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 :چکیدٌ 

همایسِ تاثیز کیسِ شي ٍ کیسِ شي ّوزاُ با کیسِ یخ بز هیشاى بزٍس ّواتَم بعد اس آًضیَپالستی عزٍق کزًٍز اس طزیك شزیاى 

 فوَرال در بیوارستاى بَعلی لشٍیي 

ارد بدددزای بیوددداراى هبدددتال بدددِ بیوددداری    هددددا الر کزًٍدددزی اس راُ پَسدددت   یددد  رٍا درهددداًی اسدددتاًد    مقدمهههٍ:

هْوتدددزیي عدددَار  ًاشدددی اس آًضیَپالسدددتی عدددزٍق کزًٍدددز  عدددَار  عزٍلدددی در هحدددل  اسدددت ایسدددکوی  للبدددی پایددددار 

دستزسددی شددزیاًی هددی باشددد کددِ در ایددي بددیي ّودداتَم هحددل ٍرٍد شددیت شددزیاًی اس ّوددِ شددای  تددز اسددت  بددزای              

   ِ تلفدددی بدددزای ّوَسدددتاس  دددَى هندددل ٍسدددایل بسدددتي      رٍا ّدددای ه  جلدددَییزی اس بدددزٍس عارتدددِ ّواتَم ایز ددد

 تاییددد شدددُ ًیسددت   عزٍلددی  فرددار بددا دسددت  فرددار بددا کیسددِ شددي ٍ میددزُ ٍجددَد دارد اهددا ّشیٌددِ اثددز ب رددی آى ّددا        

هطالعدددِ حاتدددز بدددا ّددددر همایسدددِ دٍ رٍا کیسدددِ شدددي ٍ کیسدددِ شدددي ّودددزاُ بدددا کیسدددِ یدددخ جْدددت ّوَسدددتاس ٍ   

 است  اًجام شدُبزرسی هیشاى بزٍس ّواتَم 

تعداد ًوًَِ ّا بِ صَرر در دستزط ٍ رٍا ًوًَِ ییزی اًجام شد  ًیوِ تجزبی  رٍا بِ َکوی رٍیکزد با پضٍّش ایي کار: ريش

ًفزی  44اًجام شد در دٍ یزٍُ اًت اب دٍ یَی  آبی ٍ      ًفز بَد  ًوًَِ ّا بِ رٍا ت صیص تصادفی سادُ کِ با استفادُ اس  88

یزهی  کیلَ 3 شي کیسِ اس شزیاًی ٍّوَستاس با دست  شیت کریدى اس بعد آًْا در ّوَستاس جادای بزایاٍل  یزٍُدر تمسین شدًد  

هیشاى  یزدید ٍ استفادُ یخ کیسِ یزم کیل5/0َ با یزهی تَام کیلَ 5/2 شي کیسِ اس ّوَستاس ایجاد بزای دٍم یزٍُ ٍدر شد استفادُ

ّای آهاری    با آسهَى 20ٍرصى  SPSSِ ٍ تحلیل دادُ ّا  با ًزم افشار بزرسی  ٍ تجشیّواتَم با ابشار استاًدارد کزیستیي سي بزٍس

 اًجام شد  05/0کای ٍ تی هستمل  ٍ تست دلیك فیرزدر سطح هعٌی داری  هجذٍر

 

ًوًَِ  2( ٍ در یزٍُ کیسِ شي ّوزاُ با کیسِ یخ %6/13)ًوًَِ 6در یزٍُ کیسِ شي تعداد  ًوًَِ هَرد هطالعِ 88اس بیي  َا: یافتٍ

   (p= 133/0ًراى ًداد )  بیي بزٍس ّواتَم ٍ رٍا ّوَستاس راهعٌاداری ارتباط  فیرز( د ار ّواتَم شدًد آسهَى آهاری 5/4%)

در هطالعِ ها ایز بیي بزٍس ّواتَم با رٍا کیسِ یخ ٍ کیسِ شي ا تالر  هعٌاداری هراّدُ ًرد اها  بزٍس ّواتَم در  گیری:وتیجٍ

درصد ًسبت بِ کیرِ شي بِ تٌْایی کاّش یافت  کِ اس ًظز بالیٌی دارای اّویت  1/9یخ بِ هیشاى  یزٍُ کیسِ شي ّوزاُ با کیسِ

 کیسِ یخاس  ّوچٌیي در هطالعِ حاتز شاّد بزٍس دیگز عَار  عزٍلی هْن هنل  ًَزیشی ٍ     ًبَدین  لذا  استفادُ بِ سشائی است 

  ٍکاّش سایز عَار  عزٍلی هحیطی آًضیَیزافیپیرٌْاد هی شَد  ّوزاُ با کیسِ شي بزای ّوَستاس هحل ٍرٍد شیت شزیاًی 

 آًضیَپالستی عزٍق کزًٍز  ّواتَم کرالِ راى کیسِ شي  کیسِ یخ :َا کلید ياژٌ


