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 چکیده

 

 2020عزاعز جْاى هي باؽذ، تا آًجا مِ بز اعاط گفتِ عاسهاى بْذاؽت جْاًي تا عال ضزبِ هغشی یني اس هؾنالت ػوذُ عالهتي در  زمیىٍ:

در موا ػلل هتفاٍتي داؽتِ ٍلي .هیز ٍ ًاتَاًي هطزح خَاّذ ؽذ هیالدی اس بیؾتز بیواری ّا پیؾي گزفتِ ٍ بِ ػٌَاى یني اس ػلل اعاعي هزه ٍ

بِ دًبال آى فزد بِ موا هي  ؽذُ ٍخًَزعاًي بافت هغشی ماّؼ ر داخل هغشی ٍ فؾا افشایؼهٌجز بِ  ٍقَع هنزر تصادفات جادُ ای مؾَر ها

واراى عبب ماّؼ ایي بیحغي تحزیل بز اعاط هٌابغ هَجَد  .َى اختالل در درك حغي ّوزاُ باؽذٍقَع موا هي تَاًذ با ػَارضي چ رٍد.

 ماّؼ هذت سهاى بغتزی در چَىمِ دارای اثزات ٍ فَایذ هتؼذدی  هي باؽذهاعاص پا  تحزیل حغي. یني اس رٍػ ّای خَاّذ ؽذػَارض موا 

کاهش تهوع، اضطراب، ، تسكیه درد شریاوی، خون اکسیژن افسایشبخؼ هزاقبت ّای ٍیضُ ، ایجاد آراهؼ، بْبَد جزیاى خَى ػوَهي بذى، 

پاّا بز عطح َّؽیاری بیواراى موایي ضزیِ هغشی تؼییي تاثیز هاعاص هطالؼِ هدف از ایه  شود.می افسردگی و افسایش کیفیت زودگی بیماران 

 بیوارعتاى ّای هٌتخب ؽْز قشٍیي هي باؽذ. (ICU)بغتزی در بخؼ هزاقبت ّای ٍیضُ 

 مذاخلٍ گريٌ دي در( مرد ي زن) از تیماران  وفر  24 تر ريیمِ  اعتپضٍّؼ حاضز یل هطالؼِ مارآسهایي بالیٌي   مًاد ي ريش َا:

تخصیص تصادفي ًوًَِ ّا بزای دٍ گزٍُ هذاخلِ ٍ مٌتزل با اعتفادُ اس قزػِ مؾي هجشای  .گرفتاوجام  (ومًوٍ 04 گريٌ َر) ي کىترل

بِ ایي تزتیب مِ گَی عفیذ ًؾاًگز گزٍُ مٌتزل ٍ گَی قزهش ًؾاًگز گزٍُ هذاخلِ بَد. ابتذا در دٍ گزٍُ  دٍ گَی قزهش ٍ عفیذ اًجام ؽذ،

در گزٍُ مٌتزل هزاقبت ّای هؼوَل، مِ در ملیِ هزامش اًجام هي اطالػات سهیٌِ ای هَرد ًیاس ٍ ًوزُ موای گالعنَ بیواراى بزرعي ٍ ثبت ؽذ. 

دقیقِ( اس  5دقیقِ هاعاص ّز دٍ پا )ّز پا  10طي هذت دٍ ّفتِ رٍساًِ ینبار  الٍُ بزهزاقبت ّای هؼوَل،ؽَد صَرت گزفت ٍ در گزٍُ هذاخلِ ػ

پاؽٌِ بِ طزف اًگؾتاى ( تا  . در ایي رٍػ فؾار هاعاص بِ صَرت عطحي )اس عوت هچ ٍؽذًاحیِ ی هچ  تا اًگؾتاى بِ رٍػ اعتزٍك اًجام 

بِ صَرت آّغتِ ٍ هٌظن ٍارد گزدیذ ٍ ایي تنٌیل با اعتفادُ اس فؾار با توام مف دعت اًجام  پاؽٌِ( ػوقي )اس عوت اًگؾتاى بِ طزف هچ ٍ

رٍس اٍل قبل اس هذاخلِ هاعاص ٍ عپظ رٍساًِ پظ اس در  ،ًوزُ موای گالعنَ با اعتفادُ اس جذٍل موای گالعنَ مِ ابشاری اعتاًذارد اعت ؽذ. 



دادُ ّا با ثبت گزدیذ.  عطح َّؽیاری ٍ ػالئن حیاتي هَاسی با گزٍُ هذاخلِ ارسیابي ٍ ل ًیشهذاخلِ هاعاص ارسیابي ٍ ثبت ؽذ. در گزٍُ مٌتز

درصذ  5 موتز اس ٍ آسهَى ّای آهاری هجذٍر مای، آسهَى تي هغتقل ٍ تي سٍجي تحلیل ؽذ. عطح هؼٌي داری SPSS 16اعتفادُ اس ًزم افشار 

 .در ًظز گزفتِ ؽذ

 َد ٍ بؼذ اس اًجام هاعاص بِ( ب80/5±58/1) قبل اس ؽزٍع هاعاص گزٍُ هذاخلِ درگیي عطح َّؽیاری هیاً ًتایج ًؾاى داد مِ يافتٍ َا:

مٌتزل قبل اس (، حال آًنِ هیاًگیي عطح َّؽیاری در گزٍُ P=0.001ٍجَد داؽت )اختالف آهاری هؼٌي داری رعیذ مِ  (41/2±6/10)

 (.P=0.06) رٍس تغییز بارسی ًذاؽت14طي رعیذ مِ  (94/6±03/3) بَد ٍ پظ اس هذاخلِ بِ  (30/5±72/1) هذاخلِ

 

رٍس در گزٍُ هذاخلِ حامي اس تأثیز  14رًٍذ افشایؼ هیاًگیي ّای رٍساًِ عطح َّؽیاری ًوًَِ ّای پضٍّؼ طي  تحث ي وتیجٍ گیری: 

 هحزك ػٌَاى بِ هذاخلِ هغتقل پزعتاری یلبِ ػٌَاى بٌابزایي، اًجام هاعاص پاّا هثبت هاعاص پاّا بز عطح َّؽیاری بیواراى موایي هي باؽذ. 

 آًْا عزیغ تز درًتیجِ تزخیص ٍ بیواراى بْبَدی ٍ َّؽیاری عطح افشایؼ جْت ٍیضُ ّای هزاقبت بخؼ در بغتزی موایي بیواراى در هٌاعب

 . گزدد بیوارعتاًي ّای ّشیٌِ هتؼاقب آى عبب ماّؼ ٍ

                                .هاعاص، عطح َّؽیاری، موا، ضزبِ هغشی کلیذ ياشٌ َا:


