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 الرجفان لمرضى عاتالممي باستخدام العامين األطباء معرفة)

 (ينيذاأل

 

 

طباء األ قبل نم األذيني الرجفان مرضى غالبيةعلى  شرافاإل تمي ،العراق في :هدف الدراسة

 جاهات طباء العاميناأل توممارسا ومواقف معرفة تقييم إلى الدراسة هذه تهدف ،لذلك، العامين

 تحول التي العوائق وتحديد األذيني الرجفان من يعانون الذين المرضى في عاتالممي استخدام

 والعوائق التي تحول دون التزام المرضى بالمميعات. عاتالممي وصف دون

على  اإلنترنت عبر استبيانتم جمع بياناتها من خالل توزيع  مقطعية دراسة هذه :منهج الدراسة

مقياس لتحديد و مقياس لتحديد درجة معرفة األطباء حساب تم. األطباء العامين في العراق

إلى ثالث درجات كالتالي:  المقاييس وقُِسمت يناألطباء العامممارسات مقياس لتحديد و همواقفم

النموذج  تطبيق، وتم (٪0393-) وجيدة ،(٪0.93–0393) وعادلة ،(٪0.93=<) ضعيفة

المواقف  بمقاييس كبير بشكل المرتبطة المتغيراتلمعرفة  (االنحدار اللوجستياالحصائي )

 .والممارسات المعرفةو

 معظم كان.  جابة على االستبيانقاموا باإل ذكور( ٥٥) االطباء العاميين من ٠٥١:النتائج 

 .سنوات 5 من أقل خبرة لديهماء المقيمين وكان أكثر من نصفهم المشاركين في الدراسة من األطب

عن  ضعيفة معرفة لديهم كانتطباء العاميين األ من ٪ 0090 بناًء على نتائج الدراسة، ُوِجدَ أن  

طباء األ من ٪ 08ُوِجدَ أن   ،أخرى ناحية من.  جيدة معرفة درجة منهم أي لدى يكن ولم المميعات

 األطباء الذين كانت خبرتهم أعلى من ن  وبين ت النتائج أ.  جيد اتجاه المميعات العامين لديهم موقف



والمواقف  المعرفةكانت احتمالية حصولهم على درجات مرتفعة في مقاييس  الخبرة من سنوات 5

 باإلضافة إلى ذلك،. (يعلى التوال .5.95، 0935، 5.950األرجحية: نسبة ) والممارسات أعلى

 احتماالت زيادة إلى األذيني الرجفان مرضىل عاتاستخدام الممي حول تدريب حضور أدى

 5905، .095األرجحية: نسبة ) الممارساتو معرفةدرجات مرتفعة في مقاييس ال على الحصول

( ٪ 08) النزيف من الخوف هو عاتالممياستخدام  لبدء شيوًعا األكثر العائق كان .(التوالي على

 عاتالممي تكلفة استخدام هذهبالمميعات هو  المرضى اللتزام شيوًعا األكثر الحاجز كان بينما

(0090٪.) 

باستخدام المميعات لدى مرضى  ضعيفة معرفة العراق في ينالعام طباءاأل لدى كان: الخالصة 

 لحضور استعداد على األطباء غالبية كانوقد  .مرضيةكانت  هممواقف ولكن ،الرجفان األذيني

 كبير بشكل التدريبات هذه مثل تزيد قد. عاتبالممي والعالج األذيني الرجفان مرض عن تدريب

الرجفان  مرضىب التحكم الطبي تحسين شأنها من والتي عاتالممي نطباء العامين عاأل معرفة من

 .ذينياأل

 .ممارسة موقف؛ معرفة؛. ياألذين الرجفان :ةمفتاحيال الكلمات 


