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Abstract 

 

Health care systems in many countries are moving towards outpatient care in which 

family members are central in providing care for patients with life-threatening illness. 

Family members and friends haven’t knowledge and skills to become caregivers as 

many studies found that, the need to involve in such program to enhance their ability 

to be caregivers. This study contacted to know the effect of home caregiving program 

for family members providing care for chronically ill relative client, A quasi-

experimental was conducted at hospital and health center for follow up or taking 

medications in Babylon city, including an intervention group and control group. A 

four-week follow-up assessment were performed in each group. The sample of study 

was taken accidentally from (60) families who had chronic disease or older clients in 

different socioeconomic and educational level, 

The participants showed little score regarding knowledge they had 15 out of 25 score 

about (46.7 percent) While in practice they had 19 out 40 score (41.7 percent). When 

they answered the M C Q questions about the knowledge necessary for home caring. 

In practice, chick list used for determined the ability of caring regarding educational 

program. An educational program for family caregivers is important to enhance the 

ability of caring outside hospital. 
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دراسة تأثير برنامج رعاية منزلية على افراد العائالت الذين يعتنون بافراد 

 يعانون من امراض مزمنة

 د. حسين الجاسم & د. عندليب ابو كامل

 الزيتونة االردنيةجامعة -كلية التمريض

 عمان االردن

 

 ملخص الدراسة

 

 نالمتواجدين خارج المستشفى ويعيشون بي المرضى رعاية نحو  البلدان من كثير في الصحية الرعاية تتجه نظم

 أفراد .عائالتهم الذين يعتبرون ركيزة اساسية في تقديم الرعاية لهم وخاصة المصابين بامراض خطيرة أفراد

الذين يقدمون رعاية منزلية الحد افرادها المرضى عادة ال يمتلكون المعلومات وال المهارات الالزمة   العائلة

ليصبحو ذوي كفاءة في تقديم خدمات الرعاية المنزلية. وقد اوصت العديد من الدراسات العلمية على اهمية تأهيل 

 مدى لمعرفة الدراسة هذه أجريت اصة.  وقدالعائالت في مجال تقديم رعاية منزلية من خالل اشراكهم ببرامج خ

 في بيتجري على مهاراتهم ومعلوماتهم. تم اتباع تصميم بحثي شبه األسرة منزلية ألفراد رعاية برنامج تأثير

في مدينة بابل. استقطبت عينة من االشخاص  الذين يزورون المستشفيات  الصحية والمراكز المستشفيات

جهم او للمراجعة الدورية.  تم اختيار عينة عشوائية عن طريق العينة المالئمة والمراكز الصحية الستالم عال

 تنفيذ تم. فرد(،  وقسمت العينة الى مجموعتين احداهما مجموعة التجربة، واالخرى المجموعة الضابطة 60)

راد تم اختيار االفراد الذين يعاني احد اف. مجموعة كل في أسابيع أربعة لمدة افراد العينة ومتابعةالبرنامج  وتقييم

العائلة من امراض مزمنة او يعتنون بمسنين. وقد شملت العينة من افراد مختلفين من حيث الوضع االجتماعي 

 كان. في حين %46.7( وقد كانت نسبتهم 25 \15والتعليمي. سجل افراد العينة درجات قليلة في مجال المعرفة ) 

 الالزمة المعرفة حول M C أسئلة على وااجاب عندما(. المئة في 41.7) 40 أصل منجة در  19 لدى االفراد 

ية المنزل الرعاية لمقدميالعملية. بينت الدراسة اهمية البرامج التداخلية  الممارسة مجال في يةالمنزل رعايةلل

 المرضى خارج المستشفى. رعايةافراد العائلة في رعاية  قدرة لتعزيز


