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چکیده
هدف :برنامههای کاربردی موبایل راهکار نوینی برای آموزش به والدین کودکان سرطانی است .هدف مطالعه حاضر به
شناسایی نیازهای آموزشی جهت طراحی برنامه کاربردی برای والدین کودکان مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد بود.
روشها :این پژوهش توصیفی است .اطالعات از طریق پرسشنامه محققساخته که روایی و پایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت ،جمعآوری شده است.
جامعه پژوهش کلیه پزشکان انکولوژیست کودکان در دانشگاههای علوم پزشکی ایران ،تهران و شهید بهشتی ( 16نفر) که به روش سرشماری انتخاب
شدند .دادهها با نرمافزار  SPSSتحلیل شد.
نتایج :نتایج نشان داد در بین مفاهیم اصلی بیماری فقط روشهای پیشگیری از سرطان خون ضروری تشخیص داده نشد .مالحظات و نکات
شیمیدرمانی ،همه موارد مرتبط با مدیریت تغذیه و رژیم غذایی ،گروه مثبتگرایی ،پیوند مغزاستخوان و مدیریت فعالیتهای بدنی ضروری تشخیص
داده شدند.
نتیجهگیری :از آن جا که الزامات مورد نیاز برای طراحی نرمافزار آموزشی برای آموزش والدین دارای کودک سرطانی به صورت پایهای بدست

آمد ،با تعیین قابلیتهای فنی نرمافزار آموزشی میتوان به آموزش خودمراقبتی والدین این کودکان کمک کرد و از مشکالت این والدین کاست.
کلیدواژهها :برنامه کاربردی ،آموزش ،خودمراقبتی ،لوسمی لنفوبالستیک حاد.
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ارجاع :شیخطاهری عباس ،رفعتیفرد یداله ،اقبالی عزیز .نیازسنجی آموزشی برنامه کاربردی خودمراقبتی مبتنی بر تلفنهمراه برای والدین کودکان مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد .مجله
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لوسمی لنفوبالستیک حاد بیماری است که به دلیل تولید بیش از

مقدمه:
سرطان نوعی بیماری است که باعث رشد غیرطبیعی و خارج از

حد و غیرطبیعی سلولهای سفید نارس در مغز استخوان بوجود میآید.

کنترل سلولهای بدن انسان میشود .عوارض و مشکالت ناشی از این

[ .]1شایعترین سرطانها در کودکان لوسمیها هستند که  6درصد

بیماری هزینههای بسیاری را در بخشهای بهداشت درمان ،مددکاری و

سرطان کودکان را شامل میشوند .لوسمی لنفوبالستیک حاد با شیوع

بهزیستی به جوامع بشری تحمیل میکند و یکی از شایعترین علل

حدود  8درصد بهعنوان شایعترین لوسمی کودکان کمتر از  15سال

مرگومیر در جهان است .سرطان در کودکان به نسبت بزرگساالن شیوع

شناخته شده است [ .]3میزان شیوع لوسمی لنفوبالستیک حاد 26/9

کمتری دارد ولی با این وجود دومین عامل مرگومیر کودکان در

درصد سرطانهای کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن زیر  2سال در جهان را

کشورهای توسعهیافته است [.]1،2

تشکیل میدهد [ .]1عدم تشخیص بهموقع لوسمی لنفوبالستیک حاد
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نیازسنجی آموزشی خودمراقبتی مبتنی بر تلفنهمراه برای والدین کودکان مبتال به

نیازسنجی برنامه کاربردی خودمراقبتی

عدم درمان بهموقع ممکن است که باعث مرگ کودک شود [.]4

هزینههای سنگین مراقبت و درمان سرطان بخصوص در بخش
بستری ،بیشترین بار مالی را برای صنعت بهداشت و درمان ،جامعه و

امروزه بدلیل نتیجه درمانهای جدید ،پیشرفته و موثق میزان بقا در

خانواده دارد بهطوریکه حدود  9درصد از هزینهها مربوط به درمان

سرطان دوران کودکی به میزان قابلتوجهی افزایش یافته است و از 10

بستری و مراقبت بیمارستانی است .به نظر میرسد استفاده از نرمافزار

درصد به حدود  85درصد رسیده است [ .]5با تشخیص بیماری سرطان

موبایل باعث کاهش مراجعه حضوری بیمار به بیمارستان و بستری شدن

استرسهای روانشناختی ،فشارهای فیزیکی و جسمی ،فشارهای

و بهتبع آن صرفهجویی در هزینههای درمانی میشود [.]16

و خانواده او ممکن است ایجاد شود و باعث دگرگونی زیادی در زندگی

که با استفاده از داروهای ضدسرطان تجویزی ،سلولهای سرطانی تخریب

بیماران و خانوادههایشان شود [ .]9-6کودکان برای ادامه درمان و

میشود .چگونگی درمان شیمیدرمانی در نوزادان ،کودکان و بزرگساالن

مراقبتهای الزم در دوران بیماری وابستگی زیادی به خانواده بخصوص

متفاوت بوده و در قالب پروتکلهای شیمیدرمانی ارایه میشود .این

مادر دارند [ .]10به دلیل محدودیت کودکان در درک و شناخت،

پروتکلها استانداردهای جهانی هستند که به عنوان نقشه راه جهت

مراقبتکنندگان خانوادگی کودک بخصوص والدین آنها در فرآیند

درمان سرطان در فرآیند پیچیده شیمیدرمانی مورد استفاده قرار گرفته و

پیچیده درمان بیمار در بیمارستان و خارج از آن نقش مهمی ایفا میکنند

اطالعات دقیقی از اهداف ،روشها ،پیچیدگیها و نتایج مورد انتظار در

[.]11

شیمیدرمانی را یادآوری میکنند [.]17

درمان سرطان یک فرآیند پیچیده و طوالنیمدت است که حدود 2

خود مراقبتی به معنای فعالیتهای آگاهانـه ،اکتسـابی و هدفداری

تا  2/5سال به طول میانجامد [ .]12با توجه به استفاده گسترده از

است که افراد به منظور حفظ حیات و تأمین ،حفظ و ارتقای سالمت خود

تلفنهمراه هوشمند در جهان و رشد فناوریهای نوین در حوزه سالمت

انجام میدهند [ .]18افراد در خودمراقبتی از دانش و مهارت خود

همراه بهخصوص موبایل ،بهرهگیری از تلفنهمراه هوشمند میتواند

اسـتفاده میکنند تا مسئوالنه از سالمت خود مراقبت کنند [.]19

بهعنوان یک ابزار قدرتمند برای ارائه مراقبتهای بهداشتی و درمانی مفید

خودمراقبتی موجب ارتقای سالمت و کیفیت زندگی ،افزایش رضایت

و مؤثر باشد و رضایت بیماران را به همراه داشته باشد .مداخالت مبتنی بر

بیماران ،افزایش اثربخشی خـدمات ،اسـتفاده از خـدمات و کاهش

فناوریهای همراه از جمله موبایل در حوزه بهداشت و درمانها امروز

هزینههای سـالمت میشود [ .]20یکی از ابعاد خودمراقبتی که کمک

امیدوارکننده است [.]13

زیادی به بهبود خودمراقبتی میکند ،آموزش است .مطالعات نشان داده

با توجه به مطالعه الهیعسکرآباد و همکاران برنامه توانمندسازی

است آموزش به مراقبتکنندگان کودکان مبتالبه سرطان باعث کاهش

میتواند با کمک به مراقبتکننده اصلی که معموالً والدین کودک است،

عوارض گوارشی ناشی از شیمیدرمانی مثل تهوع ،استفراغ ،اسهال،

نقش مؤثر و مفیدی در فرآیند درمان بیمار داشته و افزایش تبعیت از

یبوست و بیاشتهایی میگردد و مشخص شده است که این آموزشها

درمان ،کاهش عوارض گوارشی و درنتیجه افزایش بقا کودکان سرطانی را

میتواند افزایش بقاء کودکان سرطانی را به همراه داشته باشد [ .]14ارائه

در پی داشته باشد [.]14

مراقبت به کودکان با تشخیص لوسمی لنفوبالستیک حاد یک تجربه

مطالعات مختلف نشان میدهند که افرادی که از نرمافزارهای

چالشبرانگیز برای افرادی که دانش کافی بالینی و اطالع از علت و نحوه

سالمت استفاده میکنند ،آمادگی بیشتری برای مدیریت ،کنترل و

انجام روشهای درمانی و مراقبتی و نیز اطالع از آینده بیماری ندارند،

نظارت بر بیماری و عالئم مرتبط با آن داشتهاند .نرمافزار کاربردی موبایل،

بهحساب میآید؛ به طوری که والدین کودکان نیاز شدید و زیادی به

نقش مؤثری در زمانبندی و تنظیم وقت جهت مصرف داروها و یادآوری

دانش متخصصان مراقبت بهداشتی دارند [ .]11برای نمونه شیمیدرمانی

ویزیت پزشک ایفا میکند .همچنین این نرمافزارها از طریق ارائه محتوای

بهعنوان اصلیترین درمان سرطان به حساب میآید اما عوارض جانبی

آموزشی ،اطالعات و دانش بالینی موثق و قابلاطمینان در خصوص

بسیاری دارد که ممکن است پس از دریافت شیمیدرمانی در منزل برای

بیماری در اختیار کاربران قرار می دهند [.]11،15

بیمار ایجاد شوند .آموزش مناسب و کافی به بیمار و خانواده او میتواند
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اقتصادی و مالی و اختالالت رفتاری و احساسات منفی فراوانی برای بیمار

شیمیدرمانی اصلیترین درمان لوسمی لنفوبالستیک حاد می باشد
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ممکن است منجر به انتشار آن به مواضع مختلف بدن شود و در صورت

شیخطاهری و همکاران

نیازسنجی برنامه کاربردی خودمراقبتی

[.]12

معیار ورود به این مطالعه داشتن تخصص انکولوژی کودکان ،حداقل
سه سال سابقه کار و اشتغال درمراکز آموزشی و درمانی علیاصغر ،مرکز

با توجه به اهمیت آموزش والدین در کنترل و درمان و خودمراقبتی

طبی کودکان و مرکز آموزش و درمانی کودکان مفید بود و از جمله

لوسمی لنفوبالستیک حاد کودکان و با توجه به نقش نرمافزارهای

معیارهای خروج از مطالعه عدم تمایل افراد واجد شرایط به شرکت در

کاربردی همراه در این زمینه ،این مطالعه با هدف تعیین نیازهای آموزشی

مطالعه بود.

برای طراحی برنامه کاربردی بر موبایل برای والدین کودکان مبتالبه
بیماری لوسمی لنفوبالستیک حاد انجام شد.

بهمنظور رعایت ضوابط اخالق پژوهش ،اطالعات کافی در مورد
هدف و نحوه اجرا و نیز استفاده از یافتههای پژوهش در اختیار بیماران و

[ DOI:
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نقش مفید و مؤثری در ادامه مراقبت کارا و اثربخش در منزل داشته باشد.

شیخطاهری و همکاران

خانوادههای آنان قرار داده شد .مالحظات اخالقی نیز شامل کسب رضایت
این پژوهش از نوع توصیفی کمی است .در این پژوهش پرسشنامهای

یا عدم شرکت در هر مرحله از مطالعه ،بوده است.

جهت شناسایی نیازهای آموزشی والدین کودکان مبتال به بیماری لوسمی

در این مرحله پرسشنامه نیازسنجی بین پزشکان توزیع شد و سپس

لنفوبالستیک حاد براساس دیدگاه متخصصان انکولوژی کودکان و

دادههای به دست آمده با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  18تحلیل شد.

همچنین براساس پروتکل شیمیدرمانی و منابع مرتبط از جمله

تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی و شامل میانگین ،انحراف معیار،

کتابهای آموزشی خود مراقبتی این بیماران و کتابهای ارایه شده جهت

فراوانی و درصد فراوانی گزارش گردید .نیازهایی که حداقل  75درصد از

آموزش بیماران در مرکز شیمیدرمانی به بیماران طراحی گردید [.]21

نمره کل معادل نمره حداقل سه را کسب کردند به عنوان نیاز ضروری

این پرسشنامه دارای یک بخش برای دریافت اطالعات دموگرافیکی

برای طراحی برنامه کاربردی در نظر گرفته شد.

پزشکان بود که  3سوال داشت .بخش دوم پرسشنامه شامل  39سوال در
خصوص نیازهای آموزشی بود که خود شامل چند بخش بود .یک بخش

یافتهها:

شامل مفاهیم اصلی بیماری با  7سوال ،بخش شیمیدرمانی دارای 15

اطالعات دموگرافیک شرکتکنندگان نشان داد که بیشترین فراوانی

سوال ،درمان جراحی یک سوال ،درمان مکمل  5سوال ،مدیریت تغذیه 3

افراد شرکتکننده در بازه سنی  40-50سال و  55/5درصد بوده است.

سوال ،مدیریت فعالیتبدنی یک سوال و مثبتگرایی  7سوال داشت .بعد

بیشترین جنسیت متعلق به مردان با  55/5درصد و باالترین سابقه کار

از هر گروه سوال نیاز آموزشی فوق یک سوال باز برای دریافت نظرات

هم مربوط به پزشکان بین  10-15سال سابقه بوده است (جدول .)1

شرکتکنندگان در خصوص موارد مدنظر آنان طراحی شد .هر سوال

جدول  -1توزیع فراوانی پزشکان انکولوژی کودکان شرکت کننده در

دارای پنج گزینهای جهت میزان ضرورت (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و

پژوهش

خیلی کم) بود که کمترین ارزش (صفر) به گزینه خیلی کم و بیشترین

دموگرافیک

تعداد

سن

39-30
50-40
<50

2
5
2

22/2
55/5
22/2

جنس

زن
مرد

4
5

44/5
55/5

سابقه کار

9-1
15-10
<15

1
5
3

11/1
55/5
33/3

ارزش (چهار) به گزینه خیلی زیاد اختصاص یافت .روایی پرسشنامه
توسط دو نفر از متخصصان انکولوژی کودکان و دو نفر از متخصصان
انفورماتیک پزشکی تایید شد .پایایی نیز از روش محاسبه همبستگی
درونی (آلفایکرونباخ) بهمیزان  84/4تعیین شد.
جامعه پژوهش شامل تمامی متخصصین انکولوژی کودکان عضو
هیاتعلمی شاغل در مرکز آموزشی درمانی علی اصغر (وابسته به دانشگاه

فراوانی
درصد

علوم پزشکی ایران) ،مرکز طبی کودکان (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

جدول  2شامل نیازهای آموزشی در هفت محور شامل مفاهیم اصلی

تهران) و مرکز آموزش و درمانی کودکان مفید (وابسته به دانشگاه علوم

بیماری ،شیمیدرمانی ،درمان جراحی ،درمان مکمل ،مدیریت تغذیه،

پزشکی شهید بهشتی) ( 16نفر) به صورت سرشماری به مطالعه دعوت

مدیریت فعالیتها ،مثبتگرایی است .پزشکان متخصص انکولوژی

شدند که در نهایت  9نفر پرسشنامه را تکمیل نمودند.

کودکان در مجموع از  39نیاز اطالعاتی  19نیاز را تایید کرده و ضروری
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آگاهانه کتبی ،اطمینان از محرمانه بودن اطالعات و آزاد بودن در شرکت
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نیازسنجی برنامه کاربردی خودمراقبتی

سرطان خون مورد توافق حاصل نشد .مالحظات و نکات شیمیدرمانی

تشخیص داده شدند و همچنین همه نیازهای اطالعاتی گروه

که توضیحات کاملی در خصوص بیماری ،عالیم و عوارض مختلف و سایر

مثبتگرایی ،پیوند مغزاستخوان و مدیریت فعالیتهای بدنی در مجموع

شرایط بیماری بود ضروری تشخیص داده شد ،ولی داروهای

توسط پزشکان متخصص انکولوژی شرکتکننده در پژوهش ضروری

شیمیدرمانی از نظر پزشکان ضروری نبود .درمان مکمل که شامل طب

تشخیص داده شدند.

سنتی ،سوزنی و سایر درمانهای مرتبط بود هیچکدام ضروری تشخیص
جدول  -2نیازهای اطالعات آموزشی برنامه کاربردی برای والدین بیماران مبتالبه لوسمی لنفوبالستیک حاد
3/3
3/2
3/1
3/1
3/3

0/71
0/67
0/60
0/60
0/71

تایید
تایید
تایید
تایید
تایید

نیازهای اطالعاتی

انواع بیماریهای همراه سرطان خون

3/2

0/67

تایید

انواع روشهای پیشگیری از سرطان خون

2/0

0/71

رد

مالحظات و نکات شیمیدرمانی

3/2
2/3
2/2
2/4
2/5
2/3
2/5
2/7
2/4
2/6
2/4
2/4
2/4
2/2
2/2

0/67
0/71
0/67
0/53
0/53
0/50
0/53
0/71
0/53
0/50
0/53
0/73
0/73
0/67
0/67

تایید
رد
رد
رد
رد
رد
رد
رد
رد
رد
رد
رد
رد
رد
رد

درمان جراحی

پیوند مغز استخوان

3/7

0/50

تایید

درمان مکمل

طب سنتی
درمانها ذهنی و بدنی
درمانها جایگزین (طب سوزنی)
سایر درمانهای سنتی (مانند درمان های خانگی)
فتوتراپی

2/1
2/2
2/3
2/4
2/5

0/60
0/67
0/71
0/73
0/53

رد
رد
رد
رد
رد

مدیریت تغذیه
مدیریت تغذیه

غذای بدون محدودیت (نرمال)
غذاهای دریایی
مصرف ویتامینها و مکملها (مانند اسید چرب امگا ، 3ویتامین  Dو )...
غذای بدون محدودیت (نرمال)

3/3
3/3
3/4
3/3

1/00
0/71
0/73
1/00

تایید
تایید
تایید
تایید

مدیریت فعالیت بدنی

ورزشهای هوازی (میزان فعالیت کودک در طول روز ،نوع فعالیتهای
ورزشی ،شیوه انجام فعالیتهای ورزشی)

3/4

0/73

تایید

کاهش استرس با فعالیتهای بدنی مناسب

3/5

0/73

تایید

مدیریت افسردگی
مدیریت درد
مدیریت و اصالح خواب
تاثیر روابط اجتماعی
تاثیر مذهب
تاثیر روابط عاطفی

3/2
3/3
3/5
3/4
3/3
3/5

0/67
0/50
0/53
0/73
0/71
0/73

تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید

مفاهیم اصلی بیماری

انواع شکلهای بیماری سرطان خون
عالئم مختلف بیماری سرطان خون
علل به وجود آورنده بیماری سرطان خون
انواع روشهای تشخیص بیماری سرطان خون
انواع روشهای درمانی بیماری سرطان خون

Vincristine Sulfate
Teniposide
Prednimustine
Nitrogen Mustard=chlormethine
Mitoxantrone HCl

شیمیدرمانی
(درمان های دارویی و
مالحظات و نکات)

Methotrexate
Mercaptopurine
Imatinib
Ifosfamide
Daunorubicin HCl
Dactinomycin
Doxorubicin HCl
Cytarabine
Cyclophosphamide

مثبتگرایی
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میانگین

انحراف معیار

نتیجه
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تشخیص دادند .درخصوص مفاهیم اصلی بیماری روشهای پیشگیری از

داده نشدند .همه موارد مرتبط با مدیریت تغذیه و رژیم غذایی ضروری

19

نیازسنجی برنامه کاربردی خودمراقبتی

تأکیدی است بر این که باید بیمار را در دستیابی به اطالعات مرتبط با

مراقبتهای الزم اطالعات کافی را کسب کنند و در موقعیتها و شرایط

درمانی و در نتیجه همکاری بهتر برای پیشبرد درمان آنان شد .نقش

مختلف برای پیشگیری از بروز عوارض زودرس و دیررس از دانستههای

کتابداران بیمارستان نیز در این زمینه میتواند بسیار پررنگ باشد ،چرا که

خود استفاده کنند؛ بنابراین بیماران نیازمند دریافت اطالعات صحیح و

آنان به عنوان افرادی که شناختی کافی از منابع اطالعاتی دارند و توان

معتبر برای افزایش آگاهی ،درک وضعیت خود و همچنین مشارکت

تشخیص اطالعات با کیفیت و موثق را دارند ،میتوانند هم اطالعات را

فعاالنه در مدیریت بیماری خود و انجام رفتارهای خودمراقبتی هستند

در اختیار کادر درمانی قرار دهند و هم به صورت خاص اطالعات را در

[.]22

اختیار بیماران بگذارند..

نتایج مطالعات صورت گرفته ،تأثیر نقش خانواده را در کنترل و

ورزش و فعالیتبدنی از جمله رفتارهای مداخلهای در کاهش بروز

پیشگیری از بیماریها تأکید میکنند و نشان دادند با آموزش به بیماران و

سرطان محسوب میشوند .مطالعات همهگیرشناسی نشان میدهند که با

نزدیکان آنها و افزایش سطح آگاهی آنها می توان در جهت کنترل و

افزایش میزان فعالیتبدنی بروز سرطان کاهش مییابد [ .]25مطالعات

ارتقای رفتارهای خودمراقبتی و بهبود بیماریها گام مؤثری برداشت

نشان میدهد فعالیتبدنی تاثیر مثبت و چشمگیری در کاهش التهاب

[.]22

مزمن دارد .از سویی ،شواهد بر این باورند که استرس اکسیداتیو نقش

در مطالعه حاضر بین مدیریت تغذیه و آموزش خودمراقبتی ارتباط

مهمی در بروز بسیاری از سرطانها بازی میکند و فعالیتبدنی از طریق

معنادار آماری یافت شد بهطور مشابه پژوهش کیمیافر و همکارانش از

تقویت دفاع آنتیاکسیدانی موجب بهبود وضعیت استرس اکسیداتیو در

تغذیه به عنوان نیاز اطالعاتی بیماران سرطانی نام برده شده است [.]23

بدن میشود [ .]26،27از جنبه سالمت عمومی به نظر میرسد فراهم

شاید بتوان دلیل نیاز بیماران به اطالعات تغذیهای را اهمیت این مؤلفه در

نمودن امکانات و شرایط الزم برای افزایش مشارکت افراد در برنامههای

درمان دانست و این که در طب سنتی و فرهنگ عامیانه ایران نیز به این

ورزشی و تشویق مردم به داشتن زندگی فعال میتواند نقش مهم و

مؤلفه توجه خاصی شده است؛ لیکن بسیاری از افراد به این مسئله توجه

پیشگیرانهای در بروز انواع بیماریهای مزمن بازی نماید.

نداشته و اطالعات اندکی در این زمینه دارند .همچنین ابتال به بیماری،

تحلیل دادههای بدست آمده از نیازسنجی نشان داد که بیشتر

اتفاقی ناخوشایند است که همه جنبههای زندگی افراد را در برمیگیرد و

نیازهای آموزشی توسط پزشکان شرکتکننده در پژوهش ضروری

سبب میشود تا فرد بیشتر توجه و تمرکز خود را صرف سایر عوامل نماید

تشخیص داده شدند .مفاهیم اصلی بیماری ،نکات و مالحظات

و توجه کمتری به کسب اطالعات موثق و مورد نیاز خود نماید ،بنابراین

شیمیدرمانی ،درمان جراحی ،مدیریت تغذیه ،مدیریت فعالیتها و

ضروری است تا افراد دیگری ،اطالعات موثق یا زمینه کسب اطالعات الزم

مثبتگرایی به عنوان نیازهای آموزشی باید در طراحی برنامههای

را برای فرد بیمار فراهم نمایند که این امر ،مستلزم ایجاد بستری مناسب

کاربردی آموزشی برای والدین استفاده شود.

برای دستیابی بیماران به اطالعات مناسب با صرف کمترین هزینه است.

طراحی و اجرای برنامههای آموزشی نقش بسزایی در ارتقاء توانمندی

بر این اساس ،هدف نظام سالمت در اولین گام باید شناسایی نیازهای

افراد در پیگیری فرآیندهای درمانی و توانمندسازی خود دارد .به ویژه این

اطالعاتی بیماران باشد و در مرحله بعد رفع این نیازها ،به گونهای که بیمار

مهم در مورد بیمارانی با بیماری های حاد نظیر سرطان بسیار حائز اهمیت

در روند درمان خود آسیب کمتری دیده و نگرش بهتری نسبت به درمان

است .الهیعسکرآباد و همکاران در مطالعهای برای پیشگیری از عوارض

خود داشته باشد [.]22

گوارشی نشان دادند اجرای الگوی توانمندسازی در کودکان سرطانی و با

از سوی دیگر ،یافتههای پژوهش برجعلیلو و همکاران نیز نشان داد

کمک مراقبتکنندگان اصلی میتواند در کشف واقعیت ،استفاده از تفکر

که والدین کودکان مبتال به سرطان نیز نیازمند کسب اطالعات مختلفی

اعتقادی ،افزایش توانایی و مهارتها نقش اساسی داشته باشد و عوارض

در رابطه به بیماری فرزندان خود هستند از جمله اطالعات مهم مورد نیاز

گوارشی ناشی از شیمیدرمانی را کاهش دهد [ .]14اسمی و همکارانش

آنها اطالعات پزشکی است که مؤلفههای فرعی علت بیماری ،روشهای

در مطالعهای بر تأثیر مثبت برنامه آموزشی و خود مراقبتی بر روی کیفیت

درمانی و عوارض روشهای درمانی را در بر میگرفت [ .]24این یافته نیز

زندگی تأکید داشتند [ .]28یکی از راهکارهای ارتقاء توان خودمراقبتی
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بیماران باید در زمینه بیماری و عوارض آن و چگونگی انجام

بیماری کمک نمود تا سبب حصول اطمینان بیمار به سیستم بهداشتی و

[ DOI:
[ DOI:
10.29252/jmis.6.3.16
10.29252/jmis.6.3.16
] ]

بحث و نتیجهگیری:

شیخطاهری و همکاران

شیخطاهری و همکاران

نیازسنجی برنامه کاربردی خودمراقبتی

است .

خدمات آموزشی یه والدین بیماران ،موضوعات آموزشی تعیین شده در

قاضیسعیدی و همکاران در مطالعه خود در خصوص نیازهای
آموزشی ،بخشی مجزا تحت عنوان مدیریت بیماری ،در ابتدای هر بخش

این مطالعه را مدنظر قرار دهند تا در نهایت منجر به ارتقاء سالمت و بهبود
کیفیت زندگی بیماران گردد.

برای کاربران ارائه نموده و پس از آن قسمت های مختلف پرسشی را
مطرح نموده بودند [ .]16قاضیسعیدی و همکاران در مطالعه دیگر خود

تشکر و قدردانی:

عنوان بخش اول نرمافزار خود ،مدیریت بیماری را با ارائه اطالعات مورد

خودمراقبتی برای والدین کودکان مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد" در

نیاز در زمینه آموزش کاربران از جمله تغذیه ،بازی کردن ،حمام رفتن،

مقطع کارشناسیارشد انفورماتیک پزشکی ،مصوب دانشگاه علوم پزشکی

تحرک ،استفاده از سرویس بهداشتی و حمل و جابجایی مدنظر قرار دادند

ایران در سال  1397است.

[.]29
شیخطاهری و همکاران در پژوهشی که جهت بررسی محتوای
آموزشی مورد نیاز جهت ایجاد برنامه کاربردی -آموزشی برای مبتالیان به
صرع انجام دادند محتوای آموزشی شامل اطالعات بیماری ،سبک زندگی

تأییدیه اخالقی:
این پژوهش با کد اخالق  IR.IUMS.REC.1397.1108توسط
کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی ایران مصوب شده است.

و دارو های مصرفی از دیدگاه بیماران و پزشکان جهت طراحی برنامه
کاربردی شناسایی کردند [ Wang .]30و همکارانش در مطالعهای در
خصوص ایجاد برنامه کاربردی گوشی هوشمند برای حمایت از

تعارض منافع:
نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی ندارند.

مراقبتکنندگان کودکان با لوسمی لنفوبالستیک حاد در مرحله
نیازسنجی از پزشکان ،پرستاران و مراقبتکنندگان بیماران دریافتند که
محدودیت دسترسی به اطالعات مبتنی بر شواهد و کمبود دانش در مورد
بیماری یکی از مشکالت این گروه از بیماران بود که باید به آن توجه شود
[.]11
از جمله محدودیتهای پژوهش عدم همکاری پزشکان متخصص
انکولوژی کودکان و بیماران جهت شرکت در پژوهش بود .باتوجه به تعداد
کم پزشکانی که در این حوزه تخصص داشتند و میتوانستند در این
پژوهش شرکت کنند ،حجم نمونه کوچک از محدودیتهای این پژوهش

سهم نویسندگان:
عباس شیخطاهری (نویسنده اول) طراحی مطالعه ،نگارش و
ویرایش مقاله  30درصد؛یداله رفعتیفرد (نویسنده دوم و مسئول) طراحی
مطالعه ،گردآوری و تحلیل داده ،نگارش و ویرایش مقاله  50درصد؛ عزیز
اقبالی (نویسنده سوم) طراحی مطالعه ،نگارش و ویرایش مقاله  20درصد.

حمایت مالی:
این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده

بود.
نتیجه این پژوهش تعیین نیازهای آموزشی جهت ایجاد برنامه

است.

کاربردی برای والدین کودکان مبتال به بیماری لوسمی لنفوبالستیک حاد
بود .بنابراین میتوان این اطالعات را به عنوان الگویی برای طراحی و ایجاد
سیستمها و برنامههای گستردهتر جهت خود مراقبتی سایر بیماریهای
حاد به ویژه در کودکان در نظر گرفت .امید است نهادها و سازمانهای
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Original Article
Abstract
Aim: Mobile applications are a new method to educate parents of children with cancer. The aim of this
study was to identify the educational needs for designing an application for parents of children with acute
Lymphoblastic Leukemia.
Methods: In this descriptive study, the information was collected through a researcher-made
questionnaire whose validity and reliability were evaluated. The study population was all pediatric
oncologists in Iran, Tehran and Shahid Beheshti Universities (16 people) who were selected by census
method. The data were analyzed using SPSS software.
Results: According to the result, among the main concepts of the disease, only the methods of
preventing leukemia were not identified. Chemotherapy considerations, nutrition and diet management,
positiveness, bone marrow transplantation and physical activity management were identified as essential.
Conclusion: Since the requirements for designing educational software for educating parents of
children with cancer were met basically, by determining the technical capabilities of educational
software, it is possible to help educate the self-care of parents and reduce their problems.
Key Words: Application, Education, Self-care, Acute Lymphoblastic Leukemia.
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