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مقدمه :سندرم تخمدان پلی کیستیک به عنوان يک بیماري مزمن با طیف وسیعی از عوارض در نظر گرفته میشود که با توجه به
پیچیدگیهاي گسترده نشانهها ،علل و عالئم اين سندرم ،بیماران اغلب از دانش محدود خود رنج میبرند .با رشد بیسابقه فناوري،
گوشیهاي هوشمند به دلیل در دسترس بودن به جهت تسهیل آموزش و افزايش خودمراقبتی اهمیت زياد ي دارند .هدف اين مطالعه
تعیین الزامات برنامه هاي کاربردي براي خودمراقبتی بیماران مبتال به سندرم پلی کیستیک تخمدان بود.
روش :پژوهش حاضر از نوع کاربردي بود که با روش کمی  -توصیفی در سال  1044انجام شد .الزامات برنامه کاربردي سندرم پلی
کیستیک تخمدان شامل محتواي آموزشی ،عناصر دادهها و قابلیت ها بود که نیازسنجی از بیماران و پزشكان زنان و زايمان انجام شد.
پرسشنامه بین بیماران ( 04نفر) و پزشكان ( 11نفر) در مرکز آموزشی ،درمانی فاطمیه شهر همدان توزيع شد .دادههاي به دست آمده (00
مورد) توسط نرم افزار  SPSSنسخه  40و توسط شاخصهاي آمار توصیفی تحلیل و مؤ لفههاي ضروري شناسايی شدند.
نتایج :يافته هاي اين مطالعه نشان داد از ديدگاه بیماران و پزشكان تمامی مؤ لفهها ي نیازهاي آموزش ی ،به جزء نیاز به آموزش در زمینه
دال يل ايجاد بیماري ضروري قلمداد شدند .سرانجام از  45قابلیت مورد سؤال در  11حیطه دو قابلیت نمايش پیامهاي خودمراقبتی دوره
قاعدگی ماهانه و نمايش پیامها ي مناسب با مدير يت خواب شبانه غیرضروري تشخیص داده شد.
نتيجهگيري :به کارگیري مؤلفههاي ارائه شده در مطالعه حاضر میتوان د به عنوان الگويی براي طراحی برنامه کاربردي سندرم پلی
کیستیک تخمدان ،مورد توجه گروه طراح قرار بگیرد.
كليدواژهها :پلی کیستیک تخمدان ،خودمراقبتی ،سالمت همراه

ارجاع :شيخ طاهري عباس ،پيلهوري شميم ،سنگستاني سجاد .تعيين الزامات برنامه هاي كاربردي خودمراقبتي بيماران مبتال به سندرم پلي كيستيك تخمدان .مجله انفورماتيك سالمت

.3

دانشيار ،گروه مديريت اطالعات سالمت ،دانشکده مدي ريت و اطالعرساني پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي ايران ،تهران ،ايران

 .8متخصص زنان زايمان و نازايي ،استاديار ،گروه زنان و زايمان ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي همدان ،همدان ،ايران
 .1دانشجوي كارشناسي ارشد فناوري اطالعات سالمت ،گروه مديريت اطالعات سالمت ،دانشکده مديريت و اطالعرساني پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي ايران ،تهران ،ايران
* نویسنده مسئول :سجاد سنگستاني
آدرس :تهران ،دانشگاه علوم پزشکي ايران ،دانشکده مديريت و اطالعرساني پزشکي ،گروه مديريت اطالعات سالمت
 شماره تماس12318880880 :

Email: sangestani.s@iums.ac.ir



] [ Downloaded from jhbmi.ir on 2022-08-15

و زيست پزشکي 3011؛ . 192-012 :)0(2

الزامات برنامه كاربردي خودمراقبتي سندرم پلي كيستيك تخمدان

مبتنی بر شواهد استخراج شده است .اين برنامه ک اربردي داراي
قابلی ت ثب ت داده و تحلیله اي پش تیبان ب راي بهینهس ازي
پاسخگويی به نیازهاي مصرفکننده است [.]14
درحال حاضر ،تمايل به استفاده از برنامههاي کاربردي براي
بهبود مديريت بیماريهاي مزمن بهصورت بینالملل ی در ح ال
افزايش است .برنامه کاربردي خود مراقبتی مبتنی ب ر تلفنه اي
هوشمند بهواسطه تعامل دائمی ،میتوانند نظ ارت بهت ري روي
فرد ارائه کنند و رفتارهاي مربوب به خود مراقبتی در اي ن اف راد
را بهبود بخشند [ .]11با کمک فناوريهاي هم راه در م ديريت
شرايط بیمار ،بدون نیاز ب ه نظ ارت مس تقیم کارکن ان مراقب ت
بهداشتی ،میتوان باعث افزايش کیفیت زندگی ،ک اهش هزين ه
و دفعات بستري و درنهايت توانمند شدن بیم ار ش د ،همچن ین
استفاده از گوش یهاي هوش مند ب ه جه ت تس هیل آم وزش و
افزايش خودآگاهی اهمیت زيادي دارند [ .]11با اين وجود ،قب ل
از طراحی برنامه کاربردي الزم است نیازهاي بیماران به خ وبی
تعیین شود تا بیماران بتوانن د از برنام ه طراح ی ش ده اس تفاده
کنند؛ اين امر سبب میشود برنام هه اي آموزش ی متناس ب ب ا
نیازهاي بیماران مختلف انجام شود ،همچنین درگیر کردن خ ود
بیماران در امر مراقبت از طريق سیستم خ ودمراقبتی م یتوان د
انگیزه الزم براي ادامه همكاريها را در بیم اران ايج اد نماي د؛
بنابراين مطالعه حاضر با هدف تعیین الزام ات برنام ه ک اربردي
مبتنی بر تلفن همراه براي خودمراقبتی بیماران مبتال به س ندرم
پلی کیستیک تخمدان انجام شده است.
روش
پژوهش حاضر از نوع کاربردي بود که با روش کمی -توص یفی
در سال  1044انجام شد .ابزار گردآوري دادهها در اي ن مطالع ه
پرسشنامه بود که جهت تعیین نیازهاي آموزش ی ،عناص ر داده و
قابلیتهاي موردنیاز با استفاده از پايگاه داده الكترونی ک ،من ابع
کتابخانهاي متون م رتبط ب ا س ندرم پل ی کیس تیک تخم دان،
آموزش بیماران و خودمراقبتی و همچنین برنامهه اي ک اربردي
خارجی موج ود در خص و س ندرم پل ی کیس تیک تخم دان
طراحی گرديد [ .]19-41پرسشنامه اين مطالعه همانن د مطالع ه
شیخ طاهري و همك اران ب راي دو گ روه پزش ک و بیم ار ب ه
صورت يكسان طراحی [ ]44و در رهار بخش اطالعات جمعیت
ش ناختی مش ارکتکنن دگان ،نیازه اي آموزش ی در 6حیط ه
و41سؤال ،عناصر داده داراي دوحیطه جمعی تش ناختی ح اوي
رهار سؤال سن ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت و مدت اب تالء
به بیماري براي بیم اران و دو س ؤال س ن و س ابقه ک ار ب راي
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مقدمه
سندرم تخمدان پلی کیستیک را بايد بهعنوان اختالل ی در نظ ر
گرفت که با عدم تخمکگذاري مزمن و با گسترهاي از نشانهها،
علل و عالئم پیچیده شناخته میشود [ .]1يك ی از ش ايعت رين
بیماريهاي غدد درونريز اين بیم اري اس ت ک ه 11/0درص د
نوجوانان جهان را تحت تأثیر قرار داده و بر مس ائل مرب وب ب ه
باروري در سنین بزرگسالی ( )% 0-41تأثیرات منفی دارد [.]5،4
زنان مبتالبه سندرم تخمدان پلی کیستیک در مع رض اف زايش
خطر مشكالت باروري (اختالالت قاعدگی ،عدم تخمکگذاري،
يائسگی ديررس ،سرطان آندومتر ،ناب اروري) [ ،]0-6مش كالت
متابولیک (مقاومت به انسولین ،دياب ت ن وع دو ،ررب یپريش ی،
اف زايش فش ارخون ،بیم اريه اي قلب ی -عروق ی) [،]1-9
مشكالت جسمی (راقی مرکزي ،کاهش وزن ،ج وش ص ورت،
پرمويی و ريزش مو) و مشكالت روحی (افس ردگی ،اس ترس و
اضطراب) میباشند [.]9،14
با توجه به پیچیدگیهاي اي ن س ندرم ،بس یاري از بیم اران
احساس میکنند که درک درستی از وض عیت خ ود ندارن د و از
دانش محدود خود در مورد اين سندرم رنج م یبرن د و در درک
اين سندرم مشكل دارند [ .]11طبق مطالعات گذش ته ،بیم اران
معموالً بهجاي سؤال از پزشک و مراقبتکنندگان خود ،به دنبال
دريافت اطالعات از اينترنت هستند که نشاندهنده تمايل آنه ا
در خود مراقبتی است [ .]14با اينحال ،مطالعات نشان دادند که
اين دريافت اطالعات کافی نبوده و برخی موضوعات م رتبط ب ا
سندرم براي ايشان مبهم است و در درک آنها سردرگم هستند
[ .]15،10عدم رضايت در دريافت اطالع ات ب راي خ ودمراقبتی
بیماران ،محققان را به سمت استفاده از روشهاي میانرش تهاي
سوق میدهد [ .]14در اي ن راس تا  Alotaibiو  Shamanدر
مطالعهاي با عنوان «اف زايش آگ اهی از س ندرم تخم دان پل ی
کیستیک با استفاده از شبكه اجتم اعی خصوص ی» ب ه ارزي ابی
اثربخشی فناوري سالمت همراه مانند شبكه اجتماعی خصوصی
در ايجاد آگاهی در مديريت س ندرم در زن ان مب تال ب ه س ندرم
تخمدان پلی کیس تیک پرداختن د .اي ن مطالع ه نش ان داد ک ه
استفاده از شبكه اجتماعی خصوصی در میان بیم اران مب تال ب ه
سندرم تخمدان پلی کیستیک میتواند سطح آگاهی از سندرم را
در زن ان اف زايش ده د [ .]16همچن ین در مطالع ه  Xieو
همكاران ،که به «طراحی يک اب زار مبتن ی ب ر موباي ل ب راي
برطرف ساختن نیاز اطالعاتی زنان مب تال ب ه س ندرم تخم دان
پلی کیستیک» پرداختند .مخزن محتواي اين برنام ه ک اربردي،
با بهترين شواهد و تخصص موجود براساس راهنماي بینالمللی
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پزشكان و در حیطه بالینی در نه سؤال در نظر گرفته شد.
همچنین قابلیتهاي مورد نیاز برنام ه ک اربردي ش امل 11
حیطه و  45سؤال شامل برقراري ارتباب با متخص ص  5س ؤال،
م ديريت قاع دگی ماهیان ه  5س ؤال ،م ديريت ع وارض
تخمکگذاري  0سؤال ،مديريت تغذيه و رژيم غذايی  1س ؤال،
م ديريت فعالی ت ب دنی  1س ؤال ،م ديريت داروي مص رفی 4
س ؤال ،م ديريت س المت روان  0س ؤال ،م ديريت قراره اي
مالقات و آزمايشها  5سؤال ،مديريت بیماريهاي متابولیكی 6
سؤال ،مديريت عالئم  6س ؤال و گزارشگی ري  1س ؤال ب ود.
شیوه پاسخدهی به سؤاالت پرسشنامه براساس مقی اس لیك رت
(از خیلی ضروري تا غیرضروري) طراحی شد.
روايی اين پرسشنامه براساس نظر پ نج نف ر از متخصص ان
زنان و زايمان انجام گرفت و براساس نظر آنه ا اص الحاتی در
محتوا اعمال شد .براي بررسی پايايی ،از ضريب آلفاي کرونب ا
استفاده شد .که ب راي قس مت نیازه اي آموزش ی  90درص د و
براي قابلیتهاي کاربردي  11درصد بود .پرسشنامه ب ه ص ورت
حضوري ب ا روش نمون هگی ري تص ادفی در اختی ار  04نف ر از
بیماران مراجعه کننده ب ه درمانگ اه زن ان و زايم ان تخصص ی
بیمارستان فاطمیه شهر همدان ق رار داده ش د و  51پرسش نامه
پس از تكمیل جمعآوري گرديد .معیار ورود بیماران ب ه مطالع ه
شامل سن باالي  11سال ،سابقه حداقل ي ک س ال بیم اري و
رضايت به شرکت در مطالعه بود .همچنین پرسش نامه از طري ق
سرشماري و به شیوه الكترونیک (پرسشنامه آنالي ن) در اختی ار

زمستان  ،0011دوره هشتم ،شماره چهارم

 11نفر از پزشكان متخصص زنان و زايمان بیمارس تان فاطمی ه
شهر همدان قرار گرفت و 15پرسشنامه پ س از تكمی ل مج دداً
براي پژوهشگر ارسال شد.
تحلیل دادهها با استفاده از ن رماف زار  SPSSنس خه  40و از
طريق آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) انجام ش د .ب راي
تحلیل دادهها ابتدا پاسخها نمرهدهی شد (-1غیرضروري -4ک م
-5نظري ندارم -0ضروري -4خیلی ضروري) و در صورتی ک ه
هريک از مؤلفههاي خ ودمراقبتی می انگین ب االي  5/14را ب ه
دست آوردن د ،ب ه عن وان مؤلف هه اي ض روري ب راي برنام ه
کاربردي خودمراقبتی سندرم پلیکیستیک تخمدان پیشنهاد شد.
اگر در بین ديدگاه پزشكان و بیماران اختالف نظر وجود داش ت
(از نظر ضروري ب ودن /نب ودن) ،می انگین امتی از گ روه معی ار
تصمیم گیري قرار گرفت.
نتایج
بیشتر بیماران مربوب به گروه سنی  44تا  44س ال ( 59درص د)
با میانگین سنی  51/1سال بود 11 .درصد اف راد متأه ل و اکر ر
بیماران ( 51/1درصد) داراي تحصیالت ديپلم بودند .همچن ین،
 04/4درصد آنها  0تا  6سال به سندرم پلی کیستیک تخم دان
مبتال بودهاند و میانگین مدت اب تالء اف راد  4/44 ± 4/11س ال
بود .میانگین سنی پزشكان متخصص  50/1 ± 4/11سال ب ود.
همچنین سابقه کار اکرر پزشكان  0تا  6سال بود (جدول .)1

جدول  : 0مشخصات جمعيت شناختي افراد شركتكننده در پژوهش
تعداد (درصد فراواني)

متغير
سن

وضعیت تأهل
میزان تحصیالت
بیماران

سن
پزشكان

011

سابقه کار
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مدت ابتال به بیماري

44- 44
54- 46
54- 51
مجرد
متأهل
سیكل
ديپلم
فوقديپلم
لیسانس
يک تا سه سالگی
رهار تا شش سالگی
هفت تا نه سالگی
ده تا دوازده سالگی
54- 54
04- 56
5- 1
6- 0
9- 1

(14)%59
(9)%49
(14)%54
(0)%15
(41)%11
(14)%54
(14)%59
(5)%14
(6)%19
(1)%46
(10)%04
(6)%19
(5)%14
(9)%69
(0)%51
(1)%1
(1)%61
(0)%51
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نيازهاي آموزشي

از ديدگاه بیماران و پزشكان تمامی مؤلفهه ا ب ه ج زء نی از ب ه
آموزش در زمینه داليل ايجاد بیماري ض روري قلم داد ش دند.
طبق يافتهها ،در حیطه شناخت س ندرم ب ین دي دگاه بیم اران و
پزشكان در خصو لح ا ک ردن محت واي آموزش ی در اي ن
حیطه براي برنامه کاربردي خودمراقبتی اختالف دي دگاه وج ود
داشت بهطوريکه پزشكان وجود نیاز آموزشی در زمین ه دالي ل
ايجاد بیماري ( )5/44را ضروري ندانس تند ،ول ی اي ن گزين ه از
ديدگاه بیماران ضروري تشخیص داده شد و با توجه به میانگین
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امتیاز دوگروه به اين مؤلفه ( ،)5/61بايد در طراحی ي ک برنام ه
خ ودمراقبتی ب راي بیم اران لح ا ش ود .همچن ین از دي دگاه
پزشكان وجود محتواي آموزشی در حیطه تبعیت به درم ان و در
خصو تبعیت به درمان و دارو ضروري تش خیص داده نش د،
در صورتی که اين گزينه از ديدگاه بیماران ضروري قلمداد ش د.
باتوج ه ب ه می انگین امتی از دو گ روه ( )0/16وج ود محت واي
آموزشی در اين زمینه در برنامه خودمراقبتی ض روري اس ت .در
اين بین آموزش کاهش وزن با بیشترين میانگین از جمل ه نی از
آموزشی ضروري شناخته شد (جدول .)4

جدول  : 2نيازهاي آموزشي براي برنامه كاربردي خودمراقبتي بيماران مبتال به سندرم پلي كيستيك تخمدان
مؤلفه

شناخت سندرم

درمان سندرم

خودمراقبتی عالئم
و عوارض بیماري

تبعیت به درمان

سبک زندگی

داليل ايجاد بیماري
شناخت و درک بیماري
عالئم بیماري
تأثیر بیماري بر بدن
روشهاي تشخیصی
آموزش درمانهاي بالینی عالئم و عوارض بیماري
آموزش درمانهاي طب سنتی عالئم و عوارض بیماري و روشهاي انجام آن
آموزش خودمراقبتی در خصو عالئم
آموزش خودمراقبتی اختالل تخمکگذاري
آموزش خودمراقبتی اختالل و بینظمی دوره قاعدگی
آموزش در خصو اختالالت باروري و روشهاي درمانی آن
آموزش خودمراقبتی عوارض سندرم تخمدان پلی کیستیک مانند بیماريهاي قلبی عروقی و
ديابت ،سرطان آندومتر و هايپرپالزي آندومتر.
آموزش خودمراقبتی آکنه
آموزش خودمراقبتی التهاب پوست
آموزش خودمراقبتی ريزش مو
آموزش در خصو تبعیت به درمان و دارو
آموزش در خصو عوارض احتمالی دارو
نمايش عواقب عدم مصرف رژيم دارويی
آموزش برنامهريزي فعالیت بدنی
آموزش يوگا
آموزش کاهش وزن
آموزش رژيم غذايی سالم
آموزش خودمراقبتی اضطراب
آموزش خودمراقبتی استرس
آموزش بهبود عزت نفس
آموزش خودمراقبتی از افسردگی
آموزش مديريت خواب شبانه

بيماران

پزشکان

كل

5/90±1/45
0/44±4/44
0/10±4/00
0/10±4/51
0/11±4/06
0/11±4/50
0/10±4/51
0/10±4/51
0/11±4/06
0/10±4/51
0/11±4/50
0/11±4/04

5/44±4/41
0/41±1/14
0/94±4/41
0/69±1/14
0/64±1/14
0/51±1/44
0/44±1/15
0/69±1/14
0/69±1/14
0/69±1/14
0/44±1/15
0/64±1/14

5/61±1/44
0/59±1/45
0/14±4/04
0/14±4/66
0/61±4/14
0/15±4/11
0/49±1/40
0/14±4/66
0/14±4/14
0/14±4/66
0/61±1/45
0/14±4/61

0/64±4/01
0/41±4/44
0/41±4/44
0/04±4/11
0/45±4/99
0/11±4/04
0/44±4/61
0/11±4/50
0/94±4/54
0/11±4/04
0/41±4/61
0/44±1/44
0/49±1/44
0/44±4/11
5/11±4/11

0/51±1/09
0/14±1/06
0/64±1/14
5/06±1/19
0/45±1/01
0/51±1/09
0/94±4/41
0/44±1/41
0/94±4/41
0/94±4/41
0/40±1/14
0/40±1/14
0/44±1/41
0/40±1/14
0/51±1/09

0/44±4/94
0/04±4/94
0/49±4/14
0/16±1/49
0/45±1/15
0/60±4/19
0/66±4/64
0/61±4/91
0/91±4/49
0/10±4/51
0/41±4/11
0/44±1/40
0/44±4/19
0/44±4/94
5/94±1/49
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سالمت روان

ميانگين و انحراف معيار

زمستان  ،0011دوره هشتم ،شماره چهارم

مجله انفورماتيك سالمت و زیست پزشکي

قابليتهاي مورد نياز

از  45قابلیت مورد سؤال در  11حیط ه دو قابلی ت غیرض روري
تشخیص داده شد .بهطورکلی ،پزشكان تمامی مؤلفهها به ج زء
نمايش پیامهاي خودمراقبتی دوره قاع دگی ماهان ه را ض روري
دانستهاند .همرنین بیم اران تنه ا دو مؤلف ه نم ايش پیامه اي
خودمراقبتی دوره قاعدگی ماهانه و نمايش پیامهاي مناس ب ب ا

مديريت خواب شبانه را غیرضروري تش خیص دادن د .از آن ج ا
که در زمینه قابلیت نمايش پیامهاي مناسب با م ديريت خ واب
شبانه بین پزشكان و بیماران اختالف ديدگاه وجود داش ت و ب ا
توجه به میانگین امتی از دو گ روه ب ه اي ن مؤلف ه ( )5/44اي ن
قابلیت غیرضروري تلقی شد (جدول .)5

جدول  :9ميانگين و انحراف معيار كل قابليتهاي موردنياز براي برنامه كاربردي خودمراقبتي بيماران مبتال به سندرم پلي كيستيك تخمدان
مؤلفه

0/49±1/49

قابلیت ثبت وزن در دورههاي مختلف

0/44±4/99

هشدار افزايش وزن

نمايش تغییرات وزن به صورت دورهاي
(هفتگی يا ماهانه)

0/56±4/15

ثبت و يادآوري قرار مالقاتهاي آينده با پزشک

0/54±1/44

ثبت میزان کالري مصرفی

5/95±1/05

ثبت و يادآوري نوبت آزمايشها ،تستها و
ركاپ هاي مرتبط با درمان سندرم

0/54±1/44

ثبت غذاهاي دريافتی به صورت روزانه

0/44±1/54

ثبت زمان انجام مالقاتهاي صورت گرفته با
پزشک ،آزمايشها و تستهاي مرتبط با درمان

0/41±1/44

نمايش روند میزان کالريهاي مصرفی

5/16±1/04

امكان ذخیره عالئم مرتبط با سندرم

0/54±4/94

نمايش پیامهاي انتخاب رژيمهاي غذايی
سالم

0/11±4/19

رديابی عالئم به صورت ماهانه

0/59±4/19

امكان مقايسه وضعیت تغذيه باهدف
تعیینشده و نمايش آن به بیمار

0/11±4/11

نمايش پیامهاي مرتبط با مديريت استرس،
افسردگی يا اضطراب

0/49±4/96

لیست سريع سؤاالت از متخصصان و
فراهمکنندگان سالمت

5/11±4/91

ثبت میزان خواب شبانه

5/16±1/15

لیست پزشكان متخصص زنان و زايمان

0/44±4/16

نمايش روند مدتزمان خواب شبانه

0/16±4/15

اصلیترين مراکز درمانی و رسیدگی کننده
به بیماران سندرم پلی کیستیک تخمدان

0/54±4/14

نمايش پیامهاي مناسب با مديريت خواب شبانه

5/44±4/91

مدیریت

مدیریت قرارهاي

ثبت میزان فعالیت بدنی به صورت روزانه

0/44±4/16

امكان برنامهريزي براي فعالیت بدنی

0/56±4/15

نمايش روند مدت زمان فعالیت بدنی انجام شده
يادآور هدف فعالیت بدنی

0/45±4/11
0/49±4/11

نمايش پیامهاي بهبود فعالیتهاي بدنی

0/11±4/11
0/01±4/10
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هشدار عدم مصرف دارو
نمايش تعداد دفعات فراموشی دارو در
بازههاي زمانی مختلف
قابلیت هدفگذاري تغذيهاي و کاهش وزن

0/44±4/91
5/91±1/56

مدیریت سالمت روان

برقراري ارتباط با متخصص

قابلیت ثبت دوز داروي مصرفی به صورت
روزانه

0/44±4/14

مدیریت فعاليت بدني

يادآوري دارو

0/44±4/16

عالئم

مدیریت تغذیه و رژیم غذایي
012

قابلیت هدفگذاري براي فعالیت بدنی
(بر حسب مدت زمان فعالیت)

مالقات و آزمایشها

مدیریت داروي مصرفي

قابلیت ثبتنام داروهاي مصرفی طبق برنامه
دارويی بیمار

ميانگين و انحراف
معيار كل
0/45±4/14

مؤلفه

ميانگين و انحراف
معيار كل
0/41±4/10

الزامات برنامه كاربردي خودمراقبتي سندرم پلي كيستيك تخمدان

گزارشگيري

ارا ئه هشدار در صورت افزايش قندخون
ناشتا
نمايش پیام خودمراقبتی در صورت افزايش
قند خون
ثبت رربی خون
ثبت فشارخون

0/54±1/44
0/54±1/44

از تغییرات فعالیت بدنی
از تغییرات مدت زمان خواب

0/44±4/11
5/91±4/96

از تغییرات کالريهاي مصرفی

0/59±4/10

از تغییرات وزن

0/01±4/10

از داروهاي مصرفی کنونی

0/10±4/14

از داروهاي مصرف شده

0/16±4/15

از آزمايشهاي انجام شده

0/56±4/16

از قرار مالقاتهاي انجام شده

0/41±4/10

0/50±4/91

ثبت قاعدگیهاي نامنظم و از دست رفته

0/49±4/14

يادآوري قاعدگیها

0/44±4/15

نمايش پیامهاي خودمراقبتی دوره قاعدگی
ماهانه
محاسبهگر تخمکگذاري

4/14±1/44

نمايش تاريخ قاعدگیهاي پیش رو
(با فرض منظم بودن آن)
ثبت تاريخ قاعدگی ر داده شده

نمايش مدت زمان تأخیر در بروز قاعدگی

0/54±4/94

0/54±4/14

0/56±4/15

0/54±4/14

کم ی را درياف ت م یکنن د و در درک اي ن س ندرم ،عالئ م و
توصیههايی که ارائهدهندگان خدمت ارائه میدهند مشكل دارند
[ .]11از آنجا که اختالل قاعدگی میتوان د ب ر خلقوخ و ت أثیر
منفی داش ته باش د ،وج ود بخ ش آموزش ی در اي ن خص و
م یتوان د ب ه بیم اران کم ک کن د ک ه از ت أثیر آن ب ر روي
خلقوخوي خود بكاهند [ .]40در مطالع ات پیش ین نش ان داده
شده است که خودمراقبتی میتواند منجر به بهبود باروري ش ود
[ ]44و از آنجا که يكی از عوارض اين بیماري ناب اروري اس ت
[ ،]4بن ابراين آم وزش در راس تاي خ ودمراقبتی در خص و
اختالالت باروري براي بیماران نیاز ضروري است.
همچنین ،در مطالعه ديگري که بر روي اي ن بیم اران انج ام
شده است ،مشخص گرديد که فقط ي ک س وم زن ان در م ورد
عوارض بلندمدت خود اطالعات دريافت میکنن د [ .]14در اي ن
مطالعه ،از ديدگاه پزشكان وج ود محت واي آموزش ی در حیط ه
تبعیت به درمان و در خصو تبعیت به درمان و دارو ض روري
تشخیص داده نشد ،در صورتی که اين گزينه از ديدگاه بیم اران
ضروري قلمداد شد .باتوجه به میانگین امتی از دو گ روه ()0/16
وجود محتواي آموزش ی در اي ن زمین ه در برنام ه خ ودمراقبتی
ض روري اس ت .در مطالع ه  .]44[ Sheehanب ه آم وزش در
خص و تبعی ت ب ه دارو و درم ان و ع وارض احتم الی دارو
پرداخته شد .همچنین در دو مطالعه  Parkerو همك اران []46
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بحث و نتيجهگيري
يافتههاي پژوهش حاضر در حیطه نیازهاي آموزشی براي برنامه
کاربردي خودمراقبتی بیماران مبتال ب ه س ندرم پل ی کیس تیک
تخمدان نشان داد که از ديدگاه کل بیماران و پزش كان تم امی
مؤلفههاي آموزشی به جزء «دالي ل ايج اد بیم اري» ض روري
شناخته شد .در مطالعه حاضر ،در بعد شناخت س ندرم ،ض رورت
شناخت و درک سندرم تخمدان پلی کیستیک ،عالئ م بیم اري،
راهنماي تأثیر سندرم بر ب دن و روشه اي تشخیص ی س ندرم
تخمدان پلی کیستیک و هر دو موضوع در بع د درم ان س ندرم
م ورد تأيی د متخصص ان و بیم اران ق رار گرف ت .در مطالع ه
 Alotaibiو  ]16[ Shamanک ه ب ه بررس ی ت أثیر اف زايش
آگ اهی از س ندرم تخم دان پل ی کیس تیک از طري ق ش بكه
اجتماعی خصوصی پرداختن د ،محقق ان دريافتن د ک ه در گ روه
مداخله که بیماران از شبكه اجتماعی خصوصی استفاده نمودن د،
آگاهی افزايش يافته است.
در مطالعه حاضر ،در بعد خ ودمراقبتی بیم اران ،ه ر هش ت
موضوع از نظر متخصصان و بیماران ضروري قلم داد ش دند .در
مطالعهاي که  Thomsonو همكاران [ ،]45به مرور مطالع ات
در خصو مديريت و درم ان ر اقی زن ان مب تال ب ه س ندرم
تخمدان پلی کیستیک پرداختهان د ب ه اهمی ت آم وزش عالئ م
سندرم اشاره شده است .از سويی ديگ ر ،بیم اران اغل ب دان ش

مدیریت عوارض تخمكگذاري

نمايش روند تغییرات قندخون ناشتا

0/50±4/96
0/41±1/40

مدیریت قاعدگي ماهيانه

0/41±1/40

ثبت قند خون ناشتا

مدیریت بيماريهاي متابوليکي

شيخ طاهري و همکاران
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با در نظر گرفتن نمرات قابلیتهاي مورد نیاز مش خص ش د
که شرکتکنن دگان از  45قابلی ت م ورد س ؤال 41 ،قابلی ت را
ضروري دانستند و دو قابلی ت «نم ايش پیامه اي خ ودمراقبتی
دوره قاعدگی ماهانه و نم ايش پیامه اي مناس ب ب ا م ديريت
خواب شبانه» را غیرضروري قلمداد کردند .در مطالعه حاضر ،در
بعد مديريت قاعدگی ماهیانه ،از سه قابلیت ثب ت قاع دگیه اي
نامنظم و از دست رفته ،يادآوري قاعدگیها و نمايش پی امه اي
خودمراقبتی دوره قاع دگی ماهان ه ،قابلی ت نم ايش پی امه اي
خودمراقبتی دوره قاعدگی ماهانه توسط بیم اران و متخصص ان
به عنوان قابلیت غیر ضروري شناخته شد .با وجود آن که تقريب اً
 54درصد از زنان داراي عالئم سندرم تخم دان پل ی کیس تیک
داراي قاعدگی نامنظم هستند []4؛ اما اين قابلیت ممك ن اس ت
به دلیل کمبود نمونه اي ن مطالع ه توس ط بیم اران و پزش كان
ضروري شناخته نشد  ،که مطالعه بیشتر در اي ن خص و الزم
می باشد .از آنجا که بیشتر از  54الی  04درصد از زنان مبتال به
سندرم تخمدان پلی کیستیک از آمن وره رن ج م یبرن د و داراي
سیكل قاعدگی غیرقابل پیشبینی هستند [ ،]41ثب ت و ردي ابی
قاعدگیهاي ماهانه از اهمیت خاص ی برخ وردار اس ت .در اي ن
مطالعه ،در بعد مديريت عوارض تخمکگذاري ،هر رهار قابلیت
توسط بیماران و متخصصان ب ه عن وان قابلی ته اي ض روري
تعیین شدند .اختالل در تخمکگذاري مزمن ،ب ه ص ورت ع دم
خونريزي در دوره قاعدگی ،آمنوره ،خونريزي ناکارآمدي رح م و
يا ناباروري بروز میکند [ ،]44به دلیل اي ن ک ه اي ن ع وارض
میتواند بلندمدت باشد ،ممكن است خودمراقبتی در ک اهش آن
مفید واقع شود.
در مطالعه حاضر ،در بعد مديريت تغذيه و رژيم غذايی ،ه ر
رهار قابلیت توسط متخصصین و بیماران به عنوان قابلیته اي
ضروري برنامه کاربردي سندرم پلی کیس تیک تخم دان تعی ین
شدند .در مطالعه  Jiskootو همكاران [ ،]19يكی از روشه اي
درمان رفتاري شناختی بیماران مبتال به س ندرم پل ی کیس تیک
تخمدان که مورد استفاه قرار گرفت تعی ین اه داف مرب وب ب ه
سبک زن دگی قابلان دازهگیري و قابلدس تیابی ب ود ک ه ب راي
تشويق بیماران به اصالحات در تغذيه و فعالیت بدنی میتوانن د
مؤثر باش ند .در اي ن مطالع ه قابلی ت ه دفگ ذاري و ردي ابی
تغییرات وزنی لحا شده است تا بیماران مبتال ب ه س ندرم پل ی
کیستیک تخمدان بتوانند در خودمراقبتی خود آنه ا را ب ه ک ار
بگیرند و در کاهش وزن و راقی و همچنین بهبود سبک زندگی
خود مفید واقع شوند .بنابراين اين مطالعه در راستاي پیشنهادات
مطالعات پیشین و هم راستا با آنها اس ت .در اي ن مطالع ه ،در
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و  Hoegerو همكاران [ ]41فقط به تبعی ت ب ه دارو و درم ان
پرداختند و در اين دو مطالعه عوارض احتمالی دارو م دنظر نظ ر
قرار نگرفته است .همچنین در برخی مطالعات تأکید شده اس ت
در صورتی که خودمراقبتی انجام شود میتوان د ب ر درم ان اي ن
سندرم و کاهش عوارض و عالئم اين سندرم تأثیر مربت داش ته
باشد و به کنترل اين سندرم کمک کند [.]15،41-51
در مطالعه حاضر ،در بعد سبک زندگی ،ه ر ره ار موض وع
توسط متخصصان و بیماران به عنوان نیازهاي آموزشی ضروري
تعیین شدند .از آنجا که يكی از مهمترين روشه اي مقابل ه ب ا
سندرم تخمدان پلی کیستیک اصالح سبک زندگی اس ت ،در دو
مطالعه به خوبی به اين موض وع پرداخت ه ش ده اس ت [ .]19در
مطالعه  Thomsonو همك اران [ ،]45از ي ک برنام ه س بک
زندگی  44هفتهاي در سه گروه رژي م غ ذايی ،رژي م غ ذايی و
فعالیت بدنی ايروبیک و رژيم غذايی و ترکیب ی از فعالی ته اي
ايروبیک و مقاومتی به تغییر س بک زن دگی اف راد پرداختن د ت ا
تأثیرات آن را در کاهش وزن بررسی کنند ،در اين مطالعه نشان
داده شد که بهبودهاي مشابهی در کیفی ت زن دگی و افس ردگی
در زن ان داراي اض افه وزن مب تال ب ه س ندرم تخم دان پل ی
کیستیک پس از  44هفت ه مش اهده ش ده اس ت .همچن ین در
مطالعه مهدي زاده و همكاران [ ]54که به بررس ی مقايس ه اي
تأثیر رژيم غذايی و برنامه ورزشی خ انمه اي ر اق مب تال ب ه
سندرم تخمدان پلی کیس تیک پرداخت ه ش ده اس ت ،محقق ان
دريافتند که انجام فعالیت ورزشی و رژيم غذايی باع ث تغیی ر در
مقادير آزمايشهاي هورمونی ،شاخص ت وده ب دنی ،الگومن وره،
پرم ويی ،ج وش ص ورت ،آلوپس ی و يافت هه اي س ونوگرافی
میشود.
در مطالعه حاضر ،در بعد سالمت روان ،هر پنج موض وع ب ه
عنوان نیازهاي آموزشی ضروري توس ط بیم اران و متخصص ان
شناخته شدند .مطالعات بس یاري ب ه اهمی ت س المت روان در
مورد بیماران مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک پرداختهان د
[ .]55-54 ،19،45،40در مطالعه ظفري زنگنه و همك اران []40
که به ارزيابی کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در زنان مبتال ب ه
اين بیم اري پرداختن د ،محقق ان دريافتن د ک ه الگ وي خ واب
نامطلوب بر ب روز احساس ات منف ی م ؤثر اس ت .همچن ین در
مطالعه  Jiskootو همكاران [ ،]19که به بررسی ت أثیر مداخل ه
سبک زندگی بر بهزيستی عاطفی زنان مبتال به سندرم تخمدان
پلی کیستیک پرداختند ،دريافتند که با مداخله و اص الح س بک
زندگی میتوانند نمره افس ردگی اي ن زن ان را ک اهش دهن د و
همچنین نمرات عزت نفس را در اين بیماران بهبود دهند.

زمستان  ،0011دوره هشتم ،شماره چهارم

الزامات برنامه كاربردي خودمراقبتي سندرم پلي كيستيك تخمدان

بعد مديريت فعالیت بدنی ،هر هشت قابلی ت ب ه عن وان م وارد
ضروري توسط متخصصین و بیماران شناخته ش دند .در مطالع ه
 Jiskootو همك اران [ ،]19ک ه ب ه مداخل ه درم ان رفت اري
شناختی بیماران پرداختند ،درمانگران ،بیماران را تشويق کردن د
که براي فعالیت بدنی برنامهريزي کنند به گونهاي ک ه ه ر روز
فعالیت داشته باشند .در مطالعه مذکور مشخص شد ک ه ترکی ب
فعالیت بدنی ،تغذيه و درمان رفتاري ش ناختی م یتوان د باع ث
کاهش وزن مداوم در زنان راق مبتال به سندرم تخم دان پل ی
کیستیک شود.
همچنین ،در بعد مديريت داروي مصرفی ،ه ر پ نج قابلی ت
توسط متخصصین و بیماران به عنوان قابلیتهاي ضروري اي ن
برنامه کاربردي تعیین شدند .از آنجا که نت ايج درم ان عالئ م و
عوارض سندرم تخمدان پلی کیستیک به تبعی ت از رژي مه اي
درمانی و داروي ی بس تگی دارد [ ،]46در نتیج ه تبعی ت از دارو
میتواند منجر به بهبود در برخی عالئم و عوارض سندرم ش ود.
در اين مطالعه ،در بعد مديريت س المت روان ،از ره ار قابلی ت
مورد پرسش ،قابلیت نمايش پیامه اي مناس ب ب راي م ديريت
خواب شبانه به عنوان قابلیت غیرضروري توس ط متخصص ان و
بیماران تعیین شد .در مطالعه ظفري زنگنه و همكاران [ ]40ک ه
به بررسی کیفیت زندگی زنان مبتال ب ه س ندرم تخم دان پل ی
کیستیک پرداختهاند ،اهمیت خواب ک افی ش بانه م ورد بررس ی
قرار گرفته است و يك ی از م واردي اس ت ک ه محقق ان ب راي
افزايش کیفیت زندگی آن را مهم برشمردهاند.
بهطورکلی از محدوديته اي اي ن پ ژوهش م یت وان ب ه
مح دود ب ودن جامع ه آم اري بیم اران ،تنه ا در ي ک ش هر و
همكاري نكردن برخی بیماران و پزشكان اشاره کرد که اين امر
ممكن است بر تعمیمپذيري نتايج تأثیرگذار باشد؛ ل ذا پیش نهاد
میگردد مطالعهاي با نمونههاي بیشتر از شرکتکنندگان انج ام
شود .بهطور خالص ه ،نت ايج اي ن پ ژوهش ،شناس ايی الزام ات
برنامههاي کاربردي براي خودمراقبتی بیماران مبتال ب ه س ندرم

پلی کیستیک تخمدان ب ود .مؤلف هه اي ارائ ه ش ده همچ ون
مديريت داروه اي مص رفی ،م ديريت تغذي ه و رژي م غ ذايی،
مديريت فعالیت بدنی ،مديريت قرارهاي مالقات و آزم ايشه ا،
م ديريت عالئ م ،برق راري ارتب اب ب ا متخص ص ،م ديريت
بیماريهاي متابولیكی ،گزارشگی ري ،م ديريت س المت روان،
مديريت قاعدگی ماهیان ه و م ديريت ع وارض تخم کگ ذاري
میتوانند به عنوان الگويی براي طراح ی نرماف زار ،سیس تم ي ا
برنامه کاربردي ،موردتوجه گروه طراح قرار بگیرند.
پژوهشگر پیشنهاد میکند در پژوهشهاي آت ی نیازس نجی از
تعداد نمونه بیشتر بیماران با پراکندگی جغرافیايی بیش تر ،ايج اد
برنام ه ک اربردي خ ودمراقبتی بیم اران مبتالب ه س ندرم پل ی
کیستیک تخمدان و ارزيابی تأثیر ب هکارگیري برنام ه ک اربردي
طراحیشده بر بهبود عالئم و عوارض اين بیماران انجام شود.
تشکر و قدرداني
نويسندگان بر خود الزم میدانند از پزشكان و بیم ارانی ک ه ب ا
اين پژوهش همكاري الزم را مبذول نمودند ،به پاس همك اري
صمیمانه و شكیبايی در تكمیل پرسشنامهه ا ق دردانی و تش كر
نمايند.
اين مقاله حاصل بخشی از پاياننامه کارشناسی ارشد رش ته
فناوري اطالعات سالمت با عنوان ارائه برنامه ک اربردي مبتن ی
بر تلفن همراه براي خود مراقبتی در بیم اران مب تال ب ه س ندرم
تخمدان پلی کیستیک ،تحت حمايت دانشگاه عل وم پزش كی و
خ دمات بهداش تی -درم انی اي ران ب ا ک د -51-5-99
19064انجامشده است .اين پژوهش داراي کد اخالق به ش ماره
 IR.IUMS.REC.1399.1252از کمیت ه اخ الق دانش گاه
علوم پزشكی و خدمات بهداشتی -درمانی ايران است.
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Introduction: Polycystic ovary syndrome is a chronic disease with a wide range of complications.
Due to the complexity of this syndrome, patients often suffer from limited knowledge. With the
unprecedented growth of technology, smartphones have gained significant importance due to their
availability to facilitate learning and increase self-awareness. This study aimed to identify the
requirements of self-care applications for patients with polycystic ovary syndrome.
Method: In this applied study, a quantitative-descriptive design was conducted in 2021. The
requirements of the polycystic ovary syndrome applications including educational content, data
elements, and features were assessed using needs assessments from patients and gynecologists. In
this regard, a questionnaire was administered to patients (n=45) and gynecologists (n=17) in
Fatemieh Educational and Medical Center in Hamadan, Iran. The obtained data (44 questionnaires)
were analyzed by SPSS software version 24 using descriptive statistics and the necessary
components were identified.
Results: The findings indicated that in the view of patients and gynecologists, all educational
components were considered necessary except learning the causes of the disease. Finally, out of 53
questioned features in 11 subjects, only “displaying self-care messages for the monthly menstrual
cycle” and “messages for nocturnal sleep management” were identified as unnecessary.
Conclusion: The features presented in this study can be considered as a model for designing mobile
applications for polycystic ovary syndrome.
Keywords: Polycystic Ovary Syndrome, Self-care, Mobile Health
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