
 

 

 

 داوشگاٌ علًم پسشکی قسيیه

 داوشکذٌ پرستاری ي مامایی

 دریافت درجٍ یپایان وامٍ برا

 َای يیصٌپرستاری مراقبترشتٍ  کارشىاسی ارشذ 

 عىًان پایان وامٍ

تلٍ ورسیىگ بر برآیىذ مراقبت اوجام شذٌ تًسط مراقبیه بیماران ضربٍ بٍ سر پس از ترخیص از  بررسی تاثیر

 تُرانبیمارستان َای مىتخب شُر 

 استاد راَىما  

 اکرم شاَرخی

 

 اساتیذ مشاير:

 دکتر جلیل عظیمیان

 دکتر سًویا ايیسی

 

 وگاروذٌ

 آتًسا آمًزگار

 

 ماٌ ي سال اوتشار

  4931ماٌ دی



 

 

 چکیذٌ

ضزتِ تِ سز هی تَاًذ هٌجز تِ تزٍس عَارض هختلف ضذُ لذا تا تَجِ تِ عَارض هتعذد، تیواراى ًیاسهٌذ هزاقثت ّای   زمیىٍ:

تلِ ًزسیٌگ هی تَاًذ راّکاری کارآهذ جْت تذاٍم هزاقثت ایي تیواراى در جْت کاّص عَارض پس اس  تاضٌذ.پیچیذُ ای هی 

 تزخیص تاضذ. 

 تلِ ًزسیٌگ تز تزآیٌذ هزاقثت اًجام ضذُ تَسط هزاقثیي تیواراى ضزتِ تِ سز پس اس تزخیص اس تیوارستاى. : تعییي تاثیزَذف

تِ رٍش ًوًَِ گیزی در  تیوار ضزتِ تِ سز کِ در حال تزخیص اس تیوارستاى تَدًذ  72ایي کارآسهایی تالیٌی  در ريش:

گزٍُ دٍ در ًوًَِ،  4ٍارد هطالعِ ضذًذ ٍ تا احتساب ریشش تلَک(،  6دستزس ٍارد هطالعِ ضذُ ٍ تا رٍش تلَک تٌذی تصادفی )

تزایٌذ هزاقثت ارائِ ًثال آهَسش ًحَُ هزاقثت اس تیوار، تیوار( قزار گزفتٌذ. در گزٍُ هذاخلِ تِ د 33تیوار( ٍ کٌتزل ) 35هذاخلِ )

ّفتِ ای  12رٍش تلِ ًزسیٌگ تِ صَرت پیگیزی تلفٌی اس تا استفادُ  ضذُ تَسط هزاقثیي تیواراى در هٌشل ٍ پاسخ تِ سَاالت آًْا

 ّای هجذٍر تحلیل دادُ ّا تا آسهَىدادُ ّا تا استفادُ اس چک لیست هحقق ساختِ گزدآٍری، ٍ تجشیِ ٍ  هَرد ارسیاتی قزار گزفت.

 اًجام ضذ. 05/0کای ٍ تی هستقل تا سطح هعٌی داری 

(، علت بستری مجدد p=707/4)، دفعات تستزی هجذد (p=470/4)در دٍ گزٍُ اس ًظز تستزی هجذد یافتٍ َا: 

(707/4=p ،)  تْثَد ٍ تزٍس سخن فطاری ٍ فاصلِ سهاًی تزخیص تا اٍلیي تستزی هجذد(767/4=p)فاٍت آهاری هعٌی داری ، ت

  .هطاّذُ ًطذ

سز، احتواال تلِ تِ علی رغن عذم هطاّذُ ًتایج قاتل تَجِ تِ ٍیژُ اس ًقطِ ًظز تستزی هجذد تیواراى ضزتِ   وتیجٍ گیری:

ًزسیٌگ در تاسُ سهاًی طَالًی تز هی تَاًذ پیاهذّای هثثتی را ّوزاُ تا کاّص ّشیٌِ ّا ٍ صزفِ جَیی ٍقت ٍ اهکاًات تیواراى ٍ 

 ارائِ دٌّذگاى هزاقثت ّای تْذاضتی درهاًی تِ دًثال داضتِ تاضذ.  

 تضزتِ تِ سز، تلِ ًزسیٌگ، هزاقة، تزایٌذ هزاقث ياشٌ َای کلیذی: 

 


