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هاي استنشاقی توسط  ميزان كاربرد صحيح  اسپريارزیابی 

 هاي انسدادي مزمن تنفسی و آسمسالمندان مبتال به بيماري
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 چكيده:
. ستین ریپذهوا بوده و بطور کامل برگشت انیجر تیاست که مشخصه آن محدود یحالت هیمزمن ر یانسداد یماریب

ها توسط نامناسب آن یهستند که استفاده یمارینوع ب نیشده در ا زیتجو یداروها نیترجیرا یاستنشاق یهایاسپر

میزان کاربرد صحیح  نییمطالعه تع نیگردد. هدف ایم یدرمان استنشاق یندهایبرآ یمنجر به کاهش اثربخش مارانیب

 یمطالعه مقطع نیدر ا باشد.یهای انسدادی مزمن تنفسی و آسم مبه بیماری ای استنشاقی توسط سالمندان مبتالهاسپری

درمانی  یآموزش یهامارستانیآسان از ب یریگبه روش نمونهسالمند مبتال به آسم و بیماری انسدادی مزمن ریه  ماریب 150

و  یشناختتیاطالعات جمع یمورد استفاده پرسشنامه حاو . ابزارشدندانتخاب  نیشهرستان قزوسینای  یو بوعل تیوال

پس از مشاهده توسط  وهادار حیکاربرد صح زانیم. بود یاستنشاق یهایاسپر حیصحکاربرد  استاندارد ستیو چک ل ینیبال

با ) کلیه بیماران شرکت کننده در این پژوهشمطالعه نشان داد که  نیا جی. نتادیگرد یازدهیامت 16تا  صفراز  ستیچک ل

کار ب نادرستهای استنشاقی را به صورت اسپریابتدایی(  دارای تحصیالت %3/79 و مرد% 1/64، 44/73±7 میانگین سنی

 ازیامت نیانگیم د.دارای اشتباه بودن حداقل در انجام یکی از مراحل (n=150)بیماران  بردند بطوری که صد در صدمی

( درصد 3/1) یمهارت مربوط به شستن دهان بعد از استفاده از اسپر نیکمتر. بود 42/9±67/2 یدر کاربرد اسپر مارانیب

به  کردندرصد(، صبر  7/18قبل از استنشاق ) قیانجام شد شامل بازدم عم حیکه به طرز صح ییهامهارت ریسا. شدبرآورد 

 قیبازدم آرام از طر درصد(، 34) هیثان 10تا  5درصد(، حبس نفس به مدت  7/28) یقبل از عمل بعد قهیدق کیمدت 

    درصد(، ادامه عمل دم به مدت 3/47همزمان با حبس نفس ) یخارج کردن اسپر درصد(، 34دهان بعد از اسشتنشاق )

 یتوسط افراد و عملکرد آنها در کاربرد اسپر یآموزش قبل افتیدر نیب ( بود. ارتباط مثبت و معناداردرصد 3/51) هیثان 3-5

(001/0≥P) مطالعه  جینتا مشاهده نشد. یارتباط معنادار یو عملکرد فرد در کاربرد اسپر رهایمتغ ریسا نیوجود داشت. ب

دهند. با یانجام م نادرسترا بصورت   یاستنشاق یاز مراحل کاربرد اسپر یکیحاضر نشان داد که اکثر سالمندان حداقل 

 یادیز زانیتواند به میم یاستنشاق یاسپر حیمرحله از مراحل کاربرد صح کی یحت حیعدم انجام صح نکهیتوجه به ا

دسته  نیاست که به منظور بهبود عملکرد سالمندان در استفاده از ا یضرور دهدرا کاهش  یاستنشاق یداروها یاثربخش

  ارائه گردد. یکاربرد داروها توسط کادر درمان حیدر ارتباط با نحوه صح یداروها آموزش کاف

   اسپری استنشاقی، سالمندان، آسم ، بیماری مزمن تنفسی، کاربرد صحیح كلمات كلیدی:
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