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ABSTRACT 

           Adherences to dialysis sessions attendance, fluid and dietary restriction, and 

medication recommendations are essential for adequate management of hemodialysis 

patients. This will help nurses staffs  to identify gaps in their health education of  patients on 

haemodialysis. The ultimate goal is to improve patients’ adherence to haemodialysis, 

therefore effective management of end stage renal failure population, consequently their 

quality of life. This study designed to identify compliance behavior of hemodialysis 

treatment, medication, fluid and diet restriction among patients undergoing hemodialysis 

therapy in holy kerbala. A descriptive study was carried out at hemodialysis unit in holy 

kerbala from the period of March, 2014 to October, 2014. A purposive sample of 50 patients 

undergoing hemodialysis therapy were selected randomly in AL-Husien medical city, and 

they were invited to be enrolled in the study after taking their consent. The data were 

collected by means of direct interview technique with the patients, through the use of end 

stage renal disease-adherence questionnaire (ESRD-AQ). A descriptive statistical analysis 

procedures were used for the data analysis. The results revealed that most of the study sample 

was female, within age group more than 60 years old, illiterate, married, housewifes, and 

most of them were suffering from hypertension. In addition, the majority of them were 

undergoing hemodialysis treatment not more than five years, and received three dialysis 

sessions with three hours for each session per week. There are a deficit in compliance 

behaviors toward hemodialysis attendance, medications, fluid restrictions, and dietary 

restrictions. The study recommended to educate patients with family involvement about the 

importance of adherence to hemodialysis therapy, and future studies should be done to 

identify factors that effecting compliance behavior among hemodialysis patients in holy 

kerbala.  

 : باللغة العربية الخالصة
إن االلتزام بالحضور لجلسات المعالجة باإلنفاذ الدموي والتقييد بالنصائح المتعلقة بتناول السوائل والغذاء وكذلك           

األدوية يعتبر من المبادئ األساسية للعناية الكافية بالمرضى الخاضعين للمعالجة باإلنفاذ الدموي. وهذا سوف يساعد 

كات التمريضية للتعرف على الثغرات الموجودة في جوانب التثقيف الصحي للمرضى تحت المعالجة باإلنفاذ الدموي, المال

بحيث يكون الهدف الجوهري هو تحسين التزام مرضى اإلنفاذ الدموي وبذلك تحسين نوعية حياتهم. أجريت هذه الدراسة 
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ة الموصوفة, التقييد بتناول السوائل والغذاء لدى مرضى اإلنفاذ الوصفية لغرض تقييم سلوك االلتزام بالمعالجة, األدوي

ألول ولغاية  تشرين ا 2014الدموي في مدينة كربالء المقدسة. تم جمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة للفترة من آذار 

( مريض خاضعين للمعالجة باإلنفاذ الدموي في 50, حيث تم اختيار عيّنة غير احتماليّة "غرضيه" مكونة من )2014

ُجِمَعت البيانات من خالل استخدام استبانه مصّممة لهذا الغرض و مكّونة من محورين,  مدينة اإلمام الحسين )ع( الطبية.

بالمعلومات الديموغرافيّة والمعلومات األساسية األخرى والمحور الثاني  المحور األول اشتمل على البيانات الخاصة

يحتوي على المعلومات التي تخص سلوك االلتزام باإلنفاذ الدموي, حيث تّم َجمع المعلومات بطريقة المقابلة المباشرة مع 

حليل البيانات.وأظهرت النتائج أّن المرضى أثناء جلسات المعالجة. وتم استخدام إجراءات التحليل اإلحصائي الوصفي في ت

اغلب عينة الدراسة هم من اإلناث وغالبية أعمارهم أكثر من ستون سنة , باإلضافة إلى أن اغلبهم ال يجيدون القراءة 

والكتابة, كذلك أظهرت الدراسة إن اغلب المرضى ممن ال تتجاوز فترة المعالجة باإلنفاذ الدموي الخمس سنوات, ويتلقون 

ة باإلنفاذ الدموي ثالث جلسات أسبوعيا وبمعدل ثالث ساعات لكل جلسة. وان هناك عدم التزام بسلوك المعالجة المعالج

باإلنفاذ الدموي من حيث الحضور إلى جلسات اإلنفاذ الدموي, االلتزام باألدوية الموصوفة وكذلك االلتزام بالسوائل والغذاء 

ة بضرورة تثقيف المرضى وذويهم حول أهمية االلتزام بالحضور إلى الموصى به. وبناءا على النتائج أوصت الدراس

جلسات اإلنفاذ الدموي, االلتزام باألدوية الموصوفة, والتقييد بتناول السوائل والغذاء حسب التوصيات. باإلضافة إلى 

 رضى اإلنفاذ الدموي. ضرورة القيام بدراسات مستقبلية لغرض التعرف على العوامل التي تؤثر على سلوك االلتزام لدى م


