
 

 

 



درهاًي قسٍيي  -داًطگاُ علَم پسضكي ٍ خذهات تْذاضتي 

 یداًطكذُ پرستاری ٍ هاهای

 

 ّای ٍيصُ پاياى ًاهِ جْت دريافت درجِ کارضٌاسي ارضذ پرستاری هراقثت

 

 عٌَاى

تحت تَْيِ هكاًیكي  ضرتِ سردر  تیواراى دّاًي تررسي تاثیر تغییر ٍضعیت تذى  تر هیساى فطار کاف لَلِ ًای 

 ری در تخص ّای آی سي يَ هٌتخة ضْر قسٍييتست

 

 :استاد راٌّوا

 سرکار خاًن اکرم ضاّرخي

 

 :استاد هطاٍر

 دکتر لیلي يكِ فالح سرکار خاًن

 

 :هطاٍر آهار

 هحوذپَر اصلاصغر دکتر جٌاب آقای

 

 :داًطجَ

 اعظن هحوذی الوَتي

 

 1394دی هاُ 

 

 

 

 

 

 

 



 چكیذُ

 

در حال حاضز حاضز . فشار کاف لًلٍ تزاشٍ ممکه است تحت تاثیز عًامل گًواگًن تغییز کزدٌ ي مًجب بزيس عًارض شًد :زهیٌِ

.  شًاَذ کافی در سمیىٍ تاثیز تغییز يضعیت بذن بز فشار کاف لًلٍ  تزاشٍ يجًد وذارد

 َای بخش در بستزی مکاویکی تًُیٍ تحت  ضزبٍ سز بیماران وای لًلٍ کاف فشار میشان بز  بذن يضعیت تغییز تاثیز تعییه :ّذف

 .يیژٌ مزاقبت

  در شش . مکاویکی يارد مطالعٍ شذوذ تًُیٍ تحت وای لًلٍ دارای ضزبٍ سزبیمار  30 تجزبی، ویمٍ مطالعٍ درایه :ّا هَاد ٍ رٍش

 گیزی اوذاسٌ  يضعیت تغییز اس بعذ ساعت 2 ي  دقیقٍ 15 ، صلٍبالفا  ساعت، فشار کاف لًلٍ تزاشٍ دي پًسیشه متًالی با فاصلٍ  َز

 سطح ي تحلیل ي تجشیٍ ویيفز به ي مستقل تی مجذيرکای، َای آسمًن اس با استفادٌ SPSS v.20با وزم افشار  َا آوالیش دادٌ .شذ

 .شذ گزفتٍ وظز در  0.05 َا تفايت داری معىی

 ي بذن، راستای در سز ي درجٍ 30 سايیٍ با يراست چپ پُلًی بٍ خًابیذٌ يضعیت رتغیی در وای لًلٍ کاف فشار میشان :ّا يافتِ

 تغییز اس پس   ساعت 2 ي  دقیقٍ 15بٍ فاصلٍ    بذن راستای در سز ي درجٍ 45 سايیٍ  با ي راست چپ پُلًی بٍ خًابیذٌ َمچىیه

 .(P<0/001)است  بًدٌ معىی دار آماری لحاظ سا فشار اختالف ایه مًارد َمٍ در بًدي شذٌ وزمال محذيدٌ اس بیشتز يضعیت،

 15-30قزار گزفته در بزخی پًسیشه َا، تًصیٍ می شًد  دوبال بٍ وای لًلٍ کاف فشار غیزطبیعی تغییز بٍ تًجٍ با :گیری ًتیجِ

 .شًد تصحیح لشيم صًرت در شذٌ ي گیزی اوذاسٌ کاف دقیقٍ پس اس َز تغییز پًسیشه، فشار

 

  مکاویکی تًُیٍ ،ضزبٍ سز وای، لًلٍ کاف فشار بذن، يضعیت :کلیذٍاشُ ّا

 

 

 

 

 


