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 پایان وامٍ ترای دریافت درجٍ کارضىاسی ارضذ پرستاری مراقثت يیصٌ 

 

 عىًان:

 

تررسی تاثیر مذاخلٍ چىذ عاملی تر تريز دلیریًم در تیماران تستری در تخص مراقثت يیصٌ جراحی قلة تیمارستان 

 3131تًعلی ضُر قسيیه در سال 

 استاد راَىما:

 جىاب اقای دکتر ضیغمی

 استاد مطاير :

 جىاب اقای دکتر محمًد علیپًر حیذری

 

 وگاروذٌ:

 رضا تاتایی

 

 3131ماٌ  ضُریًر



 



 چکیذٌ

دلیزیًم اختالل ضىاختی وًسان داری است کٍ در تیماران، خصًصا تیماران تستزی در تخص َای مزاقثت يیژٌ در  مقذمٍ:

تزرسی تاثیز مذاخلٍ چىذ ایه مطالعٍ تا َذف مذت سمان کًتاَی تزيس می کىذ ي می تًاوذ تیه چىذ ساعت تا چىذ ريس طًل تکطذ. 

اوجام  1333ص مزاقثت يیژٌ جزاحی قلة تیمارستان تًعلی  ضُز قشيیه در سال عاملی تز تزيس دلیزیًم در تیماران تستزی در تخ

 ضذ.

جزاحی قلة مزاقثت يیژٌ تیمار تستزی در تخص  36کٍ تز ريی  ٌایه پژيَص اس وًع کارآسمایی تالیىی تًد مًاد ي ريش َا:

در دستزس اوتخاب ي در دي گزيٌ ضاَذ ي ومًوٍ گیزی اوجام ضذ. تیماران تا ريش  1333تیمارستان تًعلی ضُز قشيیه در سال 

تیمار درگزيٌ ضاَذ اس وظز تزيس دلیزیًم تزرسی ي پس اس تزخیص آخزیه فزد اس گزيٌ ضاَذ،   44تعذاد اتتذا  . قزار گزفتىذ مذاخلٍ

ای، محیطی ي  سٍ مًلفٍ حزفٍ ضاملچىذ عاملی مذاخلٍ تیمار  اوجام ضذ.  44مذاخالت اوجام ي  ومًوٍ گیزی در گزيٌ مذاخلٍ تا 

گزيٌ ضاَذ اس ريس ايل ي تزای گزيٌ  درپزسطىامٍ مزتًط تٍ اطالعات تیمار ريس قثل اس عمل تکمیل ضذ.  .مزتًط تٍ مذدجً تًد

 RASS(Richmond Agitation-Sedation مذاخلٍ اس لحظٍ خارج کزدن لًلٍ تزاضٍ تا ريس چُارم تعذ اس عمل مقیاس

Scale)  آرامص تیمار ي مقیاس جُت تعییه سطح تیقزاری ي   Neecham( Neelon&Champagne confusion scale)  

، تحلیل اس آسمًن آماری )مجذير کای، تی مستقلجُت تزرسی تزيس گیجی ي دلیزیًم تکمیل ضذ. تزای تجشیٍ ي تحلیل دادٌ َا 

 .استفادٌ ضذ ي اسمًن فیطز( رگزسیًن

% ي میشان تزيس دلیزیًم در گزيٌ مذاخلٍ  25% ي در گزيٌ ضاَذ  2/6مذاخلٍ میشان تزيس  در معزض گیجی در گزيٌ  :یافتٍ َا

 (p<0.05).  % تًد 4/10% ي در گزيٌ ضاَذ  2/4

مذاخلٍ چىذ عاملی می تًاوذ مىجز تٍ کاَص تزيس گیجی ي دلیزیًم در تیماران تخص مزاقثت يیژٌ جزاحی قلة  گیری: وتیجٍ

 ضًد.

 عاملی، دلیزیًم، تخص مزاقثت يیژٌ جزاحی قلة.مذاخلٍ چىذ  :ياشٌ َای کلیذی

 


