
 

 داًطگاُ علَم پسضکی قسٍیي

 داًطکذُ پرستاری ٍ هاهایی

 

 ًاهِ برای دریافت درجِپایاى

 ی ٍیصُّا پرستاری هراقبت ارضذکارضٌاسی

 

 ًاهِعٌَاى پایاى

خطر برٍز  يییجْت تع (ًَرتَى ضذُ ٍ تعذیل برادى، ٍاترلَ، برادى) زخن فطاری کٌٌذُگَیی  پیص چْار ابسار سِیهقا

 4931 سال قسٍیي در سیٌایبَعل وارستاىیقلب باز در ب یذ از عول جراحبع یزخن فطار

 

 :استاد راٌّوا

 آباد دکتر هصطفی ضَکتی احوذ

 

 اساتیذ هطاٍر:

 حسیي رفیعی

 حیذری پَردکتر هحوَد علی

 

 :ًگارًذُ

 یهحوذ بخارائ

 

 4931 بْوي                                                                                    



 

 

 

 



 

 داًطگاُ علَم پسضکی قسٍیي

 داًطکذُ پرستاری ٍ هاهایی

 

 ًاهِ برای دریافت درجِاىپای

 ّای ٍیصُ پرستاری هراقبت ارضذکارضٌاسی

 

 ًاهِعٌَاى پایاى

خطر برٍز  يییجْت تع (ًَرتَى ضذُ ٍ تعذیل برادى، ٍاترلَ، برادى) زخن فطاری گَیی کٌٌذُ چْار ابسار پیص سِیهقا

 4931 سال سیٌا قسٍیي دریبَعل وارستاىیقلب باز در ب یبعذ از عول جراح یزخن فطار

 

 استاد راٌّوا:

 آباد دکتر هصطفی ضَکتی احوذ

 

 اساتیذ هطاٍر:

 حسیي رفیعی

 حیذری پَردکتر هحوَد علی

 

 ًگارًذُ:

 هحوذ بخارائی

 4931بْوي                                                                                       

 



 

 

 چکیذُ

 هَرد هَارد تزیيهْن اس یکی، ّاآى بزٍس اسگیزی  پیص ،دارًذ ّوزاُ بِ خَد با فطاری یّا سخن کِ هطکالت سیادی دلیل بِ هقذهِ:

 در افزاد ضٌاسایی ،ضَد هی گزفتِ کار بِ ّا نسخ گًَِایي ایجاد اسگیزی  پیص در کِ اقذاهاتی اس یکی. است علوی هتَى در بحث

 دقت چْار ، بزرسیهطالعِ حاضزّذف اس . کٌٌذُ خطز بزٍس سخن فطاری استگَیی  پیصابشارّای  با استفادُ اس، خطز هعزض

در  ب،قل جزاحی اس پس فطاری سخن بزٍس خطز تعییي جْت( ًَرتَى ٍ ضذُتعذیل بزادىٍاتزلَ، ، بزادى) کٌٌذُگَیی  پیص ابشار

هل خطز ٍ هیشاى بزٍس ٍ ّوچٌیي هطخص ًوَدى عَادیگز ّا با یکایي ابشار هقایسِ جزاحی قلب باس ٍاراى بستزی در بخص بیو

 باضذ.بیي ایي بیواراى هی سخن فطاری در

 

 قشٍیي اسیٌی ٍیژُ جزاحی قلب باس بیوارستاى بَعلیّا در بخص هزاقبت تحلیلی، -حاضز بِ رٍش تَصیفی  هطالعِ: رٍش کار

پس اس  1394 هاُ سال هْز ّطتنهزداد هاُ تا  پٌجنل بیواراًی بَد کِ اس ٍ ضاه در دستزسگیزی بِ صَرت ًوًَِ. اًجام ضذ

 بزادى، ًَرتَى، بزادى ضاهل کِ هطالعِ هَرد ابشارّای با استفادُ اس گزپژٍّص. ذُ بَدًذضجزاحی قلب باس در ایي بخص بستزی 

، بِ بزرسی بیواراى بَدطزاحی ضذُ تَسط اًجوي سخن فطاری آهزیکا  بٌذی سخن فطارییار درجِعٍ ه ٍاتزلَ ٍضذُ  تعذیل

 با ٍ گزفت قزار بزرسی هَرد کاهل صَرت بِ فطاری سخن هستعذ ًَاحی جزاحی قلب، عول اتاق بِ بیوار ٍرٍد اس قبل .پزداخت

 بخص بِبیوار  ٍرٍد در سهاى ٍ جزاحی عول اتوام اس بعذ سپس. ضذ دّیًوزُ گَیی سخن فطاری،ی پیصابشارّا تواهی اس استفادُ

 .ضذ اهتیاسدّیابشارّا  تواهی اس استفادُ با ٍ گزدیذ بزرسی بیوار فطاری سخن هستعذ ًَاحی دٍبارُ، باس قلبهزاقبت ٍیژُ جزاحی 

ی کِ بیواراى صَرت درزدیذ. آى، بزرسی گپیطزفت ٍ یا بْبَد  ٍ ّوچٌیي ،فطاری سخن بزٍس لحاظ اس تزخیص سهاى تا بیوار سپس

 . ضذهی تعییي رٍساًِ صَرت بِ سخن درجِ، فطاری سخن بٌذیدرجِابشار  اس استفادُ باضذًذ، هی فطاری سخن دچار

 

 887/0) بزادى (ROC  ٍ07/4 :RR: 888/0) بِ تزتیب ٍاتزلَ سخن فطاری، گَیی اس بیي ابشارّای هَرد استفادُ جْت پیص :ّا یافتِ

:ROC  ٍ40/3 :RRًَرتَى ) (829/0 :ROC  ٍ11/3 :RR ) ٍضذُ بزادى تعذیل (796/0 :ROC  ٍ67/2 :RR)  اس دقت باالتزی

 4/41ًفز ) 29درصذ( دچار سخن فطاری ضذًذ کِ اس ایي هیاى تعذاد  7/45ًفز ) 32تعذاد ، بیوار 70اس هیاى بزخَردار بَدًذ. 

 دیابت (،=039/0Pسي ) اس قبیل عَاهلی. ًذسخن درجِ دٍ بَدی دارادرصذ(  3/4ًفز ) 3سخن درجِ یک ٍ دارای درصذ( 

(010/0P=) ،پزفطاری خَى (000/0 P=) ،هذت سهاى ًاضتا بَدى بعذ عول (006/0 P=) ،هذت سهاى ایٌتَبِ بَدى (003/0P=ٍ ) 

 َبت،رط حسی، درک ٍسیع، جزاحی ٍ عصبی ًقایص تحزک، پَست، ٍ ّوچٌیي ًَع( =P 007/0) هذت سهاى عول جزاحی

 سخن فطاری تاثیز هثبت داضتٌذ ٍ هعٌادار بَدًذ.بز بزٍس  رٍحی، ٍضعیت فیشیکی ٍ ٍضعیت اصطکاک، تغذیِ،

 

 .داردباس  در بخص هزاقبت ٍیژُ جزاحی قلبدر بیي بیواراى بستزی ضیَع باالیی  ،درجات پاییي سخن فطاری گیری:بحث ٍ ًتیجِ

در ایي گزٍُ اس  بزٍس سخن فطاریگَیی  پیص درابشار ٍاتزلَ اس دقت باالتزی  ،اس بیي ابشارّای استفادُ ضذُ در هطالعِ حاضز

 . اس ایي ابشار استفادُ گزدد، خطز هعزض ضَد کِ جْت ضٌاسایی بیواراى در هی تَصیِ. بزخَردار بَد بیواراى

 



 :ّا کلیذ ٍاشُ

 ، بزٍس، عَاهل خطزهزاقبت ٍیژُ، خطز ارسیابی ،یسخن فطار 
 


