
 چکیده
 

 :مقدمه 

قیاس ، تعیین پیامدهای آنان است. اگرچه دو مآی سی یواختالل سطح هوشیاری در بخشهای اینتوبه با یکی از مسایل چالش برانگیز  در بیماران  
GCS  وFOUR  پیشگویی  زمینهشناخته شده ترین مقیاس ها در ارزیابی و پیش بینی پیامد این بیماران می باشند ولی مطالعات محدودی در

در ارزیابی سطح هوشیاری و پیشگویی زمان  GCSو  FOUR پیامدها توسط این دو مقیاس انجام شده است. این مطالعه با هدف مقایسه معیار
 انجام شده است.  لوله تراشه خارج کردن 

 : روش کار

آی سی یو بیمارستانهای دانشگاهی شهر اختالل سطح هوشیاری بستری در بخشهای بیمار اینتوبه با  58تحلیلی،  –دراین پژوهش توصیفی  
توسط پرستاران  GCSو  FOUR معیارسطح هوشیاری هر بیمار با  مورد بررسی قرار گرفتند. 4938تا شهریور  4931اسفند ماه در فاصله قزوین 

ارزیابی قرار گرفت. یافته ها به کمک روش های  مورد روز( 41کثر تا )حدالوله تراشه  ، تا زمان خارج شدنهر روز در یک ساعت ثابتمنتخب 
مورد تجزیه و  پیرسون و منحنی راک های آماری استنباطی، حساسیت و ویژگی، رگرسیون خطی، ضریب همبستگیتوصیفی و روش  آماری

 در نظر گرفته شد.( p<58/5)سطح معنی داری  تحلیل قرار گرفت.
 

 :  یافته ها

اکثریت بودند.  88/85± 23/1میانگین سنی درصد زن با  5/94و  23/85 ±22/2با میانگین سنی  درصد مرد 2/85بیمار مورد مطالعه  58از 
و  28/45±84/2در روزهای مورد بررسی  GCSلوله تراشه آنها خارج شد. میانگین نمرات مقیاس ، روز 2( بعد از % 2/21) واحدهای مورد مطالعه
در تمام  FOURو  GCSبود و مقدار ضریب همبستگی بین  مقیاس  25/44±91/2در روزهای مورد بررسی  FOURمیانگین نمرات معیار 

GCS (559/5 ) برای  (ROC)راک سطح زیر منحنی. عالوه بر آن، (p<58/5روزهای مورد بررسی رابطه مثبت قوی و معنی داری داشت )
( و قدرت تشخیص هر دو مقیاس در زمینه پیش بینی خروج p>58/5( گزارش شد ولی این تفاوت معنی دار نبوده )583/5) Fourکمی بیشتر از 

 یکسان بود.لوله تراشه 
 

 :  نتیجه گیری

 سطح هوشیاریدچار اختالل اینتوبه در ارزیابی پیوسته سطح هوشیاری بیماران  FOURو  GCSنشان داد که دو  مقیاس نتایج پژوهش حاضر 
ار بردن هر یک به کتوسط این دو مقیاس یکسان ارزیابی شد و لوله تراشه بطور مشابه عمل می کنند. همچنین پیامد پیشگویی زمان خارج کردن 

 از دو مقیاس بسته به شرایط بخش ها و تمایل کارکنان مناسب خواهد بود.
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