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مقدمه :صرع یک بیماری عصبی مزمن و رایج است .در درمان صرع ،انتخاب درمان مناسب در كنار آموزش بیمار باید مورد توجه قرار
بگیرد .امروزه فنآوری همراه به عنوان یک الگوی امیدوار كننده برای ارتقاء دانش در بیماریهای مزمن شناخته میشود .برای طراحی
برنامه كاربردی -آموزشی باید محتوای آموزشی موردنیاز تعیین گردد .هدف مطالعه حاضر بررسی دیدگاه پزشکان و بیماران در زمینه
محتوای آموزشی موردنیاز برای ایجاد برنامه كاربردی -آموزشی صرع بود.
روش :در این مطالعه توصیفی ،دیدگاه  100بیمار مبتال به صرع عضو انجمن صرع ایران و  15پزشک متخصص از اعضا و همکاران
انجمن صرع ،با استفاده از پرسشنامهای در خصوص محتوای آموزشی موردنیاز برای ایجاد برنامه كاربردی -آموزشی مبتالیان به صرع
مورد بررسی قرار گرفت .این پرسشنامه مشتمل بر  19سؤال در سه حیطه (اطالعات بیماری ،سبک زندگی و داروهای مصرفی) بود.
دادههای به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) تحلیل شد.
نتایج :یافتهها نشان داد كه محتوای آموزشی موردنیاز برای بیماران مبتال به صرع شامل اقدامات اولیه ،علت ،عالئم ،عوارض و درمان
صرع ،تأثیر ورزش ،خواب ،رانندگی ،شغل ،ازدواج ،بارداری ،تغذیه در صرع ،شناخت داروهای ضدصرع و عوارض آن و اهمیت مصرف
منظم داروها بود.
نتيجهگيري :این مطالعه محتوای آموزشی مورد نیاز برای بیماران مبتال به صرع را در سه حیطه سبک زندگی ،اطالعات بیماری و
داروهای مصرفی نشان داد .در این سه حیطه مجموعاً 15 ،موضوع آموزشی مورد تأیید بیماران و متخصصین قرار گرفت كه باید در
طراحی برنامه كاربردی -آموزشی صرع لحاظ گردد.
كليد واژهها :صرع ،نیازهای آموزشی ،بیمار ،پزشک ،برنامه كاربردی موبایل
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نشان میدهد كه بیماران اغلب از میزان اطالعات و شیوه
دسترسی به اطالعات رضایت ندارند [.]14
فنآوری اطالعات از پتانسیل باالیی برای بهرهگیری در
آموزش سالمت و ارتقاء مآن برخوردار است .به عنوان مثال،
میتوان با ساخت فیلم و كلیپهای آموزشی و نشر آن در
دنیای وب در این راستا گام برداشت یا این كه با به كارگیری
برنامههای قابل اجرا روی تلفنهای همراه ،لپتاپها و تبلتها
و غیره ،در هر زمان و مکانی آموزش سالمت به افراد را ممکن
ساخت [ .]15در سالهای اخیر ،پیشرفتهای مختلف در
فنآوری تلفن همراه با كاربردهای گسترده در علوم پزشکی رخ
داده است [ .]16با توجه به این كه در حال حاضر فنآوری
تلفنهای همراه توسط اكثر بیماران مورد استفاده قرار میگیرد
و بر خالف سایر فنآوریها ،در میان اقلیتهای قومی و نژادی
و مردم كشورهای كم درآمد از میزان استفاده باالیی برخوردار
است ،به همین دلیل پتانسیل الزم برای غلبه بر ناعادالنه بودن
نظام سالمت را دارا است و میتوان از این فرصت در راستای
آموزش سالمت بهره برد [ .]17در واقع ،تلفن همراه یک
تکنولوژی سادهای است كه همه جا در دسترس است و
پیامهای متنی در حال حاضر برای آموزش و انگیزه به بیماران
و همچنین افزایش پایبندی به درمان در بسیاری از بیماریهای
مزمن استفاده میشود [ .]18این موضوع در خصوص بیماری
صرع نیز صدق میكند و میتوان انتظار داشت كه با استفاده از
فنآوری تلفن همراه بتوان آموزش در خصوص این بیماری را
به نحو بهتری به بیماران ارائه داد.
برای طراحی چنین برنامه كاربردی -آموزش ی درك دی دگاه
بیماران درباره جنبههای مختلف بیماری صرع مهم اس ت [.]19
همچنین ،دیدگاه متخصصین مغز و اعصاب به عنوان افراد خبره
در این زمینه حائز اهمیت میباشد []20؛ بنابراین ،جهت تعی ین
دقیق نیازها آموزشی و محت وای موردنی از ب رای طراح ی ای ن
برنامه كاربردی ،عالوه ب ر بیم اران ،نظ ر متخصص ین نی ز ب ه
عنوان افراد صاحبنظر و مطلع و همچنین به عنوان فردی ك ه
مستقیم با طیف مختلف بیماران سرو كار دارن د ،ح ائز اهمی ت
است .با توجه به كمبود آگاهی در بیماران مبتال به صرع و لزوم
توجه به امر آموزش و مداخالت آموزش ی جه ت ارتق اء س طح
دانش در این بیماران میتوان از تلفن همراه به عن وان یک ی از
امیدبخشترین ابزارها در خصوص م داخالت آموزش ی در ای ن
بیماران بهره برد؛ بنابراین ،هدف مطالعه حاضر تعی ین نیازه ای
آموزش ی در بیم اران مب تال ب ه ص رع از دی دگاه بیم اران و
متخصصین مغز و اعصاب برای شناسایی محت وای الزم ب رای
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مقدمه
صرع یک بیماری عصبی مزمن و رایج است كه از اختالل در
فعالیت الکتریکی مغز ناشی میشود و بر جنبههای مختلف
زندگی روزمره مبتالیان تأثیر میگذارد [ .]1بر طبق گزارش
سازمان بهداشت جهانی ،حدود پنجاه میلیون انسان در سراسر
دنیا مبتال به صرع هستند .نزدیک به  80درصد از افراد مبتال به
صرع در كشورهای كم درآمد و با درآمد متوسط زندگی میكنند
[ .]2صرع میتواند به علت عوامل ژنتیکی و یا اكتسابی اتفاق
بیفتد .در بسیاری از موارد تعامل این دو عامل با هم باعث بروز
صرع میشود [ .]3با توجه به شیوع زیاد بیماری صرع و
تصورات غلطی كه در ارتباط با این بیماری وجود دارد ،بهبود
درمان بیماران مبتال به صرع ضروری است [ .]4در نظر گرفتن
برنامههای آموزشی برای بیماران در مدیریت جامع درمان
بیماریهای مزمن بسیار مهم است .در درمان صرع نیز ،انتخاب
درمان مناسب به همراه آموزش بیمار باید مورد توجه قرار گیرد
[.]4،5
آموزش بیمار جزء مهم مراقبت با كیفیت برای بیماران مبتال
به صرع است .بیماران مبتال به صرع نیازهای آموزشی مختلفی
دارند و باید بسیاری از رفتارهای خود مدیریتی را برای كنترل
وضعیت خود به كار بگیرند [ .]6مطالعات مختلف نشان دادند
كه بیماران مبتال به صرع دانش كافی درباره بیماری خود ندارند
[ .]10-7آگاهی بیماران در مورد بیماری صرع در كنترل تشنج
آنها نقش مهمی بازی میكند [ .]11نتایج مطالعه شعفی
حاكی از سطح آگاهی پایین بیماران مبتال به صرع نسبت به
بیماری خود در ایران میباشد؛ بنابراین ،افزایش سطح آگاهی
این بیماران ضروری است .بیماران باید در مورد این كه چگونه
از آسیبهای وارده ضمن حمله جلوگیری كنند ،با عوارض
دارویی چگونه برخورد كنند و تا چه زمانی باید درمان ضد تشنج
را ادامه دهند و همچنین در مورد مالحظات قانونی رانندگی و
اشتغال به حرف مختلف آگاهی كافی به دست آورند [.]12
در یکی از بزرگترین ارزیابیهای مداخله آموزشی برای این
گروه از بیماران كه به ارزیابی برنامه آموزشی خودمدیریتی
بیماران صرع به نام موسز ( )MOSESپرداختند ،نتایج نشان
دهنده كاهش تکرار حمالت تشنجی ،رضایت بیشتر از درمان
به دلیل كمتر شدن عوارض جانبی و پذیرش بهتر داروهای
ضدصرع در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد بود [ .]13با
وجود این كه ارائه اطالعات به بیماران دارای مزایای بسیاری
است ،یکی از مهمترین مزایایی آموزش به افراد ،افزایش سطح
آگاهی و انطباق بیشتر آنان با خودمدیریتی میباشد ،ولی شواهد
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ایجاد برنامه كاربردی -آموزشی برای مبتالیان ب ه ص رع ب ود.
چنین یافتههایی میتواند بهطراحی برنامههای آموزشی متناسب
با نیاز بیماران مختلف و با در نظر گرفتن نظر تخصص ی اف راد
خبره بیانجامد.

برای كنترل روایی محتوایی ،پرسشنامه توسط سه تن از اس اتید
و اعضای هی أت علم ی (رش ته م دیریت اطالع ات س المت،
انفورماتیک پزشکی و مغز و اعصاب) بررسی و ب ر اس اس نظ ر
آنها اصالحاتی در ظاهر و محتوای پرسشنامه (حذف یا اض افه
شدن برخی سؤاالت) اعمال شد .برای مثال ،س ؤال مرب وط ب ه
"محتوای آموزشی در خصوص انواع غ ذایی ك ه باع ث ش روع
تش نج میش ود " ح ذف ش د) .ب رای بررس ی پای ایی قب ل از
گردآوری دادهها ،پرسشنامه در اختیار  30بیم ار ق رار گرف ت و
پای ایی آن ب ا ض ریب آلف ای كرونب اخ  80درص د تأیی د ش د.
همچنین ،ضریب آلفایكرونباخ پرسشنامه پزش کان  96درص د
بود.
جهت گردآوری دادهها پژوهشگر به مدت یک هفته به انجمن
صرع مراجعه و پرسشنامه را بین بیماران توزیع كرد .پژوهش گر
تا پایان تکمیل پرسشنامه در محل حضور داشت ت ا در ص ورت
نیاز پاسخگوی افراد باشد .در یک هفته مراجع ه پژوهش گر ب ه
انجمن در صورت عدم حض ور نمون ههای مطالع ه ،پرسش نامه
بهصورت مصاحبه تلفنی تکمیل شد .سؤاالت از بیماران پرسیده
شد و ب ر اس اس پاس خ آنه ا پرسش نامه تکمی ل ش د .تم ام
مصاحبههای تلفنی و همچنین گردآوری حضوری دادهها توسط
یک نفر انجام شد .همچنین از افراد شركت كنن ده در پ ژوهش
جهت شركت در این مطالعه رضایت شفاهی گرفته ش د .ب رای
پزشکان نیز گردآوری پرسش نامهها ب ه ش یوه الکترونی ک و از
طریق ایمیل انجام ش د .پرسش نامه ب رای پزش کان از طری ق
ایمیل در قالب فایل ورد ارسال شد و پس از تکمیل پرسش نامه
مجدداً برای پژوهشگر ارسال شد.
تحلیل دادهها با استفاده از ن رم اف زار  SPSSنس خه  19و از
طریق آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) انجام شد .ب رای
تحلیل دادهها ابتدا پاسخها نمرهدهی شد ( -1بسیار كم  -2ك م
 -3نظری ندارم  -4زیاد  -5بسیار زیاد) .محتواه ای آموزش ی
كه میانگین امتیاز  3/75و بیش تر كس ب كردن د (بیش تر از 75
درصد نمره ممکن) به عنوان محتوای آموزشی ضروری قلم داد
شد .اگر در بین دیدگاه پزشکان و بیماران اخ تالف نظ ر وج ود
داشت (از نظر ضروری بودن/نبودن) ،میانگین امتیاز گروه معی ار
تصمیمگیری قرار گرفت.
نتایج
بیشتر بیماران شركتكنندگان در پژوهش مرد ( )54%و در گ روه
سنی  25تا  35سال ( 49درصد) بودن د .می انگین س نی بیم اران
 33/7 ± 8/16سال بود .اكثر بیماران ( 37درص د) دارای م درك
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روش
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی ب ود ك ه در س ال  1395در
انجمن صرع ایران انجام شد .نمون ه پ ژوهش ش امل دو گ روه
(بیماران مبتال به صرع و پزشکان متخصص مغز و اعصاب) بود.
نمونه بیماران شامل 100بیمار مبتال به ص رع و عض و انجم ن
صرع ایران بود .معیار ورود بیماران به مطالعه شامل سن ب االی
 18سال ،سابقه حداقل یک سال بیم اری ص رع و رض ایت ب ه
شركت در مطالعه بود .با مراجعه حضوری به انجمن صرع ایران
ابتدا از بین تمامی افرادی كه واجد شرایط و مطابق با معیارهای
پژوهش بودند ،تعداد  800نفر به صورت تصادفی انتخاب ش دند
و سپس با ارسال پیامک از بیماران خواسته شد رضایت خ ود را
برای شركت در مطالعه اعالم كنند .از تعداد  800بیمار كه برای
آنان پیامک ارسال شد 100 ،بیمار رضایت خود را اعالم كردن د،
كه همگی آنان وارد مطالعه ش دند .گ روه پزش کان ش امل 15
پزشک متخصص مغز و اعصاب از اعض اء و همک اران انجم ن
صرع ایران بودن د ك ه ب ه روش نمون هگیری در دس ترس وارد
مطالعه شدند.
برای گردآوری دادهها از پرسشنامه اس تفاده ش د .ب ه منظ ور
تدوین پرسشنامه ،با استفاده از پایگاه داده الکترونی ک و من ابع
كتابخان های مت ون م رتبط ب ا ص رع ،آم وزش بیم اران و
خودمدیریتی و همچنین برنامههای كاربردی خارجی ك ه ب رای
این بیماران طراحی و تجاری سازی شده بود مورد بررسی ق رار
گرف ت [ .]24،5-21اص الو و وی رایش اولی ه پرسش نامه و
مؤلفههای آموزشی استخراج شده طبق نظر متخص ص مش اور
انج ام ش د و در نهای ت پرسش نامه دو بخش ی تنظ یم ش د.
پرسشنامه پزشکان و بیماران مشابه بود .بخ ش اول پرسش نامه
شامل اطالعات دموگرافیک اف راد ش ركتكننده در پ ژوهش و
قس مت دوم مرب وط ب ه محت وای آموزش ی موردنی از ب ود .از
شركتكنندگان خواسته شده بود كه ذك ر كنن د چ ه محت وای
آموزشی باید در طراحی برنامه كاربردی -آموزشی برای بیماران
مبتال به صرع لحاظ شود .این بخش ش امل  19س ؤال در س ه
حیط ه (اطالع ات بیم اری ص رع ،س بک زن دگی و داروه ای
مصرفی) بود .شیوه پاسخدهی به سؤاالت پرسشنامه ب ر اس اس
مقیاس لیکرت (از بسیار زیاد تا بسیار كم) طراحی شد.

بهار  ،1396دوره چهارم ،شماره اول

محتواي آموزشی موردنياز براي ایجاد برنامه كاربردي صرع

تحصیلی لیسانس بودند .سن شروع تشنج در بیشتر بیم اران (39
درصد) بین ده تا بیست سالگی بود 38 .درصد بیماران ط ی ی ک
سال گذشته دوبار و كمتر حمله تشنجی داشتند .اكثر بیماران (39
درصد) زمان آخرین حمله تشنجی خود را شش ماه پیش و بیشتر
اعالم كردند .همچن ین 75 ،درص د بیم اران از چن د دارو ب رای
درمان صرع استفاده میكردند .بیشتر پزش کان ش ركتكننده در

شيخ طاهري و همکاران

مطالع ه ( 66/7درص د) م رد بودن د .گ روه س نی  45-65س ال
بیشترین فراوانی ( 53/3درصد) را داشت .میانگین س ن پزش کان
 ±33/49 9/61سال بود .سابقه كار اكث ر پزش کان بیش تر از 20
سال و می انگین س ابقه ك ار آنه ا  18/33 ± 9/31س ال ب ود.
(جدول .)1

جدول  :1مشخصات دموگرافيک افراد شركت كننده در پژوهش
مرد
زن

تعداد
54
46

درصد فراوانی
54
46

متغير

25-15
35-25
45-35
65-45
مجرد
متأهل

14
49
26
11
61
39

14
49
26
11
61
39

دیپلم و پایین تر
فوق دیپلم
كارشناسی
كارشناسی ارشد و باالتر

28
27
37
8

28
27
37
8

كمتر از یک سال
یک تا ده سالگی
ده تا بیست سالگی
بیست تا سی سالگی
سی تا چهل سالگی
بیشتر از چهل سالگی

14
16
39
21
7
3

14
16
39
21
7
3

2بار و كمتر
 2تا  4بار
بیشتر از  4بار

38
35
27

38
35
27

یک ماه پیش
سه ماه پیش
شش ماه پیش و بیشتر

25
36
39

25
36
39

وضعیت مصرف دارو

از یک دارو استفاده میكنم
از چند دارو استفاده میكنم

25
75

25
75

جنسیت

مرد
زن

10
5

66/7
33/3

سن

25-35
35-45
45-65
بیشتر از  65سال

1
5
8
1

6/7
33/3
53/3
6/7

سابقه كار

5-10
10-15
15-20
بیشتر از 20سال

4
2
4
5

26/7
13/3
26/7
33/3

جنسیت

سن

وضعیت تأهل

بيماران

میزان تحصیالت

سن شروع تشنج

تعداد حمالت تشنجی
دریک سال گذشته

زمان آخرین حمله تشنجی

پزشک
] [ Downloaded from jhbmi.ir on 2023-01-07
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مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

از دیدگاه بیماران و پزشکان به ترتیب میانگین نمره ضرورت
وجود محتوای آموزشی در حیطه تعریف بیماری در برنامه
كاربردی -آموزشی برای بیماران مبتال به صرع به ترتیب 4/10
و  3/95بود .در حیطه اطالعات بیماری دیدگاه پزشکان و
بیماران همسو بود و مؤلفههای آموزشی تعریف بیماری صرع،
شیوع صرع و طبقهبندی صرع از دیدگاه بیماران و پزشکان با
كسب میانگین امتیاز كمتر از  3/75برای لحاظ كردن در برنامه
كاربردی ضروری تشخیص داده نشد.
از دیدگاه بیماران و پزشکان به ترتیب میانگین نمره ضرورت
وجود محتوای آموزشی در حیطه سبک زندگی در برنامه
كاربردی -آموزشی برای بیماران مبتال به صرع به ترتیب 4/23
و  4بود .بیماران و پزشکان لحاظ كردن محتوای آموزشی
مربوط به سبک زندگی را در برنامه كاربردی -آموزشی نسبت
به دو حیطه دیگر باالتر دانستند .طبق یافتهها ،تمامی
مؤلفههای حیطه سبک زندگی از دیدگاه بیماران با میانگین
امتیاز باالی  3/75برای وجود در برنامه كاربردی -آموزشی
ضروری تشخیص داده شد ،پزشکان نیز تمامی مؤلفههای این
حیطه را به جزء وجود محتوای آموزشی در زمینه استعمال
دخانیات برای برنامه كاربردی -آموزشی ضروری قلمداد كردند.
باتوجه به میانگین نمره بیماران و پزشکان به مؤلفه استعمال
دخانیات ،وجود این مؤلفه با كسب میانگین امتیاز  3/72از 5
نمره در طراحی یک برنامه كاربردی -آموزشی ضروری
تشخیص داده نشد.

از دیدگاه بیماران و پزشکان میانگین نمره ضرورت وجود
محتوای آموزشی در حیطه داروهای مصرفی در برنامه كاربردی
آموزشی برای بیماران مبتال به صرع  3/93بود .در حیطه
داروهای مصرفی بین دیدگاه بیماران و پزشکان در خصوص
لحاظ كردن محتوای آموزشی در این حیطه برای برنامه
كاربردی -آموزشی اختالف دیدگاه وجود داشت به طوری كه
بیماران وجود محتوای آموزشی در زمینه اهمیت مصرف منظم
دارو ( )3/73را ضروری ندانستند ،ولی این گزینه از دیدگاه
پزشکان ضروری تشخیص داده شد و با توجه به میانگین امتیاز
دو گروه به این مؤلفه ( )4/1این مؤلفه باید در طراحی یک
برنامه كاربردی -آموزشی برای این بیماران لحاظ شود.
همچنین از دیدگاه پزشکان وجود محتوای آموزشی در زمینه
عوارض داروهای ضدصرع ضروری تشخیص داده نشد ،در
صورتی كه این گزینه از دیدگاه بیماران ضروری قلمداد شد .با
توجه به میانگین امتیاز دو گروه ( )3/78وجود محتوای آموزشی
در زمینه عوارض داروهای ضدصرع در برنامه كاربردی آموزشی
ضروری است (جدول .)2
بهطور خالصه ،محتوای آموزشی تأیید شده برای طراحی این
برنامه كاربردی شامل موارد زیر بود :اقدامات اولیه حین وقوع
تشنج ،علت صرع ،عالئم صرع ،عوارض و درمان صرع ،ورزش
و صرع ،خواب و صرع ،رانندگی و صرع ،شغل و صرع ،ازدواج و
صرع ،بارداری و عدم بارداری و صرع ،تغذیه و صرع ،شناخت
داروهای ضدصرع و عوارض آن و اهمیت مصرف منظم داروها.

جدول  :2ميانگين نمرات نظرات بيماران و پزشکان درباره محتواي آموزشی برنامه كاربردي آموزشی براي بيماران مبتال به صرع
محتواي
آموزشی

بيماران
مؤلفه آموزشی

پزشکان

3/22 ±1/20
3/33 ±1/24
3/47 ±1/25
4/51 ±0/55
4/41 ±0/74
4/56±0/55
4/78 ±0/41
4/57 ±0/74
4/10

64/4
66/6
69/4
90/2
88/2
91/2
95/6
91/4
82/12

2/98-3/46
3/10-3/58
3/24-3/72
4/40-4/62
4/26-4/56
4/45-4/67
4/70-4/86
4/42-4/72
3/4-60/60

معيار
3/47 ±1/30
3/47 ±1/30
3/33 ± 1/49
4/07 ±1/16
4/20 ±1/01
4/20 ±1/01
4/80 ±0/41
4/13 ±0/74
3/95

69/4
69/4
66/6
81/4
84
84
96
82/6
79/17

معيار

اطالعات بیماری

تعریف بیماری صرع
شیوع صرع
طبقه بندی بیماری صرع
علت وقوع صرع
عالئم صرع
عوارض صرع
اقدامات اولیه حین وقوع تشنج
درمان صرع
میانگین كل
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ميانگين
2/97-3/97
2/97-3/97
2/83-3/83
3/57-4/57
3/70-4/70
3/70-4/70
4/57-5
3/72-4/54
3/4-45/45
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ميانگين و انحراف

درصد

محدوده اطمينان( )CI( )95%ميانگين

ميانگين و انحراف

درصد

محدوده اطمينان() CI( )95%

شيخ طاهري و همکاران

.............

جدول  :2ميانگين نمرات نظرات بيماران و پزشکان درباره محتواي آموزشی برنامه كاربردي آموزشی براي بيماران مبتال به صرع(ادامه)

سبک زندگی

داروهای مصرفی

استعمال دخانیات
ورزش و صرع
خواب و صرع
رانندگی و صرع
شغل و صرع
ازدواج وصرع
بارداری و عدم بارداری و صرع
تغذیه و صرع
میانگین كل
شناخت داروهای صرع
عوارض داروهای ضد صرع
اهمیت مصرف منظم داروها
میانگین كل

3/98 ±0/97
4/42 ± 0/74
4/45 ± 0/79
4/31 ±1/01
4/28 ±0/93
4/33 ±0/91
3/79 ±1/32
4/29 ± 0/94
4/23
4/05 ±0/97
4/03 ± 1/08
3/73 ± 1/21
3/93

79/6
88/4
89
86/2
85/6
86/6
75/8
85/8

3/79-4/17
4/27-4/57
4/31-4/61
4/13-4/51
4/09-4/47
4/15-4/51
3/53-4/05
4/10-4/48
3/73-4/73

3/47 ±1/12
4/13 ± 0/99
4/67 ± 0/48
3/93 ±1/10
3/80 ±1/04
3/93 ±1/10
4/07 ±1/16
4/07 ± 0/96
4

69/4
82/6
93/4
78/6
76
78/6
81/4
81/4
80

2/97-3/97
3/63-4/63
4/40-4/94
3/43-4/43
3/30-4/30
3/43-4/43
3/57-4/57
3/57-4/57
3/4-5/5

81
80/6
74/6
78/6

3/86-4/24
3/81-4/25
3/49-3/97
3/43-4/43

3/80 ±1/20
3/53 ± 1/18
4/47 ± 0/51
3/93

76
70/6
89/4
78/6

3/30-4/30
3/03-4/03
4/18-4/75
3/43-4/43

بحث و نتيجهگيري
یافتهها نشان داد كه ضرورت وجود مباحث آموزشی در سه
حیطه اطالعات بیماری ،سبک زندگی و داروهای مصرفی در
برنامه كاربردی آموزشی برای مبتالیان به صرع به ترتیب
 4/23 ،4/10و  3/93بود .در ادامه هر كدام از این موارد توضیح
داده میشود.
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 -1حيطه اطالعات بيماري
طبق یافتهها در حیطه اطالعات بیماری ،فراهم كردن محتوای
آموزشی در زمینه علت وقوع صرع ،عالئم صرع ،عوارض صرع،
اقدامات اولیه حین وقوع تشنج و درمان صرع برای طراحی
برنامه كاربردی-آموزشی برای بیماران مبتال به صرع باید لحاظ
شود .بر طبق مطالعات انجام شده در نقاط مختلف دنیا بیماران
صرعی دانش كافی در زمینه بیماری خود ندارند و یک شکاف و
كمبود دانش درباره علت بیماری ،نوع تشنج و مدیریت تشنج
وجود دارد [ .]11،25همچنین در این گروه ،بیشترین ضرورت از
دیدگاه بیماران و پزشکان ،وجود محتوای آموزشی در زمینه
اقدامات اولیه حین وقوع تشنج بود .بر طبق مطالعه  Longو
همکاران  41درصد افراد مبتال به صرع معتقد بودند كه باید در
هنگام تشنج برای جلوگیری از آسیب در دهان چیزی گذاشته
شود [ .]25این درحالی است كه در مطالعه  Atakliو همکاران
نتایج متفاوتی به دست آمد و تنها  9/1درصد از بیماران معتقد
بودند گذاشتن چیزی در دهان امر درستی است ولی تقریباً از هر
چهار نفر یک نفر نسبت به این موضوع مطمئن نبودند []26؛
بنابراین ،اهمیت وجود محتوای آموزشی در زمینه اقدامات اولیه
حین وقوع تشنج كه به آسیب كمتر افراد مبتال به صرع
میانجامد ،در برنامه كاربردی -آموزشی ضروری به نظر میآید.

به طور مشابه در برنامه كاربردی اپیلپسی تول كیت
( )Epilepsy toolkitكه توسط جامعه صرع ( Epilepsy
 )societyبرای پلت فرم اندروید بر روی ماركتها منتشر شده
است ،محتوای آموزشی در زمینه بیماری صرع و آموزش
كمکهای اولیه حین وقوع تشنج لحاظ شده است [.]23
همچنین در برنامه كاربردی اپیلپسی استوری الین
( )Epilepsy Health Storylinesكه توسط شركت خود
مراقبتی كاتالیست ( )Self-Care Catalystsبا همکاری
جامعه صرع به منظور كمک به خودمدیریتی در بیماران صرع
منتشر شده است ،قسمتی جهت آموزش در زمینه اقدامات اولیه
حین وقوع تشنج و امکان اشتراكگذاری این اطالعات در نظر
گرفته شده است [ .]24برنامه كاربردی دیگری به نام درمان
صرع ( )Epilepsy Treatmentبرای پلت فرم اندروید بر
روی ماركتها منتشر شده است كه محتوای آموزشی در نظر
گرفته در این برنامه توسط متخصصین مغز و اعصاب در
بیمارستانی در فلوریدا گردآوری شده است .در این برنامه
محتوای آموزشی در زمینه انواع سندرمهای صرع ،تشنج و طبقه
بندی انواع آن ،تعاریف و اطالعات برای درمان صرع و سایر
درمانهای موجود برای صرع مثل رژیم غذایی كتوژنیک لحاظ
شده است [ .]27برخی موارد موجود در این برنامه با یافتههای
مطالعه حاضر همسو نیست .برای نمونه ،در پژوهش حاضر
تعریف بیماری صرع ،شیوع صرع و طبقهبندی آن از سوی
شركتكنندگان برای لحاظ كردن در برنامه كاربردی -آموزشی
ضروری قلمداد نشدند.

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

 -3حيطه داروهاي مصرفی

طبق یافتهها در زمینه داروهای مصرفی وجود محتوای آموزشی
در زمینه شناخت داروهای صرع ،عوارض داروهای ضدصرع و
اهمیت مصرف منظم داروها باید در طراحی برنامه كاربردی-
آموزشی برای مبتالیان به صرع لحاظ شود .بیماران بر خالف
پزشکان وجود محتوای آموزشی در زمینه مصرف منظم دارو را
در برنامه كاربردی آموزشی صرع ضروری ندانستند .در مطالعه
 Dilorioو همکاران در مقایسه نیازهای آموزشی نشان داد كه
هر سه گروه (بیماران ،پرستاران و پزشکان) اطالعات مربوط به
دارو را به عنوان مهمترین نیاز آموزشی دانستند كه با نتایج
مطالعه حاضر همخوانی ندارد [ .]20مطالعه  Choi-kwonو
همکاران نشان داد ،نیاز به آموزش در زمینه داروهای مصرفی
مهمترین نیاز آموزشی بیماران بود [ .]22در مطالعه
 Mameniskieneو همکاران مشخص شد كه بیماران در
مورد داروهای ضدصرع اطالعات خوبی داشتند اكثر بیماران نام
داروهای ضد صرع ،دوز و تعداد مصرفی را میدانستند [.]11
همچنین در مطالعه  Atakliو همکاران نتایج قابل اطمینانی
درباره استفاده از دارو به دست آمد .طبق این مطالعه ،تقریب ًا
همه بیماران مبتال به صرع فکر میكردند كه داروهای ضد
صرع باید منظم استفاده شود [ .]26در مطالعه Choi-kwon
و همکاران  72درصد از بیماران عنوان كردند نباید حتی یک
دوز از داروهای خود را فراموش كنند [ .]9این موضوع نشان
میدهد كه بیماران اطالعات مناسبی در مورد مصرف داروهای
خود دارند و احتماالً به همین دلیل امتیاز این موضوع در مطالعه
حاضر كمتر از سایر موارد بود .در مطالعه  Liuو همکاران نتایج
نشان داد كه  65/1درصد بیماران عالقمند به دریافت
توصیههای دارو از طریق برنامه كاربردی بودند [ .]28همچنین
مطالعه  Escofferyو همکاران نشان داد كه  30درصد
بیماران مبتال به صرع برای كسب اطالعات دارویی در اینترنت
جستجو میكنند [ .]29همچنین در برنامه كاربردی درمان صرع
یک لیست جستجو از داروها با نامهای ژنریک و تجاری با
اطالعات در مورد استفاده ،دوز ،فرموالسیون ،سوخت و ساز
بدن ،نیمه عمر ،موارد منع مصرف ،مکانیسم عمل ،هشدارها،
عوارض جانبی و تداخالت دارویی لحاظ شده است [.]27
همچنین در برنامه اپیلپسی تول كیت محتوای آموزشی در
زمینه داروهای صرع قرار داده شده است [ ]24كه با مطالعه
حاضر همخوانی دارد.
یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر همکاری نکردن برخی
بیماران بود كه با توضیح هدف پژوهش و استفاده از روش
جایگزینی نمونه بر طرف شد .همچنین با توجه به این كه
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بر طبق یافتهها در حیطه سبک زندگی لحاظ كردن محتوای
آموزشی در زمینه ورزش و صرع ،خواب و صرع ،رانندگی و
صرع ،شغل و صرع ،ازدواج و صرع ،بارداری و عدم بارداری و
صرع ،تغذیه و صرع برای برنامه كاربردی -آموزشی بیماران
مبتال به صرع ضروری است .در این حیطه بیشترین ضرورت
مربوط به وجود محتوای آموزشی در زمینه خواب و صرع در
برنامه كاربردی بود .در مطالعه  Dilorioو همکاران از دیدگاه
بیماران اطالعات مربوط به سبک زندگی آخرین نیاز آموزشی
بود و با این كه حیطه سبک زندگی از دیدگاه پزشکان و
پرستاران نسبت به بیماران با اهمیتتر دانسته شد ،ولی این
حیطه میانگین امتیاز باالیی را از سمت پزشکان و پرستاران نیز
كسب نکرد كه با نتایج مطالعه حاضر همخوانی ندارد كه دلیل
احتمالی آن میتواند پیشرفت علمی در درمان صرع و تأكید
بیشتر مطالعات حاضر بر اهمیت سبک زندگی در بیماران مبتال
به صرع باشد .همان طور كه در نتیجهگیری این مطالعه دلیل
امتیاز باالتر پزشکان و پرستاران به مؤلفه سبک زندگی تأكید بر
بازتاب شیوه زندگی سالم در سالهای اخیر ذكر شده است
[ .]20نتایج مطالعه  Choi-kwonو همکاران نیز نشان داد كه
آموزش بیماران در زمینه خواب و بیماری صرع ضروری است
[ .]22نتایج مطالعه  Mameniskieneو همکاران نشان داد
بیماران در خصوص بیماری خود و سبک زندگی دانش كمی
دارند و در این خصوص ضرورت مداخله آموزشی در بیماران
صرع دیده میشود [ .]11در برنامه كاربردی درمان صرع در
زمینه سبک زندگی محتوای آموزشی در زمینه قوانین رانندگی
مبتالیان به صرع ،اطالعات در مورد بارداری و شیردهی و
صرع ،ورزش و صرع لحاظ شده است [ ]27كه با یافتههای
مطالعه حاضر همخوانی دارد .در این پژوهش نیز محتوای
آموزشی در زمینه رانندگی و صرع ،بارداری و شیردهی و صرع،
ورزش و صرع برای برنامه كاربردی -آموزشی مبتالیان به
صرع ضروری تشخیص داده شد.
با توجه به اهمیت مبحث سبک زندگی و تأثیر آن بر زندگی
بیماران مبتال به صرع ضروری است در طراحی برنامه كاربردی
آموزشی برای این بیماران ،محتوای آموزشی جامع و مناسب در
این خصوص لحاظ شود .در برنامههای كاربردی حاضر بر روی
ماركتها برای بیماران صرع كمتر به این حیطه توجه شده
است ،لذا طراحی برنامه كاربردی آموزشی با تأكید بر مسائل
سبک زندگی پیشنهاد میشود.

بهار  ،1396دوره چهارم ،شماره اول
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شيخ طاهري و همکاران

محتواي آموزشی موردنياز براي ایجاد برنامه كاربردي صرع

تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل بخشی از پایاننامه كارشناسی ارشد رشته
فناوری اطالعات سالمت كه با حمایت دانشگاه علوم پزشکی
IUMS/SHMIS_1395/9311304008 ایران با كد
 جهت انجام این پژوهش از كمیته اخالق.انجام شده است
دانشگاه علوم پزشکی ایران گواهی اخالق با كد
 از. اخذ شدIR.IUMS.REC 1395.9311304008
كاركنان انجمن صرع ایران به ویژه خانم ساعی مسئول محترم
 مبتالیان به صرع و پزشکان متخصص مغز و،واحد پژوهش
 صمیمانه تشکر،اعصاب كه این پژوهش را همراهی كردند
.میشود

 لذا در،بیماران مصروع از روابط اجتماعی پایینتری برخوردارند
مواردی گردآوری حضوری پرسشنامه به دلیل احتمال بروز
 در،تشنج یا دالئل دیگر مرتبط با بیماری برایشان سخت بود
نتیجه از روش مصاحبه تلفنی به عنوان روش جایگزین استفاده
.شد
 در طراحی برنامه كاربردی،بهطور خالصه با توجه با یافتهها
 باید محتوای آموزشی در،آموزشی برای بیماران مبتال به صرع
 اقدامات، عوارض صرع، عالئم صرع،زمینه علت وقوع صرع
 خواب و، ورزش و صرع، درمان صرع،اولیه حین وقوع تشنج
 بارداری و، ازدواج وصرع، شغل و صرع، رانندگی و صرع،صرع
، شناخت داروهای صرع، تغذیه و صرع،عدم بارداری و صرع
عوارض داروهای ضد صرع و اهمیت مصرف منظم داروها مورد
.توجه تیم طراو قرار بگیرد
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Introduction: Epilepsy is a common chronic neurological disease. In epilepsy treatment process,
both of appropriate treatment options and patient education should be considered. Nowadays, mobile
technologies have been known as a proper platform for improvement of patients’ knowledge in
chronic diseases. The aim of this study was to assess the perspectives of epileptic patients and
physicians about the required educational content in developing an educational mobile application
for epilepsy.
Methods: In this cross-sectional study, the perspectives of 100 patients with epilepsy who were
members of the Iranian Epilepsy Association and 15 physicians who were members or colleagues of
this association were surveyed about the patients’ educational needs. The applied questionnaire
included 19 questions in three areas (disease information, lifestyle and used medications). Data were
analyzed by the use of descriptive statistics (mean and standard deviation).
Results: A variety of items such as first aid, cause, symptoms, complications and treatment of
epilepsy, the effect of exercise, sleep, driving, occupation, marriage, pregnancy, nutrition in
epilepsy, information about antiepileptic drugs and their complications, and the importance of the
regular use of medications should be considered in the educational content of the application.
Conclusion: This study indicates that the educational content for developing a mobile application
for patients with epilepsy from the perspectives of patients and physicians includes three domains of
life style, disease information and medication. Totally, 15 educational requirements were identified
that should be considered in developing the application.
Keywords: Epilepsy, Educational needs, Patient, Physician, Mobile apps.
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