی و معنای بیمااری نشاد
است (34و .)31بنابرای می توان گفت ده مطالعه دیفای
حاضاار ،بسااتر واقعاای تااری را باارای تشااخیص نیا هااای
اطالعاتی بیماران قلبی بر اسااس فرهناگ ایرانای فاراهم
درد است .نیا به اطالعات در ماورد عالیام و آنااتومی و
فیزیولوژی بیماری همراستا با سایر مطالعات است ،البته در
مطالعه رفیعی نیا به یادگیری آناتومی و فیزیولوژی بارای

( .)8یافتااه دیگاار در ایا مطالعااه ،جسااتجوی اطالعااات
ساالمت روان باود ،داه نشااان مای داد نحاو تطاابق بااا
افسردگی و اضطراب برای بیماران قلبی و خانواد هایشان
مهم می باشد .نتایج یک مطالعه نیز نشاان داد داه رفتاار
اطالعاتی ،نقش مهمی در قادرسا ی بیماران دیابتی بارای
تطابق عاطفی باا دیابات باا ی مای دناد ( .)21البتاه در
مطالعه گلچی و رفیعی مطرح شد ده نیاا باه یاادگیری
عوامل روانی برای بیماران اهمیت چنادانی نداشاته اسات

بیماران در درجه ششم اهمیت قرار داشت (25و .)31یافته
مهم دیگر ای مطالعه دساب اطالعاات مارتبط-مراقبات
سالمت نظیر پیشگیری ،درمان ،خاود-مراقبتای جسامی و
ارتقام سالمت روان بود .ا تجارب مشاردت دنندگان ایا
مطالعه چنی برداشت می شود ده دسب اطالعات در همه
ابعاد مراقبت سالمت و در طی یک طیف ا پیشگیری تاا
پیگیری مراقبت ضرورت دارد .همراستا با نتایج مطالعه ماا
در یک مطالعه نیز  %12بیماران قلبی خواساتار اطالعاات
در مورد خود -مدیریتی بیماریشان بودند ( .)25در مطالعاه

(34و .)31همچنی در یک مطالعه گازارش شاد اسات،
بیماران ممک اسات مساادل روانای را باه خااطر جامعاه
پساندی ( ، )social desirabilityفاصاله اجتمااعی و /یاا
نگرانی های مربوط به استیگما ،برای پزشکان خود مطارح
نکنند ( .)27گاهی وقت ها هم بیماران ا نیاا اطالعااتی
شان آگا نیستند ،بطوری ده آنها را "ناآگا یاا بای خبار"
ماای نامنااد ( ،Degner .)21مطاارح داارد دااه دسااب
اطالعات مرتبط به مراقبت سالمت در طی مان تغییر می
دند به طوری ده در مطالعه وی مشخص شد ،نان مباتال

رفیعی و همکاران ،نیا به یاادگیری اطالعاات دارویای در
درجه اول و یادگیری عوامل خطر در درجاه ساوم اهمیات
باارای بیماااران قاارار داشاات ( .)31همچناای در مطالعااه
 %71 ، Ivarssonبیماااران خواسااتار دسااب اطالعااات در
خصو جراحی قلب و عوارض آن بودناد و مطارح شاد
است ،دسب اطالعات مربوط به عوارض جراحی ،می تواند
عاملی برای انجاام اقادامات پیشاگیرانه و احتیااطی باشاد
( .)31در مشاااردت دنناادگان مطالعااه حاضاار ،دسااب
اطالعات در مورد درمان بویژ درمانهای جراحی و دارویای

به سرطان سینه در مراحل اولیاه تشاخیص ،عالقمناد باه
جستوجوی اطالعات درمان و با گذشت مان عالقمند به
دسب اطالعاات خاود-مراقبتای بودناد ( .)21در مطالعاه
دنونی نیز نیا به اطالعات جهت خود-مراقبتی و پیگیاری
درمان بارها توسط مشاردت دننادگان مطارح شاد داه در
بسیاری ا متون ،به نقش حیاتی پرساتاران جهات ویزیات
منزل و تشخیص نیا های اطالعاتی بیماران بارای توساعه
مهارتهای خود-مراقبتی بیماران و خانواد هایشاان تادیاد
شد است.

بسیار برجسته بود به طوری ده آنهاا باا پیشارفت درماان
های قلبی نظیر پیوند سلولهای بنیادی ،سعی می دردند در
ای مینه اطالعات دسب دنند .ا طرفای درصادد دساب
اطالعات مرتبط با طب سنتی و اسالمی بودناد ،داه ایا
یافته در مطالعات دیگر گزارش نشد است و نشان دهناد
تاریر پذیری رفتار جستجوی اطالعات ا فرهنگ و مذهب
ایرانی اسالمی می باشد و مای تاوان اساتدیل دارد داه
جستجو اطالعات سالمت می تواند یک” رفتاار هنجااری
“باشد ،به ایا معنای داه افاراد در همرنگای باا قاوانی ،

ا تجارب مشاردت دنندگان در ای مطالعاه چنای
برداشت می شد ده نیا به دسب اطالعات در مورد مراداز
اراده دهند خدمات سالمت و نقش داردنان سالمت ،برای
بیماران و خانواد اهمیت دارد .در یک مطالعه نیز بیمااران
قلبی عروقی نیا به اطالعات مربوط به برنامه های محلی
توانبخشاای را در اینترناات مطاارح داارد بودنااد ( .)32در
مطالعه علوی ،دشواری دستیابی به منابع اطالعاتی موراق
ده همان مرادز مراقبتای ،درماانی و باا توانی هساتند باه
عنوان چالشی اساسی برای دستیابی به اطالعات صحیح و

پیشرفتها و ار شهای اجتماعی به سادگی عمال مای دنناد

معتبر بیان شد اسات ( .)28ا ساویی در مطالعاه دناونی
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مشخص شد ده بیماران ا نقش ساایر داردناان ساالمت
نظیاار متخصصا تغذیااه آگاااهی ی م را ندارنااد و بیشااتر
پزشک را پاسخگوی همه سنوایت خود مای دانناد .ساایر
مطالعات نشان می دهد ده بیماران قلبی همیشه ا اینکاه
چه دسی می تواند بهتری نقش را برای اراده اطالعات به
آنها داشته باشد ،آگا نیستند ( .)1بنابرای ممک است باه
منابع متعدد اطالعاتی و حتی غیر حرفه ایی مراجعه دنند و
توصیه های متناقضی را دریافت دنند .در مطالعاات دیگار

داااهش خطاار درونااری در آینااد  ،پذیرفتااه بودنااد (.)1
همچنی در مطالعه شفیع پاور و همکااران بارای بیمااران
تحت عمل بای پک عروق درونری ،بیشتری نیا آمو شی
مردان و نان در مان ترخیص مربوط باه فعالیات بعاد ا
عمل بود ( .)11اولویت دادن به اطالعات مرتبط با ندگی
در برخی دیگر ا مطالعات تا حدودی مغایر با نتایج مطالعه
دنونی است ،به طوری ده در مطالعه انجاام شاد توساط
رفیعی ،اهمیت یاادگیری اطالعاات تغذیاه ای و فعالیات،

مشخص شد ده عدم شناسایی نقش برای اراده اطالعات،
در بی داردنان سالمت نیز وجود دارد ،بطوریکه در مطالعه
 Auyeungپزشاااکان و پرساااتاران و داروساااا ان ،درك
صحیحی ا نقش خود ،برای اراداه اطالعاات دارویای باه
بیماران قلبی نداشتند ( .)23البته در مطالعه دنونی یکی ا
یافته های مهم ای بود ده بیمااران عاالو بار پزشاکان،
پرسااتاران را در نقااش منااابع اطالعاااتی مورااق و تصاامیم
گیرند اصلی مراقبت می دیدند اما به دلیل موانع ارتباطی،
دسااتیابی بااه پرسااتار را مشااکل ماای دانسااتند ،بنااابرای ،

برای بیماران نارسایی قلبای باه ترتیاب در درجاه ساوم و
پنجم اهمیت قرار داشت ( .)31همچنی در مطالعه گلچی
و همکاران عوامل مربوط باه سابک نادگی و تغذیاه باه
ترتیب اولویت سوم و ششم و عوامال مرباوط باه فعالیات
فیزیکی نظیر فعالیت جنسی و رانندگی دمتری اهمیات را
برای بیماران قلبی داشت ( .)34مطالعات رفیعی و گلچای
برای نیا سنجی اطالعات مورد نیا بیماران بساتری و بار
اساس پرسشنامه های غیر باومی انجاام شاد اسات ،اماا
مطالعه دیفی حاضار ،باا تلفیاق نگاا داردناان ساالمت،

پرستاران ی م است باا ایجااد یاک فضاای ارتبااطی باا ،
دستیابی بیماران به اطالعاات ماورد نیاا خاود را تساهیل
دنند .چرا ده ،ارتباطات به موقع ،دافی و مناسب داردناان
سالمت با بیمار قلبی برای افزایش خود-مدیریتی ،تمکای
ا داروهااا ،داااهش مشااکالت جساامی و روانشااناختی،
پیشگیری ا پذیرش برنامه ریازی نشاد  ،تصامیم گیاری
آگاهانه و نهایتا فراهم دردن یک مر آرام ضروری است.
در مطالعاه حاضار مشااردت دننادگان در توصایف
های خود نیا به دسب اطالعات مربوط به تغذیاه ساالم ،

مراقبان خانوادگی و بیماران قلبی عروقای داه در مراحال
مختلف بیمااری و در ماان بساتری و مراقبات در منازل
بودند ،توانسته است نگرانی های بیشتری ا بیماران قلبای
عروقی نظیر ایفای نقش و دسب هویت جنسی داه بارای
آنها اهمیت حیااتی داشاته و در مطالعاات دیگار گازارش
نشد  ،به تصویر بکشد .تعیی نگرانای هاای اطالعااتی ا
طریق فرآیندهای فعال دسب اطالعات می تواند به بیماار
دمک دند تا در محیط یادگیری ،دنتارل اعماال دناد .بار
عکک یک محیط درمانی داه منحصارا توساط داردناان،

فعالیتهای معماول رو اناه نظیار ایفاای نقاش ،مساافرت،
ور ش و فعالیت جنسی اشارات یادی داشتند .یافتاه هاای
ای مطالعه در مورد اولویات داشات و اهمیات اطالعاات
رژیم غاذایی ،محادودیتهای غاذایی و فعالیتهاای معماول
رو انه برای بیماران توسط برخای مطالعاات حمایات مای
شود ،به طوری ده در یک مطالعه دیفای ،بیمااران درماان
شد با آنژیوپالستی ،نیا به اطالعات مارتبط باه تغییارات
سبک ندگی نظیر تغییرات ایجااد شاد در رژیام غاذایی
همچنی محدودیتهای فیزیکی را مطرح درد بودناد ،آنهاا

سا ماندهی شد است ،می تواند حاک وابساتگی بیماار را
تقویت دند و فرآیند یادگیری را به تحلیل ببارد ( .)3البتاه
ای مطالعه دارای محدودیت هایی نیز مای باشاد .مطالعاه
دنونی هم توساط عرصاه آن و هام متادولوژی انتخاابی،
محدود می شود .در ای مطالعه ،برای درك عمیق نیا های
اطالعاتی بیماران در مان جستجوی اطالعات سالمت در
بیماران قلبی عروقی ایرانای ا متادولوژی دیفای اساتفاد
شد است ،بنابرای تعمیم پذیری آن محدود می شود .لاذا
پیشنهاد می شاود مطالعاه نیا هاای جساتجوی اطالعاات

ای محدودیتهای ایجاد شد را باه عناوان قاوانینی بارای

سالمت در بیماران قلبی عروقای در دیگار جواماع ( نظیار
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جوامع روستایی) و قومیت ها انجام شود .همچنی با توجه
بااه نقااش پررنااگ خااانواد هااا در جسااتجوی اطالعااات،
پیشنهاد می شود در تحقیقات آیناد  ،نیا هاای اطالعااتی
مااراقبی خااانوادگی بااویژ مااادران دوددااان مبااتال بااه
بیماریهای قلبی-عروقی با حجم نموناه بزرگتاری مطالعاه
شود.

جلسات گروهی همگ  ،ویزیت در منزل توساط پرساتاران
متخصص اطالعات سالمت قلب و برنامه های رسانه ایی،
بیماران را ا همه مسادل مربوط به سالمت ،نظیر ساالمت
جنسی ،نحو تطابق با مشکالت روانی ،شایو هاای طاب
نوی  ،سنتی و اسالمی ،نقش مرادز اراداه دهناد خادمات
سالمت نظیر مرادز توانبخشی قلب و درمانگاههای ارتقاام
سالمت ،همچنی نقش سایر متخصصی سالمت آگا درد
و با دور شدن ا مدل طبای و تمرداز دایای نقاش اراداه

ا یافته های ای مطالعاه جساتجوی اطالعاات در
مینه پیش آگهی ،ایفای نقش ،ساالمت جنسای و روانای
همچنی جستجوی طب نوی  ،اسالمی و طب سنتی باود،
ده نشان می دهد جستجوی اطالعات ساالمت در طیاف
وسیع و ماورام مسایل سالمت جسمی انجام مای شاود ،ا
سویی با توجه به نیا اطالعااتی بیمااران قلبای عروقای و
خانواد ها در خصو خدمات نظام سالمت ،لزوم فاراهم
دردن اطالعات مربوط به موارد مذدور برای پاسخگویی به
نیا بیماران و مشاردت آنهاا در تصامیم گیاری درماانی و

اطالعات ا دوش پزشکان ،گاامی مهام در رفاع نیا هاای
اطالعاتی بیماران قلبی عروقای در هماه ابعااد مراقبات و
ندگی با بیماری ،برداشت.
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Information needs of patients with cardiovascular disease in
health information seeking process: A qualitative study

Introduction: Seeking health information is of salient importance in
management of cardiovascular diseases (CVDs). The present study aimed to explore
and reveal the information needs of patients with cardiovascular diseases when
seeking healthcare information. Our data sources were patients’, family caregivers’
and healthcare providers’ experiences.
Method: In a qualitative research approach, content analysis method was used.
There were 31 participants comprising 16 cardiovascular patients, 5 family caregivers,
and 10 healthcare providers. Required data were gathered through semi-structured
interviews and purposeful sampling, and continued until data saturation. Analysis of
data was performed concurrently with data collection and through a comparative
method.
Results: Four central themes including disease-related, healthcare-related, health
system-related and life-related information needs emerged out of content analysis.
Conclusion: The results showed that information seeking in patients with
cardiovascular diseases is holistic and is beyond physical health and the disease. Some
of the important findings of this study are seeking information about prognosis, role
playing, mental and sexual health, healthcare system performance, modern medicine,
Islamic and traditional medicine. Therefore, providing information through various
modes of communication for meeting patient needs, having their participation in
decisions for treatment, and optimal management of life is necessary.
Key words: Health information seeking, information need, cardiovascular
disease
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