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Extended Abstract

1. Introduction

uman coronaviruses have long been 
known as a pathogen. In December 2019, 
a new Coronavirus Disease (COVID-19) 
was identified in Wuhan, China, causing 

serious illness and death. The most important clinical 
symptoms in patients with COVID-19 include fever, 
cough, headache, vomiting, diarrhea, fatigue, and chest 
pain. The rapid spread of the virus has left countries with 
large numbers of infected people such that until Janu-
ary 10, 2021, there have been 89048345 infected people 
and1930265 victims. Approximately %81 of patients 
with COVID-19 recover at home.
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Background Today, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) has killed thousands of people worldwide. 
Home quarantine is one strategy for COVID-19 patients with mild symptoms; but those in home quaran-
tine may not have enough information for self-care. 
Objective The present study aims to investigate the effect of telenursing education on the comfort of 
patients with COVID-19 in home quarantine.
Methods In this quasi-experimental study, 60 patients with COVID-19 (30 in the intervention group and 
30 in the control group) who were randomly selected from among those referred to Bank Melli Iran 
Hospital in Tehran, Iran. Patients in the intervention group received self-care education by telephone 
at six sessions. The Kolcaba’s General Comfort Questionnaire (GCQ) was used to assess the comfort of 
patients. The questionnaire was completed before and 21 days after the intervention. The collected data 
were analyzed in SPSS software. Significance level was set at P<0.05.
Findings After telenursing education, the mean GCQ score in the intervention group did not increase 
significantly compared to the control group (P= 0.93). Moreover, the mean posttest score of GCQ in the 
intervention group showed no significant increase compared to the pretest score (P= 0.08).
Conclusion Telenursing education is not effective in increasing the comfort of patients with COVID-19 in 
home quarantine.
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Therefore, quarantine is one of the common preventive 
methods. Quarantine refers to the separation and restriction 
of movement of people who are potentially exposed to the 
disease in order to stop the spread of the disease. Patients in 
quarantine feel tired, uncomfortable and restless, and lack 
of family support after a while.

Therefore, the patient’s comfort is impaired during quar-
antine. Improvement of comfort brings desirable conse-
quences such as increased patient performance, faster hos-
pital discharge, no recurrence, and increased satisfaction 
with care. Nurses with interventions (such as telephone 
follow-up) can provide comfort and convenience for pa-
tients and their families.

The benefits of distance nursing education include in-
creased access to services, continuous care, patient educa-
tion, and timely treatment. The aim of this study is to evalu-
ate the effect of telenursing education on the comfort of 
patients with COVID-19 in home quarantine.

2. Methods

This clinical trial was performed on 60 patients with CO-
VID-19 (30 in the intervention group and 30 in the control 
group) who were selected randomly. At first, the partici-
pants in the study were contacted by phone and, after ex-
plaining the objectives of the study to them, their informed 
consent to participate in the study was obtained.

They were assured of the confidentiality of their informa-
tion. A demographic form and Kolcaba’s General Comfort 
Questionnaire (GCQ) in Persian were used for collecting 
data. The items in GCQ are rated on a 6-point Likert scale 
from 1 to 6 (Strongly Agree, Agree, Somewhat Agree, 
Somewhat Disagree, Disagree, and Strongly Disagree). In 
the present study, the CVI and CVR values for the GCQ 
were obtained 0.85 and 0.89, respectively, and the Cron-
bach’s alpha value was >0.70.

In the control group, routine education was provided, and in 
the intervention group, a a self-care education was presented 
by telephone (15-30 min) at six sessions (3 in the first week, 
and 3 in the second week). In the first session, the patients 
are asked about the unpleasant symptoms that have disturbed 
their comfort, and the necessary solutions for the unpleasant 
symptoms are presented to them and their caregivers.

In the second session, information about the shortness 
of breath and breathing exercises were provided and then 
the methods of pursed-lips and diaphragmatic breathing 
methods were taught. In the third session, how to take the 
medications, their side effects, and the time of use were 

taught. Patients were also asked about the problems re-
lated to the use of medications and the problems that have 
disturbed their comfort, and the necessary solutions were 
then provided.

In the fourth session, observance of health tips in quar-
antine and care of family members was taught. We dis-
cussed with patients and their caregivers about quarantine 
and the necessary solutions were provided. In the 5th ses-
sion, nutrition during the illness was explained and a ques-
tion about the symptoms in relation to food consumption 
disturbing the patient’s comfort was asked and appropri-
ate solutions were then provided. In the final session, in-
formation about relaxation was provided and relaxation 
techniques were taught. During this period, from 8 am to 
4 pm, the patients could call the researcher and, according 
to the routine schedule of the hospital, could contact the 
online doctor for 24 hours a day.

3. Results

The findings show that %57.7 of the participants in the 
intervention group were male and %43.3 were female, 
while %50 of the participants in the control group were 
male and %50 were female.

In the intervention group, %30 were in the age range of 
49-58 years and in the control group, %36.7 were in the age 
range of 29-38 years. According to chi-square test results, 
there was no significant difference between the groups in 
terms of demographic information (p>0.05). According to 
the independent t-test results, there was a statistically signif-
icant difference in the GCQ scores of patients in the inter-
vention group after telenursing education compared to the 
control group (P <0.038), while before the intervention, the 
GCQ scores of the participants in the two groups showed 
no significant difference (P = 0.162).

In the intervention group, the mean posttest GCQ score 
was significantly different than the pretest score (P <0.001), 
but in the control group, the difference was not significantly 
different (P = 0.743). Comparing the male patients in the 
control and intervention groups, it was found that the GCQ 
score of those in the intervention group was significantly 
different than those in the control group after the telenurs-
ing education (P <0.050), but no significant difference was 
observed in comparing the GCQ scores of female patients 
in two groups (P >0.050).

4. Discussion and Conclusion

The use of telenursing education is not effective in patients 
with COVID-19 and cannot significantly improve patient’s 
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comfort. Therefore, it is suggested that other methods of 
distance self-care education be used along with telenursing 
education as a complementary solution in patients with CO-
VID-19 to reduce the number of visits to medical centers, 
health costs and waste of time.

Today, social media can influence the way we study, con-
trol and prevent COVID-19. During the COVID-19 pan-
demic, physicians share their tips and explanations through 
social media; however, sharing information alone does not 
change patients’ behavior, and more research is needed.
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مقاله پژوهشی

تأثیر آموزش پرستاری از راه دور بر راحتي بیماران مبتال به کوویدـ  19 در دوره قرنطینه خانگي

اهداف امروزه بیماری كوویدـ  19 منجر به مرگ صدها هزار نفر شده است. قرنطینه خانگی یکی از راه های مراقبت از بیماران كوویدـ  19 
با عالئم كمتر است، اما افراد در قرنطینه خانگی ممکن است اطالعات كافی جهت مراقبت از خود نداشته باشند. از این  رو مطالعه حاضر  به 

بررسی اثربخشی آموزش پرستاری از راه دور بر راحتي بیماران مبتال به كوویدـ  19 در قرنطینه خانگی می پردازد.
مواد و روش ها در این كارآزمایی بالینی شصت نفر (سی بیمار در گروه آزمایش و سی بیمار در گروه كنترل) از بیماران مبتال به كووید ـ 
19 كه به بیمارستان بانک ملی مراجعه كرده بودند، به  صورت تصادفی انتخاب شدند. بیماران گروه آزمایش تحت شش جلسه مراقبتی و 
آموزشی با استفاده از تلفن قرار گرفتند. از پرسش نامه راحتی عمومی كولکابا جهت سنجش اثربخشی آموزش پرستاری از راه دور بر میزان 
 SPSS راحتي بیماران استفاده شد. پرسش نامه قبل از آزمایش و 21 روز بعد از آن تکمیل شد. داده های به دست  آمده با استفاده از نرم افزار

تجزیه  و تحلیل شدند. سطح معنا داری P<0/05 در نظر گرفته شد.
یافته ها بعد از آزمایش مراقبتی با آموزش پرستاری از راه دور، میانگین نمره راحتي در گروه آزمایش نسبت به گروه كنترل افزایش معنا داری 
نداشت. (P=0/9). همچنین در گروه آزمایش، بعد از مراقبت آموزش پرستاری از راه دور میانگین نمره راحتي نسبت به قبل از آزمایش در 

.(P=0/08) همین گروه افزایش معنادارای را نشان نداد
نتیجه گیری استفاده از آموزش پرستاری از راه دور در افزایش آسایش و راحتی بیماران مبتال به كوویدـ  19 كه در قرنطینه خانگی به سر 

می برند، مؤثر نیست.

کلیدواژه ها: 
آموزش پرستاری از راه 

دور، راحتي، كووید ـ 
19 ، قرنطینه خانگي

تاریخ دریافت: 4 خرداد 1400
تاریخ پذیرش: 9  تیر 1400

تاریخ انتشار: 30 تیر 1400
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مقدمه

كرونا ویروس های انسانی از دیرباز به  عنوان یک عامل بیماری زا 
كه باعث سرماخوردگی در افراد سالم می شوند، شناخته  شده 
بودند. با این  حال، در قرن 21، ویروس كووید ـ 19 كه بسیار 
تنفسی می شود، شناخته شد.  و موجب سندرم  بیماری زاست 
این ویروس منشأ حیوانی داشته و باعث شیوع گسترده جهانی با 

مرگ ومیر و هشداردهنده شده است ]1[. 

نام  به  جدید  و  كرونا  ویروس  یک  سال 2019 ،  دسامبر  در 
nCoV-2019 در ووهان چین شناخته شد و باعث بروز بیماری 
جدی و مرگ شد. مهم ترین عالئم بالینی در بدو ورود بیماران 
مبتال به كووید ـ 19 شامل تب، سرفه، سردرد، استفراغ، اسهال، 

خستگی و درد قفسه سینه است ]2[.

از بیماران آلوده، 20 تا 30 درصد به تهویه مکانیکی نیاز پیدا 
می كنند و 10 درصد نیز فوت می كنند. در بیماران مسن و كسانی 
كه دارای بیماری های زمینه ای هستند، میزان مرگ ومیر باالتر 
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است ]3[. مراقبت از بیماران مبتال به كوویدـ  19 با عالئم شدید 
غالباً به روش های تولید هوا مانند لوله گذاری است كه ممکن است 

در گسترش بیماری در بیمارستان نقش داشته باشد ]4[.

سرعت  باالی انتشار ویروس باعث شده كشورها با حجم وسیعی 
از افراد مبتال روبه رو شوند؛ به  طوری  كه تا تاریخ 29 مارس سال 
2020، 638 هزار نفر در 202 كشور جهان به این ویروس مبتال 
و بیش از 30 هزار مرگ نیز رخ  داده است. این آمار در ایران بیش 

از 38 هزار مبتال و 2640 مورد مرگ بوده است ]2[.

مبتال   19 ـ  كووید  به  كه  بیمارانی  از  درصد   81 تقریباً 
بهبود  و در منزل  داده  نشان  از خود  می شوند، عالئم خفیف 
می یابند؛ بنابراین قرنطینه و مراقبت خانگی یکی از روش های 

درمانی رایج است ]5[.

رفت وآمد  و  كردن حركت  محدود  و  جدایی  یعنی  قرنطینه 
افرادی است كه به  طور بالقوه در معرض بیماری هستند تا از 
انتقال بیماری كاسته شده و خطر ابتالی آن برای دیگران كاهش 
یابد ]6[. در بیماری كوویدـ  19 اگر بیماری خفیف باشد، ممکن 
است مراقبت در خانه در نظر گرفته شود. بیمارانی كه عالئم 
بیماری را دارند، اما نیازی به بستری ندارند، قرنطینه در منزل از 
ابتال به بیماری های مسری مختلف جلوگیری می كند و همچنین 

موجب كاهش اتالف هزینه های بستری خواهد شد.

از مدتی  بیمارانی كه در قرنطینه هستند، پس  این  حال  با 
احساس خستگی، عدم راحتی و آرامش، عدم  حمایت خانواده 
و آشفتگی هیجانی دارند ]7[. از این  رو راحتی بیمار جزء موارد 
مهمی است كه در زمان قرنطینه دچار اختالل شده و ممکن است 

مشکالتی برای فرد ایجاد شود ]8[.

ارتقای  و  زندگی  نجات  به  كمک  براي  بیماران  راحتی  ایجاد 
سالمت و راحتي است. سالمت و راحتی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر 
داشته، به  طور برابر و وابسته به یکدیگر هستند؛ بنابراین مفهوم 

راحتی رابطه ای مداوم با مراقبت های پرستاري دارد ]10 ،9[.

بهبود راحتی، پیامدهاي مطلوبی از قبیل افزایش عملکرد بیمار، 
ترخیص سریع تر وي، عدم مراجعه مجدد و افزایش رضایتمندی از 
مراقبت به همراه می آورد ]11[. پرستاران با مداخالتی می توانند 
راحتی و آسایش را برای بیماران و خانواده های آن ها فراهم كنند. 
انجام مداخالت جسمی، عاطفی و محیطی می تواند در بهبود 

راحتی بیمار نقش داشته باشد ]11[.

یکی از روش های مراقبتی پرستاران، پیگیری تلفنی پرستاران 
از  استفاده  از  است  عبارت  دور  راه  از  پرستاری  آموزش  است. 
راستاي  در  اطالعات  انتقال  جهت  مدرن  ارتباطي  تکنولوژي 
بهبود ارائه و سطح خدمات پرستاري و مراقبت سالمت ]12[. 
پیگیري تلفنی و آموزش از راه دور توسط پرستار منجر به ارتقاي 

خودمراقبتی در بیماران می شود ]13[.

از مزایاي آموزش پرستاری از راه دور می توان به افزایش میزان 
دسترسي به خدمات، افزایش و تداوم مراقبت ها، آموزش بیماران، 
درمان به  موقع، افزایش میزان دسترسي تیم درمان به مدارک و 
اطالعات مراقبت و درمان و توسعه آموزش مداوم پرستاري اشاره 
كرد ]14 ،13[؛ بنابراین این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش 
پرستاری از راه دور بر راحتي بیماران مبتال به كووید ـ 19 در 

قرنطینه خانگي انجام شد. 

روش مطالعه 

 19 ـ  كووید  به  مبتال  بیماران  روی  بالینی  كارآزمایی  این 
مراجعه كننده به اورژانس بیمارستان بانک ملي اجرا شد. حجم 
مطالعه  اساس  بر   ،σA = 88/7 و   σB= 97/4 انتخاب  با  نمونه 
آزمایشی و سطح اطمینان 95 درصد، توان 80 درصد برابر 60 

نفر ، 30 نفر در هر گروه محاسبه شد ]15[. 

این  به  انتخاب شد.  و منظم  تصادفی  به  صورت  نمونه گیری 
صورت كه از بین بیماران مبتال به كرونا در قرنطینه خانگي كه قباًل 
به اورژانس بیمارستان بانک ملي مراجعه كرده بودند، طبق لیست 
موجود در دفتر بهبود كیفیت بیمارستان، پس از انتخاب اولین نفر، 
بقیه بر اساس لیست اعداد فرد انتخاب شد. در ادامه بیماران به 

 طور تصادفي به دو گروه كنترل و آزمایش تقسیم  شدند.

از  به كووید ـ 19 كه  بیماران مبتال  به مطالعه،  معیار ورود 
طریق آزمایش PCR یا سي تي اسکن، بیماري آن ها تأیید شده 
زبان  به  تکلم  توانایي  كالمي،  ارتباط  برقراري  توانایي  باشد، 
فارسي، توانایي استفاده از تلفن و تلفن های هوشمند، عدم ابتال 
به اختالالت شناختي و عدم اختالل شنوایي بود. معیار خروج از 
مطالعه، فوت بیمار، تشدید بیماري، بستري شدن، كاهش سطح 
هوشیاري و یا كما، قطع ارتباط تلفني بیش از دو روز متوالي و 

انصراف بیمار بود.

در ابتدا با افراد شركت كننده در مطالعه تماس گرفته و اهداف 
مطالعه به  طور كامل شرح داده شد و رضایت بیماران مبنی بر 
بیماران اطمینان داده شد كه  به  شركت در مطالعه اخذ شد. 
اطالعات و مشخصات افراد محرمانه خواهد ماند و نتایج به  صورت 

دسته جمعی گزارش خواهد شد.

از پرسش نامه اطالعات جمعیت شناختی و پرسش نامه آسایش 
اعتبار سنجی  شد.  استفاده  داده ها  جمع آوری  جهت  بیماران 

پرسش نامه آسایش بیماران در ابتدای مطالعه انجام گرفت.

اعتبارسنجی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوا به شیوه 
كّمی، نسبت روایی محتوای CVR 1 (ضرورت یا عدم ضرورت هر 
سؤال)، شاخص روایی محتوای CVI 2 (مربوط بودن، واضح بودن 

1. Content Validity Ratio
2. Validity Index Content

باقر قلی پور و همکاران. تأثیر آموزش پرستاری از راه دور بر راحتي بیماران مبتال به کوویدـ  19 در دوره قرنطینه خانگي
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و ساده بودن هر سؤال) و نمرات تأثیر IS 3 تعیین و درنهایت نتایج 
حاصله در پرسش نامه اعمال شد.

بر اساس نظرات یک هیئت متخصص شامل ده نفر با تخصص 
محتوا  روایي  نسبت  و   (CVI) محتوا  اعتبار  شاخص  پرستاری، 
 CVI و   0/62 از  كمتر   CVR دارای  موارد  شد.  ارزیابي   (CVR)
 CVR و CVI ، كمتر از 0/78 حذف شدند ]16[. در مطالعه حاضر
مقیاس، به  طور كلی، به ترتیب 0/85و 0/89 به دست آمد. به  
منظور تأیید قابلیت اطمینان از آلفای كرونباخ استفاده شد. ابزار 
دوبار با فاصله دو هفته در اختیار ده نفر از بیماران قرار گرفت. 

آلفای كرونباخ 0/70 < به دست آمد ]18 ،17[.

پرسش نامه راحتی بیمار (پرسش نامه راحتي كولکابا) به وسیله 
سؤال  داراي 28  كه  شده  سال 1393ترجمه  در  بیات  صفوي 
است و نمره فرد در این مقیاس به وسیله جمع اعداد گزینه هاي 
انتخاب شده محاسبه مي شود. این پرسش نامه دارای طیف لیکرت 
تا  موافقم،  حدودي  تا  موافقم،  موافقم،  (كاماًل  شش گزینه ای 
حدودي مخالفم، مخالفم و كاماًل مخالفم) است كه از یک تا 6 
نمره گذاری شده است. درمجموع پاسخ هاي پرسش نامه حداقل 

28 و حداكثر 168 است.

اعتبار سنجی این پرسش نامه توسط صفوی بیات و همکاران در 
ایران مورد سنجش قرار گرفته و میزان 0/88 گزارش  شده است 
]19[ آلفای كرونباخ پرسش نامه در مطالعه حاضر مورد سنجش 

قرار گرفت و مقدار آن 0/72 بود.

جنس،  سن،  شامل  جمعیت شناختی  اطالعات  پرسش نامه 
وضعیت تحصیل، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، محل سکونت و 

میزان تحصیالت بود. 

در گروه كنترل، آموزش های متداول (روتین)، توسط یکي از 
كاركنان بخش بهبود كیفیت ارائه شد. در گروه آزمایش، برنامه 
مدون مراقبتي ـ آموزشي كه از قبل تدوین  شده و توسط ده نفر 
از پنل متخصصین تأیید شده بود، به  صورت تلفني در شش 

جلسه ارائه شد. 

در جلسه اول، تعریف بیماري، عالئم و نشانه های آن و سیر 
بهبود به  صورت تلفنی انجام شد. ضمناً در این جلسه در مورد 
عالئم ناخوشایندي كه باعث به هم خوردن راحتي بیمار شده 
عالئم  مورد  در  الزم  راهکارهاي  و  می شود  سؤال  او  از  است، 

ناخوشایند به او و مراقب وي توضیح داده می شود.

در جلسه دوم، در مورد تنگي نفس، تمرینات تنفسي، روش های 
تنفس لب غنچه ای و دیافراگمی آموزش داده شد. از بیمار خواسته 

می شود نحوه تنفس كردن خود را توضیح دهد.

ساعت  داروها،  عوارض  دارو،  مصرف  نحوه  سوم،  جلسه  در 

3. Impact Score

مصرف توضیح داده شد. ضمناً در رابطه با مشکالت مرتبط با 
مصرف داروها و مشکالتي كه باعث به هم خوردن راحتي بیمار 

شده است، سؤال شد و راهکارهاي الزم ارائه شد.

در جلسه چهارم، رعایت نکات بهداشتي در قرنطینه و مراقبت 
از اعضاي خانواده توضیح داده شد. از بیمار و مراقب وي در مورد 
رعایت قرنطینه در اتاق مثل زدن ماسک هنگام خروج از اتاق، 
زمان  استفاده،  مورد  محلول  نوع  دست ها،  شست وشوي  نحوه 
شست وشو، تهویه اتاق، نظافت سرویس بهداشتي، ظروف، البسه 

و... بحث و راهکارهاي الزم ارائه شد.

در جلسه پنجم، تغذیه در دوران بیماري، ارائه لیست غذاهاي 
مفید و مضر، سؤال در مورد لیست خوراكی های مصرفي در 24 
ساعت گذشته، گرفتن لیست غذاهاي مصرفي از مراقب روز بعد 
با ساعت مصرف غذاها، سؤال در مورد عالئم مختل كننده آسایش 
بیمار در ارتباط با مصرف غذاها و ارائه راهکارهاي مناسب انجام شد.

در جلسه ششم، تن آرامی و تکنیک های ریلکسیشن توضیح 
داده شد. با ارسال دو پمفلت تکنیک آموزش تن آرامي با واتساپ 
و توضیح شفاهي در مورد روش انجام آن ها و اطمینان از یادگیري 

تکنیک تن آرامي با سؤال كردن از بیماران به پایان رسید.

تعداد جلسات سه بار در هفته اول و سه بار در هفته دوم است. 
مدت  زمان مکالمه تلفني به  طور متوسط 15 تا 30 دقیقه است. 
ضمناً در این مدت از هشت صبح تا چهار عصر بیمار می تواند با 
پژوهشگر تماس تلفني داشته باشد و به  صورت 24 ساعته طبق 
برنامه متداول (روتین) بیمارستان می تواند با پزشک برخط تماس 

داشته باشد.

پرسش نامه ها قبل از آزمایش و 21 روز پس از اولین تماس 
تلفني با بیماران به  صورت تلفني یا از طریق واتساپ تکمیل 
شد. داده های به  دست  آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه  و 
تحلیل شد. سطح معناداری P>0/05 در نظر گرفته شد. داده های 
جمع آوری شده در ابتدا بر اساس آزمون كولموگروفـ  اسمیرونف 

از نظر نرمالیتی ارزیابی شد.

داده ها دارای توزیع نرمال بودند؛ بنابراین جهت تحلیل از آمار 
آمار  از  و  معیار)  انحراف  و  میانگین  درصد،  (فراوانی،  توصیفي 
تحلیلی براي مقایسه دو گروه از آزمون تي مستقل، آزمون تي 

زوجي و كای دو استفاده شد.

یافته ها

از  57/7   درصد  كه  می دهد  نشان  حاضر  مطالعه  یافته های 
بودند.  زن  و 42/3  درصد  مرد  آزمایش،  گروه  شركت كنندگان 
و 50  مرد  همچنین 50 درصد شركت كنندگان گروه كنترل، 
درصد زن بودند. در گروه آزمایش، 30 درصد از شركت كنندگان 
در طیف سنی 58-49 بودند و در گروه كنترل 36/7 درصد از 
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شركت كنندگان در رنج سنی 38-29 سال بودند. بر طبق آزمون 
كاي - اسکور4 اختالف معنا داری بین اطالعات جمعیت شناختی 
گروه كنترل و آزمایش وجود ندارد (P>0/05) كه نشان دهنده 

قابل  مقایسه بودن این دو گروه است (جدول شماره 1). 

نمره آسایش دو گروه قبل و بعد از آزمایش، به تفکیک مرحله 
و نیز جنس، اختالف معنادار با هم نداشت. اختالف نمره آسایش 
در دو گروه، به تفکیک مرحله و جنس، قبل و بعد از آزمایش نیز 

معنادار نبود (جدول شماره 2). 

بحث

این مطالعه با هدف بررسي تأثیر آموزش پرستاری از راه دور بر 
راحتي بیماران مبتال به كوویدـ  19 در قرنطینه خانگي اجرا شد. 
یافته های مطالعه حاضر نشان  داد آموزش پرستاری از راه دور در 

ارتقای راحتي بیماران مبتال به كوویدـ  19مؤثر نیست. 

در ابتدا، ما فرض كردیم كه آموزش پرستاری از راه دور، راحتی 

4. Chi-square

بیمار در گروه آزمایش را افزایش می دهد، اما یافته ها خالف این 
فرض را نشان دادند. برخالف نگرانی پرسنل پرستاری، نتایج نشان 
داد كه بیماران به طور كلی در مدیریت مسائل مربوط به مراقبت 

بیمار كرونایی در منزل به اندازه كافی آموزش دیده اند.

اختیار  در  گوناگوني  اطالعاتی  منابع  از  آموزش های مختلف 
افراد قرار مي گیرد؛ بنابراین آموزش پرستاری از راه دور مي تواند 
به عنوان یک خدمت مکمل به جای روش اصلی بهبود راحتی 

استفاده شود ]20[.

بررسی  این مطالعه، جنسن5 و همکاران در  نتایج  با  همسو 
توان بخشی  در  دور  راه  از  پرستاری  آموزش  با  آزمایش  اثر 
پروستاتکتومی بیان مي كند كه تفاوت معناداری بین گروه كنترل 
و آزمایش مشاهده نشد ]21[. با این حال در بیشتر مطالعات، 
و  اولیه  تشخیص  در  دور  راه  از  پرستاری  آموزش  اثربخشی 
زودرس بیماری های مزمن ]22[، افزایش خودمراقبتی در فشار 
خون ]13[، ارائه مراقبت های سالمندی از راه دور ]23[، بهبود 

5. Jensen

باقر قلی پور و همکاران. تأثیر آموزش پرستاری از راه دور بر راحتي بیماران مبتال به کوویدـ  19 در دوره قرنطینه خانگي

جدول 1.  توزیع بیماران مبتال به كوویدـ  19 مراجعه كننده به اورژانس بیمارستان بانک ملي بر اساس اطالعات جمعیت شناختی و گروه آزمایش و كنترل در سال 1399 

تعداد
 تعداد )درصد( 

P
گروه کنترلگروه آزمایش

سن

19-2820 )6(20 )6(

0/70
29-3823/3 )7(36/7 )11(

39-4826/7 )8(20 )6(

49-5830 )9(23/3 )7(

جنس
)15( 50)17( 57/7مرد

0/39
)15( 50)13( 42/3زن

تحصیالت

)4( 13/3)5( 16/7زیر دیپلم

0/90 )20( 66/7)20( 66/7دیپلم و باالتر

)6( 20)5( 16/7فوق لیسانس

تأهل

)9( 30)4( 13/3مجرد

0/21 )19( 63/3)25( 83/3متأهل

)2( 6/7)1( 3/4مطلقه

بیماری زمینه ای
)14( 46/7)12( 40بلی

0/64
)16( 53/3)18( 60خیر

محل زندگی
)26( 86/7)28( 93/3آپارتمانی

0/38
)4( 13/3)2( 6/7ویالیی
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افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی ]24[ و مراقبت از 
افراد مبتال به دیابت نوع یک ]25[ تأیید شده است.

میزان  كه  می دهد  نشان  مطالعه  این  یافته های  همچنین 
اثربخشی آموزش پرستاری از راه دور در مردان گروه آزمایش 
نسبت به مردان گروه كنترل اختالفی ندارد. همچنین اختالف 
معنا داری در میزان آسایش زنان بین گروه كنترل و آزمایش بعد 

از مراقبت های آموزش پرستاری از راه دور وجود ندارد.

سیتو داییسوک6 در مطالعه خود بر اثربخشی آموزش پرستاری 
از راه دور برای مدیریت عالئم بیماران مبتال به بیماری های مزمن، 
با  از جمله سرطان پروستات مؤثر است، تأكید دارد كه مغایر 

مطالعه حاضر است ]26[. 

در این مطالعه، اطالعات مفیدی از طریق آموزش پرستاری 
از راه دور در اختیار بیماران قرار گرفت و در حالت كلی آموزش 
ارتباط  مداخله،  برای  وسیله ای  به  عنوان  دور  راه  از  پرستاری 
مستقیمی را با یک پرستار یا یک ارائه دهنده خدمات درمانی ارائه 
می دهد. این برای بیماران مهم است؛ زیرا در تبعیت از درمان و 

بهبود عالئم روان شناختی بهتر كمک مي كند  ]27[ .

استفاده از تلفن یک روش مقرون به صرفه برای ارائه خدمات 
بهداشتی با كیفیت باال به بیماران است؛ به ویژه در كسانی كه 
ندارند؛  بهداشتی  خدمات  ارائه دهندگان  به  آسانی  دسترسی 
بنابراین می توان آن را در هر كشوری (در حال  توسعه یا توسعه 
 یافته) و در بیمارانی با وضعیت اقتصادیـ  اجتماعی پایین استفاده 

كرد ]28[.

6. Sato Daisuke 

اطالعات ارائه شده با آموزش پرستاری از راه دور منجر به بهبود 
اطالعات هنگام خود مراقبتی با توجه ویژه به بهبود مهارت های 
بیمار در زمینه سالمت جسمی و روانی، مدیریت درد و سایر 
آموزش  اثر  حال،  این  با  مي شود.  بیماری  به  مربوط  مشکالت 

پرستاری از راه دور در این مطالعه قانع كننده نبود ]29[.

میستیان7 بیان مي كند كه آموزش پرستاری از راه دور می تواند 
به عنوان خدمات مکمل در نظر گرفته شود و یک روش استاندارد 
بهبود بیماری نیست كه اظهارات ایشان با نتیجه این مطالعه 

همسوست ]29[.

با این حال، مفهوم آموزش پرستاری از راه دور در حال توسعه 
است. برخی از مشاوره ها و مراقبت های پرستاری از طریق اینترنت 
ارتباط  و  آموزش  و  اطالع رسانی  امکان  كه  است  ارائه  در حال 
تعاملی مستقیماً با پرستار را فراهم مي كند ]21[ كه ممکن است 

اثربخشی بیشتری نسبت به مراقبت های تلفنی داشته باشد.

از محدودیت های مطالعه، حاضر نبودن مطالعه مشابه در زمینه 
مراقبت های آموزش پرستاری از راه دور در درمان بیماران مبتال 
به كووید ـ 19، عدم امکان كورسازی، محدود بودن تعداد افراد 
مورد مطالعه است. همچنین ابزار اندازه گیری پرسش نامه بود كه 
به صورت خودگزارش دهی تکمیل شد كه ممکن است گزارش 

نادرست ارائه شود.

نتیجه گیری نهایی

نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد استفاده از آموزش پرستاری 
از راه دور در بیماران مبتال به بیماری كوویدـ  19 اثربخش نبوده 

7. Mistiaen

باقر قلی پور و همکاران. تأثیر آموزش پرستاری از راه دور بر راحتي بیماران مبتال به کوویدـ  19 در دوره قرنطینه خانگي

 جدول 2. توزیع بیماران مبتال به كووید ـ 19 مراجعه كننده به اورژانس بیمارستان بانک ملي بر اساس نمره آسایش در گروه آزمایش و كنترل در سال 1399

معیارمتغیرها
میانگین±انحراف معیار

P
پس آزمونپیش آزمون

راحتی
13/20/08±14/194/43±89/83گروه آزمایش

10/10/69±9/094/70±93/9گروه کنترل

P0/1870/931

راحتی مردان
11/50/11±11/694/18±89/71گروه آزمایش

10/50/55±9/491/18±92/82گروه کنترل

P0/3970/435

راحتی زنان
15/70/34±17/494/77±90/00گروه آزمایش

7/70/16±8/799/31±95/38گروه کنترل

P0/3300/361
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و منجر به ارتقای راحتي بیماران به طور معناداري نشد؛ بنابراین 
پیشنهاد می شود از سایر روش هاي مراقبت از راه دور به عنوان 
راهکار اصلی و با آموزش پرستاری از راه دور به عنوان راهکار 
مکمل در مراقبت های بیماران كرونایی در جهت كاهش تعداد 
وقت  اتالف  و كاهش  هزینه  درمانی، كاهش  مراكز  به  مراجعه 

استفاده شود. 

امروزه رسانه هاي اجتماعي بیش از هر زمان دیگري، بخشي از 
زندگي ما هستند و مي توانند بر نحوه بررسي، كنترل و پیشگیري 
ـ  كووید  بیماري  اپیدمي  زمان  در  بگذارند.  19تأثیر  ـ  كووید 
19پزشکان از طریق شبکه هاي اجتماعي توصیه و توضیحات خود 
را به اشتراک مي گذارند و از طرفي به اشتراک گذاشتن اطالعات 
به تنهایي تغییري در رفتار افراد ایجاد نمي كند، بلکه نیاز به انجام 

بررسي و تحقیقات بیشتر است. 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

این مقاله حاصل بخشي از طرح تحقیقاتي با عنوان: تاثیر آموزش 
پرستاري از راه دور بر راحتي بیماران مبتال به كووید 19 در دوران 
قرنطینه خانگي، مصوب دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي، در 
  IR.SBMU.RETECH.REC.1400.240سال 1400 با كد اخالق

بوده است.

حامي مالي

این تحقیق حاصل پروژه تحقیقاتي است كه توسط مدیر امور 
بیمارستان و دانشکده بانک ملي ایران تایید شده است و حامي 

مالي آن بانک ملي مي باشد.

مشارکت نویسندگان

مدیریــت طــرح: شــهال بیگلي؛ كســب اطالعــات از منابــع علمي: 
زهــرا دیباجــي فروشــاني، فاطمــه زنجانــي؛ بررســي متــون: زهرا 
ــو؛  ــا منتظــر؛ ویرایــش متــون : جــالل عربل ــات، بین صفــوي بی
ــع: حســینعلي  روش شناســي : لطیــف گچــکار؛ پشــتیباني مناب
ســخندان؛ جمــع آوري نمونــه: فاطمه واشــقاني فراهانــي، مهربانو 
ــندگان  ــه نویس ــي؛ هم ــه مفتاح ــاري: فتان ــز آم ــدري؛ آنالی حی

نســخه ارســالي بــه مجلــه را مطالعــه و تاییــد كردنــد.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی در این مقاله 
وجود ندارد.

تشکر و قدردانی

از مدیریت محترم عامل بانک ملي و مدیران محترم بیمارستان 
و دانشکده پرستاري بانک ملي و همه كساني كه ما را در این 

پژوهش یاري داده اند قدرداني مي شود.

باقر قلی پور و همکاران. تأثیر آموزش پرستاری از راه دور بر راحتي بیماران مبتال به کوویدـ  19 در دوره قرنطینه خانگي
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