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 چکیده:

درصذ  25-50تة یىی اس ضایغ تزیي هطىالت تیواراى در تخص ّای هزالثت ّای ٍیژُ است ٍ تزٍس آى تیي  مقدمه:

درصذ ًیش گشارش ًوَدُ  70گشارش ضذُ است. تؼضی هطالؼات ضیَع تة در تیواراى تستزی در تخص هزالثت ّای ٍیژُ را حتی  تا 

درصذ   13ه درجِ افشایص دهای هزوشی هیشاى هصزف اوسیژى را ز یّ. اّویت تة هحذٍد تِ ضیَع ًسثتا تاالی آى ًوی ضَد،  اًذ

هصزف تیطتز اوسیژى در تیواراى تذ حال تستزی در تخطْای هزالثت ٍیژُ ، خصَصا در تیواراى هثتال تِ  .دّذهی افشایص 

پاییي آٍردى وٌتزل ضذُ دهای تذى هیتَاًذ در واّص هزي ٍ هیز ایي تیوارى هَثز  تٌاتزایي .تسیار خطزًان استایسىوی للثی 

 .ضٌاسایی ایوي تزیي رٍش ضزٍری استذ ٍ تحمیك تزای آساى ٍ خالی اس خطز ًوی تاضّویطِ اّص دهای تذى تاضذ. اس طزفی و

 در تَیژُ آًْا ػَارض ٍ وارایی اها دٌّذ واّص وَتاّی هذت در را تیواراى تذى دهای تَاًٌذ هی دها واّص فیشیىی ّای رٍش

 تة تیواراى تذى دهای واّص تز پاضَیِ ٍ فؼال ساسی خٌه تاثیز همایسِ ّذف تا پژٍّص ایي لذا. ًیست یىساى حال تذ تیواراى

 ضذ. اًجام ٍیژُ هزالثتْای تخص در تستزی دار

 ضاهل آهاری ایي پژٍّص یه وارآسهایی تالیٌی تصادفی تِ رٍش طزاحی فاوتَریل هی تاضذ. جاهؼِ مواد و روش ها:

ًوًَِ تِ رٍش ًوًَِ گیزی آساى  72 .تَدهزاوش آهَسضی درهاًی ضْز لشٍیي  (ICU)تیواراى تستزی در تخص هزالثت ّای ٍیژُ 

ًوًَِ ّا چْار ساػت  ضذًذ.اضَیِ، جزیاى َّا ٍ تزویثی تمسین ًَِ ّا تِ چْار گزٍُ ضاّذ، پتَْیِ ، ًو تز اساس ٍضؼیتٍ اًتخاب 

سزػت واّص دها در ّز گزٍُ ٍ در ّز دٍرُ سهاًی ،  .ثثت گزدیذ ساختِچه لیست خَد  لزار گزفتٌذ ٍ ًتایج در ِتحت هذاخل

ز هتخصص تیَْضی تخص ، . تا ًظ. تصَرت حاصل تمسین تغییزات دها در ّواى دٍرُ تز هذت سهاى السم تزای تغییزات هحاسثِ ضذ

 تىزاری گیزی اًذاسُ تزای ٍاریاًس آًالیش اس استفادُ تا ّا دادُ. گزفتٌذدرهاى تا استاهیٌَفي لزار  تیواراى در ّز چْار گزٍُ تحت

ٍ اثز تؼاهلی  ضذًذ تحلیل تجشیِ 16 ًسخِ SPSS افشار ًزم  تَسط هایز، واپالى رٍش تِ تما تحلیل ٍ گزٍّی، تیي ػاهل ّوزاُ

در ًظز گزفتِ  05/0سطح هؼٌاداری آهاری  سٌجیذُ ضذ. آسهَى آًالیش ٍاریاًس دٍ طزفِدٍ رٍش پاضَیِ ٍ جزیاى َّا تا استفادُ اس 

 .ضذ

اس لحاظ آهاری تیي چْار گزٍُ اس ًظز سي، جٌس، هٌطا تة، سهاى ٍرٍد تِ هذاخلِ، ضاخص سطح تذى، ضاخص  یافته ها:

، در گزٍُ 52/38 ± 17/0هیاًگیي دهای تذى در گزٍُ ضاّذ پس اس چْار ساػت هذاخلِ  ٍجَد ًذاضت.داری ا تَدُ تذًی تفاٍت هؼٌ



  ± 11/0درگزٍُ خٌه ساسی فؼال هیاًگیي  50/37 ± 46/0، در گزٍُ جزیاى َّا هیاًگیي   83/37  ± 11/0پاضَیِ هیاًگیي 

 آسهَى آًالیش ٍاریاًس دٍ طزفِ ّز یه اس ػَاهل جزیاى َّا ٍ پاضَیِ تِ تٌْایی هَثز تز اس رٍش دارٍیی ًتایج اساس . تزتَد 82/36

 هستمل اسٍ پاضَیِ تز اساس آسهَى وٍَاریاًس، ػَاهل جزیاى َّا  دٍ رٍش فَق اثز تؼاهلی هؼٌا داری هطاّذُ ًگزدیذ.تیي  دًذ ٍتَ

  (.p <01/0رٍی تغییزات دهای تذى هَثز تَدًذ ) تطَر هؼٌاداری  تز اثز هیشاى سزم دریافتی ،

واّص دها در دٍ گزٍُ پاضَیِ ٍ جزیاى َّا تیطتز اس گزٍُ ضاّذ تَد اها تیي ایي دٍ گزٍُ اس لحاظ  سزػت نتیجه گیری:

واّص دها تفاٍت هؼٌا داری هطاّذُ ًگزدیذ. در گزٍُ پاضَیِ سزػت واّص دها تسیار ًَساى داضت در حالیىِ ایي ًَساًات  سزػت

در گزٍُ جزیاى َّا ووتز تَد. رٍش تزویثی دهای تذى تیواراى را تا سزػت تیطتز ٍ ًَساى ووتز واّص داد. در ًتیجِ سهاى رسیذى 

  ت درهاى تا رٍش تزویثی تَدًذ لاتل پیص تیٌی تز اس سایز رٍش ّا تَد.تِ دهای هطلَب در تیواراًی وِ تح

: تة،  هزالثت ّای ٍیژُ، درهاى تة، پاضَیِ، جزیاى َّا، طزاحی فاوتَریلکلمات کلیدی  


