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درباره نشريه
زمينه و هدف

نشريه پرستاري قلب و عروق به صورت فصلنامه در سطح 
ملي منتشر مي شود. اين نشريه از انتشارات انجمن علمي 
پرستاران قلب ايران است و بر اساس پروانه انتشار شماره 

124/1078 فعاليت مي كند.
 

محتوا
نشريه پرستاري قلب و عروق آخرين يافته هاي پژوهشي 
در سطح ملي و موضوعات جديد كه در حيطه پرستاري 
قلب و عروق هستند را در قالب مقاالت پژوهشي، مقاالت 
مروري، متاآناليز، مرور سيستماتيك، و گزارش موارد نادر 
و جالب منتشر مي كند. از آنجائي كه نيازهاي پرستاران 
باليني در حيطه دانش، مهارت و نگرش بســيار گسترده 
است و انجمن، بهبود كيفي پرستاري باليني را از وظايف 
خود مي داند، معرفي گايدالين هــا و پروتكل ها، بخش 
پرسش و پاسخ، و گزارش بحث هاي مرتبط نيز درنشريه 

به چاپ مي رسند.

مشخصات 
حيطه موضوعي اصلي نشريه پرستاري قلب و عروق ايران، 
بيماري هاي قلب و عروق و مراقبت های ويژه  با تاكيد بر 
پرستاري پيشگيري، مراقبت و بازتواني است. اين نشريه 
به صورت فصلنامه منتشر مي شود. مخاطبان نشريه شامل 
پرستاران، دانشجويان پرستاري، محققين پرستار، مربيان 
پرستاري و اعضاي هيات علمي دانشكده هاي پرستاري 

هستند.  
نشريه پرستاري قلب و عروق ايران در حال حاضر مقاالت 
نويســندگان و محققين را از طريق وب ســايت نشريه 

دريافت مي كند.
نشريه پرستاري قلب و عروق ايران در تيراژ  1500 نسخه 
منتشر و در سطح ملي توزيع مي شود. قيمت نشريه براي 
هر شــماره  3000 تومان  است. اين نشــريه براي تمام 
اعضاي انجمن علمي پرستاران قلب ايران و دانشكده هاي 
پرستاري و مراكز علمي سراسر كشور به طور رايگان ارسال 
مي شود. همچنين، نشريه به صورت آن الين در دسترس 

همگان قرار دارد.

به نام خدا
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راهنماي نويسندگان

فصلنامه »پرستاري قلب و عروق« با صاحب امتيازي انجمن علمي پرستاران قلب ايران مقاالت علمي پژوهشي را طبق راهنماي زير به چاپ مي 
رساند. با توجه به اينكه نيازهاي پرستاران باليني درحيطه دانش، مهارت و نگرش بسيار گسترده است و انجمن ،خود را در بهبود پرستاري باليني 
موظف مي داند، فصلنامه شامل مقاالت موردي، گزارش موارد نادر و جالب، بخش پرسش و پاسخ، ارائه گايدالين و پروتكل ها، و موضوعات مفيد 

ديگر نيز خواهد بود. 

نوع مقاالت
مقاالت ارسال شده بر اساس مصوبات شوراي نويسندگان در قالب هاي زير پذيرفته خواهند شد:

الف – مقاالت پژوهشي اصيل )Original Research Article( شامل قسمت هاي عنوان، خالصه )فارسي و انگليسي(، مقدمه، مواد و روش ها، 
يافته ها، بحث، نتيجه گيري، و منابع مي باشند.

ب- مقاالت مروري )Review Article( شامل عنوان، خالصه )فارسي و انگليسي(، مقدمه، تاريخچه اي درباره موضوع، هدف، مطالب علمي و مطالعات 
انجام شده مربوط به موضوع، تجزيه و تحليل و بحث درباره پژوهش هاي ارائه شده و نتيجه گيري مي باشند. نتيجه كلي همراه با پيشنهاد هاي سازنده 

نيز براي آينده بيان شود. مقاالت مروري بايد با احاطه كامل به موضوع و استفاده از حداقل 10 منبع قابل قبول علمي تهيه شوند.
ج- گزارش موارد نادر و جالب )Case Report( شامل عنوان، خالصه )فارسي و انگليسي(، گزارش مورد بحث، منابع و مستندات مي باشند. 

ارسال آن الين
تمام مقاالت از طريق سيستم آن الين ارسال مقاالت كه در سايت فصلنامه به آدرس http://journal.icns.org.ir/  قابل استفاده است دريافت 
مي شود. نويسنده/ نويسندگان  پس از ثبت مقاله خود از طريق آن الين مي توانند تمام مراحل بعدي را از طريق همين سيستم پيگيري كنند. هر 
يك از مقاالت دريافتي حد اقل توسط دو داور مورد بررســي قرار  مي گيرد و تصميم گيري نهائي در مورد چاپ، در شوراي هيات تحريريه نشريه 

صورت مي گيرد.

اصول كلي
1. زبان رسمي نشريه فارسي مي باشد )هر مقاله پژوهشي اصيل بايد داراي خالصه انگليسي نيز باشد(.

2. مقاله ارسالي به نشريه قبال در نشريات داخلي به چاپ نرسيده باشد يا همزمان براي مجالت ديگر ارسال نشده باشد. همچنين، رتبه علمي تمامي 
نويسندگان به درستي عنوان گردد و همه نويسندگان مقاله از ارسال و چاپ آن مطلع باشند. 

3. در عنوان از حروف اختصاري استفاده نشود. اسامي يا واژه هايي كه در متن، جدول و غيره به صورت اختصاري درج مي شوند، بايد در اولين مورد 
استفاده به طور كامل در زيرنويس آورده شوند.

4. نمودارها، تصاوير و جداول ارسالي بايد با شماره و عنوان در مقاله )پس از منابع( آورده شوند. تصاوير افراد نبايد قابل شناسائي باشد. 
5. تعداد جداول، نمودار ها و تصاوير در يك مقاله حداكثر 3 تا 5  مورد؛ حجم خالصه فارسي و انگليسي حداكثر 300 كلمه و حجم متن اصلي مقاله 

حداكثر 4500 كلمه باشد.
6. مقاله بايد در نرم افزار Word و با مشخصات زير تهيه شود: حاشيه 2/5 سانتيمتر از هر سمت كاغذ، تايپ فارسي با قلم ميترا و سايز 12، تايپ 

انگليسي با قلم Times New Roman و سايز 12.
7. مقاالت پژوهشي به شرطي پذيرفته مي شوند كه اصول اخالقي و رعايت آن به تائيد كميته اخالق موسسه اي كه تحقيق در آن صورت گرفته 

است رسيده باشد.  
8. مسئوليت صحت و سقم  مطالب به عهده نويسنده مقاله است.

9. فصلنامه حق رد، قبول، اصالح، ويرايش و خالصه نمودن مقاالت را براي خود محفوظ مي داند. 
10.چاپ مطالب مندرج در نشريه به شرط ذكر منبع نشريه انجمن علمي پرستاران قلب ايران، بالمانع است.

نحوه تنظيم مقاله
صفحه عنوان. عنوان مقاله در برگيرنده موضوع پژوهش باشــد و با حروف ضخيم )Bold( تايپ شود. عنوان مقاله حتي االمكان كوتاه و حد اكثر 
پانزده كلمه باشد. نام نويسنده/ نويسندگان زير سطر عنوان مقاله ذكر گردد.  مولف مسئول )corresponding author( با عالمت * متمايز شود و 
در زير نويس صفحه عنوان به صورت )*مولف مسئول( ذكر گردد. مشخصات كامل نويسنده/ نويسندگان مقاله به صورت كامل )رتبه علمي، وابستگي 
حرفه اي، و محل اشتغال( در پاورقي  صفحه اول چكيده فارسي انگليسي درج گردد. كد پستي ، تلفن ، نمابر و آدرس الكترونيكي نويسنده مسئول در 

مقابل مشخصه آن در پاورقي صفحه عنوان ذكر شود.
 ،)Background( زمينه ،)Aim( خالصه. خالصه فارسي و انگليســي مقاله حد اكثر 300 كلمه بدون ذكر منابع و اختصارات و در قالب هدف
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روش كار )Method(، يافته ها )Findings(، نتيجه گيري )Conclusion(، و كليد واژه ها )Keywords( سازماندهي شود.
متن اصلي. متن اصلي مقاله شامل بخش هاي مقدمه )معرفي مسئله و ضرورت انجام پژوهش، بيان هدف كلي و خالصه اي از مطالعات و مشاهدات 
مرتبط با پژوهش مورد نظر كه در گذشته انجام شده است(، مواد و روش ها )نوع پژوهش، جامعه و نمونه، نمونه گيري، معرفي ابزارهاي گردآوري 
داده ها، توضيح كامل روش گردآوري، روش تجزيه و تحليل و مالحظات اخالقي(، يافته ها )در قالب متن، جدول، نمودار، تصوير(، بحث )مقايسه 

يافته هاي پژوهش با دانش موجود درباره موضوع پژوهش(، و نتيجه گيري )جمع بندي، كاربرد يافته ها، محدوديت هاي مطالعه( است.
تشكر و قدرداني. در اين قسمت، از تمام اشخاص حقيقي و حقوقي كه به نحوي در انجام پژوهش نقش داشته اند، تشكر مي گردد.

منابع. منابع بر اساس سيستم هاروارد تنظيم شوند. در نگارش منابع رعايت موارد زير ضروري است:

نحوه استناد به منبع در متن 
     هنگام استناد به منابع در متن، بايد نام نويسنده/ نويسندگان و سال انتشار قيد شود. 

     در صورتي كه جمله را طوري تنظيم كرده ايد كه در آن نام نويسنده/ نويسندگان قيد شده است، تنها الزم است سال انتشار را بالفاصله پس از نام 
نويسنده/ نويسندگان در پرانتز بياوريد. 

     اگر جمله استناد شده در متن طوري تدوين شود كه حاوي نام نويسنده/ نويسندگان نباشد، اين موارد بايد در پرانتز در پايان جمله قيد گردد.
     اگر در يك جمله قرار است به چند كار يك نويسنده استناد شود، قيد كردن منابع بايد به ترتيب زماني از قديم به جديد باشد.

     اگر منبع استناد شده كمتر از سه نويسنده دارد )يك يا دو نويسنده(، بايد نام هر دو در متن بيايد. در غير اين صورت، تنها نام نويسنده اول قيد 
مي شود و از عبارت » و همكاران« به دنبال نام نويسنده استفاده مي شود. توجه به اين نكته ضروري است كه در تنظيم منابع در پايان مقاله، بايد 

نام تمام نويسندگان، به هر تعدادي كه هستند. قيد شود.
     اگر منبع مربوط به يك موسسه، سازمان، كميسيون يا ... است و نام نويسنده/ نويسندگان قيد نشده است، بايد نام موسسه، سازمان، كميسيون 

يا ... آورده شود.
     اگر فصول مختلف كتاب توسط افراد متفاوتي نوشته شده اند، در متن بايد به نام نويسنده فصلي كه به آن استناد كرده ايد اشاره كنيد.

      در صورتي كه از منبع دست دوم استفاده مي كنيد )يعني مطلب مربوط به نويسنده آن مقاله نبوده است و خود وي نيز آن مطلب را از منبع ديگري 
استناد كرده است، بايد در متن نام نويسنده مقاله اي را كه مطالعه كرده ايد بياوريد و پس از آن با آوردن عبارت »به نقل از«، نام نويسنده كار اصلي 

را نيز اضافه كنيد. توجه داشته باشيد كه تاريخ هاي هر دو منبع بايد قيد شوند.
     اگر از منابع اينترنتي استفاده مي شود، بايد نام نويسنده يا نام موسسه، سازمان، كميسيون يا ... قيد شود. با مراجعه به سايت استناد شده ممكن 

است بتوان چنين اطالعاتي را يافت.

تدوين فهرست منابع در پايان مقاله
     اجزاي ضروري براي منابع كتابي بدين صورت است:

نويسنده، حرف اول نام، سال، عنوان كتاب. ويرايش. مكان انتشار )نام شهر(: ناشر.
بايد توجه داشت كه در مواردي كه كتاب براي بار اول چاپ شده است، نيازي به قيد نوبت ويرايش نيست.

      در صورتي كه تعداد نويسندگان، دو يا سه نفر باشد، نام تمام نويسندگان آورده مي شود و نام نويسنده آخر به دنبال حرف »و« مي آيد.
     در مواردي كه تعداد نويســندگان، چهار نفر يا بيشتر است، تنها نام نويسنده اول قيد مي شــود و از عبارت »و همكاران« به دنبال نام نويسنده 

استفاده مي شود.
      در صورتي كه فصول كتاب توسط نويسندگان متفاوتي نوشته شده اند اجزاي ضروري بدين صورت است:

نويسنده فصل، حرف اول نام، سال، عنوان فصل. كلمه »در«: ويراستار، حرف اول نام، ســال چاپ كتاب، عنوان كتاب. ويرايش. مكان انتشار )نام 
شهر(: ناشر، شماره صفحه اول و آخر فصل.

      براي كتابهاي الكترونيكي، اجزاي ضروري به ترتيب زير آورده مي شوند:
نويسنده، حرف اول نام، سال، عنوان كتاب. مكان انتشار )نام شهر(: ناشر. عبارت »دسترسي از طريق«: آدرس اينترنتي }تاريخ دسترسي{

      اجزاي ضروري براي مطالب و مقاالت چاپ شده در ژورنال ها به ترتيب زير است:
نويسنده، حرف اول نام، سال، عنوان مقاله. عنوان كامل ژورنال، شماره )شماره جلد(، شماره صفحه.

      براي ژورنال هاي الكترونيكي، اجزاي ضروري به ترتيب زير آورده مي شوند:
نويسنده، حرف اول نام، سال، عنوان مقاله. عنوان كامل ژورنال ]آن الين[،عبارت »دسترسي از طريق«: آدرس اينترنتي }تاريخ دسترسي{

      براي پايان نامه ها، اجزاي ضروري به ترتيب زير آورده مي شوند:
نويسنده، سال انتشار، عنوان پايان نامه. مقطع. نام دانشگاه.
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  سخن سردبير / حميد پيروي

  مقاالت پژوهشي اصيل

    بررسی تاثير ماساژ بازتابی پا بردرد محل عمل در بيماران جراحی شـكم 
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ســــــردبير
ســــــخن

دكتر حميد پيروي

در سال های اخير وابستگی حرفه پرستاری به پيكره دانش ديگر رشته ها كاهش يافته است. يكی از مهمترين تحوالت 
در تاريخ نه چندان طوالنی پرستاری آكادميك، كه اين كاهش وابستگی را رقم زده است، معرفی فرايند پرستاری و 
در قلب آن، تشخيص های پرستاری به عنوان چهارچوب فعاليت های پرستاری بالينی بوده است. با اين وجود، بخش 
اعظم برنامه آموزش پرستاری مبتنی بر مدل پزشكی است. اينكه چنين اقتباسی تا چه اندازه بر حرفه پرستاری تاثير 
به شرح و توضيح دارد.مثبت يا منفی گذاشته است، بحثی مفصل را می طلبد، اما، در كنار آن، فلسفه وجودی تشخيص های پرستاری نياز 
تشخيص های پرستاری در واقع، زبان تخصصی پرســتاران در اوقات صحبت كردن درباره مشكالت بيمار هستند، 
منظور، آن دسته از مشكالت بيمار است كه قرار است توسط پرستاران مورد رسيدگی قرار گيرد. تصور كنيد در غياب 
وجود تشخيص های پرستاری بخواهيد به همكار خود درباره پديده ای كه بيمار تجربه می كند و با نشانه ها و عالئمی 
از جمله ادم دست و پا، تنگی نفس، افزايش وزن و برآمدگی وريد جوگوالر همراه است گزارش دهيد. اگر اصطالحی 
كه بتواند تمام اين موارد را در خود جای بدهد در اختيار نداشته باشيد مجبور هستيد تمام اين موارد را به همكار خود 
گزارش كنيد. اين كار نه تنها زمان بيشــتری می برد بلكه احتمال توصيف پديده توسط پرستاران مختلف با عبارات 
مختلف را بيشــتر می كند و در نتيجه، احتمال ســوء تعبير، تغيير پيام اصلی و پيچيده تر شدن موضوع وجود دارد. 
تشخيص پرستاری "زيادی حجم مايع" )fluid volume excess( اين مشــكل را حل می كند و ارتباط بين 
پرستاران را در زمانی كه در باره آن دسته از مشكالت بيمار كه به پرستار مربوط می شود صحبت می كنند را شفاف 

می سازد.
توضيحات باال تنها جنبه ای از سودمندی های تشــخيص های پرستاری را روشن می سازد. بحث همه جانبه درباره 
خواننده را برای مطالعه بيشتر در اين زمينه برانگيزد. تشــخيص های پرســتاری مجالی ديگر را می طلبد و طرح اين موضوع در اينجا، تنها با اين هدف صورت گرفت كه 
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بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بردرد محل عمل در بیماران جراحی شـکم و قفـسه سـینه بستری 
در بخش های مراقبت ويژه

ژاله محمدعليها1، کارشناس ارشد پرستاری
نيره بهروزی2، کارشناس ارشد پرستاری

حميد پيروی3، دکترای پرستاری
عباس مهران4، کارشناس ارشد آمار

خالصه

هدف. تعين تاثير ماساژ بازتابي پا در كاهش شدت درد در محل عمل ،در جراحي هاي شكم و قفسه سينه در بيماران بستري در بخش 
مراقبت هاي  ويژه.

زمينه. گرچه استفاده از مسكن ها رايج ترين مداخله در تسكين درد به شمار می آيد، اما با توجه به عوارض جانبی تجويز بيش از حد 
دارو در بيماران با درد های شديد و مزمن، استفاده از روش های غير دارويی كاهنده درد ميتواند مفيد واقع گردد.

روش کار. پژوهش حاضر يك مطالعه ي نيمه تجربی مي باشــد كه در آن، 102 بيمار 25 تا 50 ساله دارای سالمت عضوی كامل پا 
و كانديد جراحی شكم و قفسه سينه، نيازمند اعمال جراحی وسيع و بســتری در بخش مراقبت ها ويژه، وارد مطالعه شدند. بر اساس 
تصادفی سازی، افراد، در يكی از سه گروه 34 نفره دريافت كننده ماساژ بازتابی پا، دريافت كننده ماساژ نما و گروه كنترل قرار گرفتند. 
درد بيمار قبل از ماســاژ، بالفاصله،10 دقيقه و در نهايت 24 ساعت پس از ماساژ توســط مقياس بصری )VAS( اندازه گيری شد. 
اطالعات توسط نرم افزار SPSS  نسخه 20 و آزمون های تی، آنووا يك طرفه، كای اسكوئر و آزمون های متناظر غير پارامتريك آنها 

مورد ارزيابی قرار گرفت.
يافته ها. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه سه گروه، از لحاظ ســن، جنس، تاهل، تحصيالت، سابقه بيماری های زمينه ای، 
نوع، محل و مدت زمان عمل جراحی اختالف آماری معناداری با يكديگر نداشتند. ميزان درد قبل و بالفاصله بعد از ماساژ نيز اختالف 
آماری معناداری نداشت. اما ميزان درد، 10 دقيقه و 24 ساعت پس از ماساژ در گروه ماساژ بازتابی به طور معناداری كمتر از دو گروه 
ديگر بود )p>0/001(. همچنين، ميزان مصرف داروهای ضد درد در بيماران دريافت كننده ماساژ به طور معناداری كمتر از دو گروه 

.)p>0/001( ديگر بود
نتيجه گيری. نتايج اين مطالعه  نشان داد كه اثر كاهش دهنده ماساژ بازتابی پا در تسكين درد محل عمل بيماران گروه آزمون نسبت 
به گروه كنترل و درمان نما تاثير بيشتری داشت. لذا پرستاران می توانند از نتايج اين پژوهش در بهبود آسايش و راحتی بيمار جهت 

دريافت كمتر داروهای ضد درد به آنان استفاده نمايند.

کليدواژه ها: ماساژ بازتابی پا، درد محل عمل، جراحی شكم و قفسه سينه 
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شناخت و درمان درد از كهن ترين علومی است كه انسان با تالش مداوم و خســتگی ناپذير در تحصيل و تكميل آن كوشيده و البته 
دستاوردهای حيات بخش و شگفت انگيزی نيز در برداشته است )نيكبخت نصر آبادي؛ 1384(. طبق تعريف انجمن بين المللی درد، 
»درد يك احساس ناخوشايند و تجربه عاطفی است كه ناشی از  آسيب و صدمه بافتی می باشد.« )اسوز، 2007(. جنبه هاي گوناگون 

درد  شامل شدت، ادراك، كيفيت، محل، طول مدت و حاد يا مزمن بودن آن است )بلك، 2005(. 
جراحی، به عنوان يكی از روش های درمان برای بسياری از بيماری ها و آســيب ها انجام می شود )فوگيت، 2001(. اين روش همراه 
با تجربه اســترس آور درد و اضطراب اســت )صفايی، 1382(. جراحی به عنوان خطری بالقوه و مهم، سالمت بيمار را به مخاطره می 
اندازد و می تواند واكنش های روانی مانند اضطراب و واكنش های جســمانی نظير تغييراتی در اعمال فيزيولوژيك بدن مثل افزايش 
فشارخون و تعداد نبض و درد را ايجاد نمايد )روحی و همكاران، 2002(. ساالنه بيش از 72 ميليون جراحی فقط در آمريكا )جفری و 
همكاران، 2003( به صورت جراحی های انتخابی يا اورژانسی، كوچك يا بزرگ، تشخيصی يا درمانی، تهاجمی يا  غير تهاجمی بر روی 
قسمت ها يا سيستم های بدن انجام می شود )تيلور، 2008(. مطالعات مختلف نشان داده اند كه تقريبا 80 درصد بيماران تحت عمل 
جراحی، درد حاد بعد از عمل را تجربه می نمايند كه از اين ميان 86 درصد دارای درد متوسط، شديد يا بسيار شديد هستند )جفری 
و همكاران،  2003، ايگناويتكوس، 2008(. درد حاد، به طور معمول تا 24 ساعت و گاهی تا 48 ساعت بعد از عمل جراحی ادامه می 
يابد .شديدترين درد ناشی از اعمال جراحی، بعد از جراحی های قفسه سينه، شكم و جراحی های وسيع ارتوپدی پديد می آيد )قنبری 

و همكاران، 1389(. 
درد يك تجربه عاطفی و حسی ناخوشايند است كه با آسيب واقعی يا بالقوه بافت ارتباط دارد )اسملتزر، 2007(. درد يك تجربه پيچيده 
و چند بعدی )لويس ،2007(، يك موضوع ذهنی، يك اثر متقابل بين ذهن و بدن و يك تجربه منحصر به فرد می باشد )پاندر، 2007( 
كه به نوبه خود يك عملكرد بيولوژيك حائز اهميت برای آگاهی ارگانيسم است و فرد را از خطر وجود عامل يا محرك دردناك آگاه می 
سازد. درد كنترل نشده بعد از عمل جراحی منجر به هايپوونتيالسيون و آتلكتازی می شود كه بدين ترتيب، نسبت تهويه به پرفوزيون 
را مختل و احتمال هايپوكسی شريانی و پنومونی را افزايش می دهد. همچنين، دردی كه باعث محدوديت حركت بعد از عمل جراحی 
می گردد با افزايش قابليت انعقادی ناشی از استاز ممكن اســت موجب افزايش خطر ترومبوز وريدهای عمقی گردد. درد باعث آزاد 
شدن كاتكول آمين ها و به دنبال آن، افزايش ضربان قلب و فشار خون می شود كه می تواند در بيماران مستعد باعث ايسكمی ميوكارد 
شود. از اين رو، تسكين موثر درد بر سرعت بهبودی و بازگشت سريع تر بيمار به فعاليت های قبلی تاثير فراوان دارد )اسملتزر،2007(.
از آنجائی كه پرستاران در مقايسه با ساير اعضاء تيم درمانی بيشترين زمان را با بيماران بعد از عمل جراحی صرف می كنند، در بهترين 
جايگاه جهت تسكين بهتر درد بيماران قرار دارند )پاندر، 2005(. از طرف ديگر، كنترل درد به عنوان بخش مهمی از مراقبت در نظر 
گرفته شده است، به طوری كه انجمن درد آمريكا  درد را به عنوان پنجمين عالمت حياتی پيشنهاد می كند و اضافه می كند كه بررسی 
درد بايد مانند گرفتن فشارخون و نبض بيمار به صورت روتين انجام شود. كميته الحاق معتبرسازی سازمان های بهداشتی  )2005( 
درد و كنترل آن را در استانداردها گنجانده است و بر اساس آن، درد بايد در همه بيماران بررسی شود و اين حق بيماران است كه از نظر 
درد به طور مناسب بررسی شوند.  اين استانداردها اهميت كنترل درد را نشان می دهند )اسملتز،2007(. در سال هاي اخير، كاربرد طب 
مكمل از جمله ماساژ در جوامع و مراكز درماني رو به افزايش بوده است. ماساژ به عنوان تكنيك لمس بافت هاي نرم بدن توسط دست 
ها، به منظور اهداف درماني مانند برطرف كردن درد جهت افزايش راحتي و آسايش بيماران تعريف شده است )پيله ور زاده، 1381(. 
رفلكسولوژي يا بازتاب شناسی يكي از درمان هاي موجود در طب مكمل و از گروه درمان هاي ماساژ دستي است كه فلسفه آن استفاده 
از يك تكنيك اختصاصي لمسي يا فشاري بر روي نقاط بازتابي كف دست ها و پاها به منظور ايجاد تغييرات بيوفيزيولوژيك در بدن مي 
باشد. متخصصين رفلكسولوژي معتقدند كه پاها نقشه كوچك شده اي از تمام بدن هستند و تمام ارگان ها و بخش هاي بدن بر روي 

آن منعكس می باشند. ترتيب نواحي بخش هاي بدن بر روي پاها، مشابه با ترتيب قرارگيري آنها بر روي بدن است )كوئين ،2007(. 
تاريخچه رفلكسولوژي در چين و هند به حدود 5000 ســال قبل بر مي گردد. دو نفر آمريكايي به نام هاي دكتر فيتزجرالد  و يونايك 
اينگهام  در قرن اخير به انجام رفلكســولوژی روی آوردند. آنها با به كارگيري فشــار بر روي مناطق رفلكسي موجود در كف پا متوجه 
تاثيرات تسكيني آن در مناطق ديگر مرتبط با اين نقاط شدند )نهاوندي نژاد، 1385(. ماساژ بازتابی روشی ساده و غير تهاجمی است 
كه می تواند بخشی از مراقبت پرستاری در بخش های ويژه به حســاب آيد )اندرسون ،2007(. هدف اين مطالعه، بررسی تاثير ماساژ 

بازتابی پا بر درد محل عمل بيماران جراحی شكم و قفسه سينه است.

 American  Pain Society
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مواد و روش ها 
اين پژوهش مطالعه ای نيمه تجربی است كه در آن 90 بيمار به روش نمونه گيری مبتنی بر هدف انتخاب و با تخصيص تصادفی در يكی 
از سه گروه آزمون، كنترل و درمان نما قرار گرفتند. نمونه گيری از چهار بيمارستان شهر تهران انجام شد. شرايط الزم بيماران برای ورود 
به مطالعه به ترتيب زير بود: بيماران پذيرش شده كه در 24 ســاعت اول بعد از عمل جراحي در بخش های مراقبت ويژه بستری شده 
بودند، حداقل سن 25 سال و حداكثر50 سال، برخورداري از سالمت عضوي در پاها به خصوص كف پا، كسب حداقل نمره شدت درد 
3 يا باالتر بر اساس مقياس بصری درد، هوشياري كامل بعد از عمل جراحي، عدم اعتياد به مصرف مواد مخدر يا الكل و ...، عدم ابتال به 
اختالالت حسي و حركتي، عدم ابتال به اختالل شنوايي، عدم ابتال به هر گونه اختالل جسمي و رواني غير از عمل جراحي اخير، عدم 
سابقه استفاده از ماساژ بازتابي پا، عدم ابتال به دردهاي مزمن در ديگر مناطق بدن )ميگرن، كمردرد و ...(. پس از كسب موافقت كميته 
اخالق پژوهشی، پژوهشگر رضايت آگاهانه بيماران را جلب و اطالعات مربوط به خصوصيات دموگرافيك بيماران را از طريق مصاحبه، در 
پرسشنامه ثبت كرد. برای اندازه گيری شدت درد از مقياس بصری درد )VAS( استفاده شد. مقياس بصری درد در سال 1975 توسط 
ميلزاك ابداع شد و از آن پس در مطالعات متعددی مورد آزمون قرار گرفت و امروزه به عنوان يكی از مقياس های درجه بندی درد مطرح 
است )اراديس، 2009(. اين مقياس، خط كشی افقی است كه از 10-0 تقسيم بندی شده است و شدت درد را می سنجد )زالون، 1999(. 
در اين مطالعه ابتدا چگونگی استفاده از اين مقياس به بيماران آموزش داده شد و سپس شدت درد آنان در چهار زمان )بالفاصله قبل از 
مداخله، بالفاصله بعد از مداخله، ده دقيقه بعد از مداخله و 24 ساعت بعد از مداخله( ثبت شد. عالوه بر آن، مقدار داروی ضد درد مخدر 
مورد استفاده بيماران نيز با توجه به اطالعات حاصل از گزارش های پرستاری ثبت و محاسبه شد. براي تسكين درد بيماران گروه آزمون 
از روش ماساژ بازتابي پا و داروي ضد درد مخدر در صورت لزوم، براي گروه كنترل تنها از داروي ضد درد مخدر در صورت لزوم و مراقبت 
های معمول و برای گروه درمان نما، ماساژ ساده در پا و داروی ضد درد مخدر در صورت لزوم استفاده شد. پژوهشگر ابتدا پرسشنامه 
اطالعات دموگرافيك را تكميل كرد، سپس، بالفاصله قبل از شروع مداخله، درد بيمار را توسط ابزار VAS سنجيد. محقق، بيمار را به 
مدت پنج دقيقه در حالتی كه آرام دراز كشيده، و لباس راحت پوشيده بود، و در وضعيتی كه كف دست ها باز و به سمت بيرون و زير سر 
و زانوهای او بالشی گذاشته شده بود قرار داد. مدت زمان ماساژ بين 25 تا 30 دقيقه متغير بود. سپس، پای بيمار با محلول ولرم آب و 
عرق نعنا شستشو داده شد و سپس از تكنيك های آرام سازی جهت هماهنگی حرارت و تنفس و احساس آرامش در بيمار استفاده شد. 
جهت سهولت در انجام تكنيك ها بايد از روغن استفاده می شد كه در اين مطالعه از روغن زيتون استفاده گرديد. از دو تا سه تكنيك 
آرام سازی مطابق با شرايط بيمار در مدت زمان شش دقيقه استفاده شد. اين تكنيك ها شامل گرفتن دور مچ پا، كشيدن ريتميك پاها، 
بازكردن متاتارسال، چرخاندن و كشيدن انگشت، چرخش غوزك، چرخاندن انگشت دور غوزك، تكانش پا، به طرف خود كشيدن و هل 
دادن پا، لمس كف پا به وسيله شست )حركات زيگزاگی(، كشاندن مچ دست در كف پا و جارو كردن پا بود. پس از گرم شدن پا و آرام 
سازی بيمار با توجه به محل جراحی، حركات زيگزاگی در كف پا به جهت كاهش درد انجام شد، بالفاصله بعد از انجام ماساژ و 10 دقيقه 
بعد و 24 ساعت بعد از پايان ماساژ، شدت درد بيمار سنجيده و ثبت شد. برای گروه درمان نما نيز بالفاصله قبل از شروع مداخله، درد 
بيمار توسط ابزار VAS سنجيده شد. پای بيمار با محلولی ولرم مشابه محلولی كه برای گروه آزمون مورد استفاده قرار گرفت شستشو 
داده شد و پس از آن از روغن زيتون جهت سهولت حركات دست روی پای بيمار استفاده گرديد، روغن مورد استفاده برای گروه درمان 
نما نيز مشابه روغن مورد استفاده برای گروه آزمون بود. سپس تكنيك آرام سازی مانند تكنيكی كه برای گروه آزمون انجام شد، انجام 
شد و سپس به مدت 25 دقيقه حركاتی شبيه ماساژ و نه خود ماساژ در كف پای بيمار اجرا شد. اين حركات فشار بر نقاطی غير مربوط 
به محل جراحی بيمار بود و سپس، بالفاصله بعد از انجام ماساژ و 10 دقيقه بعد و 24 ساعت بعد از پايان ماساژ درد بيمار سنجيده شد. 
بيماران گروه كنترل، مراقبت معمول و داروی مخدر در صورت نياز دريافت كردند و شــدت درد در زمان صفر، 25 و 35 دقيقه و 24 
ساعت بعد سنجيده شد. اندازه گيری درد بيمار توسط مقياس بصری درد توسط شــخصی غير از پژوهشگر كه اطالعی از گروه بيمار 
نداشت انجام شد. ميزان دريافت داروهای ضد درد مخدر در هر ســه گروه توسط چك ليست ثبت داروها مورد بررسی و اندازه گيری 

قرار گرفت. اطالعات كسب شده توسط نرم افزار آماری SPSS 16  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته ها
ميانگين و انحراف معيار سنی واحدهای مورد پژوهش در سه گروه آزمون، كنترل و درمان نما به ترتيب 40/5±10/11، 42/88±9/28 
و 8/19±42/27 سال بود. تعداد مردان در گروه ها به ترتيب 20، 12و 17 نفر بود. اكثر واحدها متاهل و سواد باالی ديپلم داشتند.  از 
نظر ابتال به بيماری زمينه ای، هر سه گروه مشابه بودند، و بيماران در هر سه گروه سابقه عمل جراحی قبلی داشتند و اكثر بيماران سه 
گروه عمل جراحی شكم داشتند. ميانگين مدت زمان عمل جراحی بيماران گروه آزمون 0/49±1/39، گروه كنترل 0/47± 1/32 و 

گروه درمان نما 0/43± 1/24ساعت بود.
تجزيه و تحليل داده ها با آزمون مجذور كای و آناليز واريانس يك طرفه و آناليز واريانس اندازه گيری های تكراری نشــان داد كه بين
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گروه ها از نظر مشخصه های جمعيت شناختی تفاوت معنی داری وجود ندارد. شدت درد قبل از مداخله در گروه آزمون 5/85±0/89، 
در گروه كنترل 0/74±5/56 و در گروه درمان نما 0/92±5/56 بود. آزمون كروسكال واليس بين گروه های سه گانه، قبل از مداخله، 
از نظر شدت درد، تفاوت معنی داری نشان نداد. ميانگين شدت درد بالفاصله بعد از مداخله در گروه آزمون 0/85±5/41، گروه كنترل 
0/82±5/74  و در گروه درمان نما 0/81±5/65 بود. آزمون كروسكال واليس بين گروه های سه گانه، بالفاصله بعد از مداخله، از نظر  
شدت درد، تفاوت معنی داری نشــان نداد. ميانگين شــدت درد 10 دقيقه بعد از مداخله در گروه آزمون 0/77±3/94، گروه كنترل 
0/68±5/79 و در گروه درمان نما 0/88±5/12 بود. آزمون كروسكال واليس بين گروه های سه گانه، 10 دقيقه بعد از مداخله، از نظر 
شدت درد، تفاوت معنی داری نشان داد.ميانگين شدت درد، 24 ساعت بعد از مداخله در گروه آزمون 0/60± 2/41، در گروه كنترل 
0/54± 3/65 و در گروه درمان نما 0/57±3/29 بود. آزمون كروسكال واليس بين گروه های سه گانه، 24 ساعت بعد از مداخله از نظر  

شدت درد، تفاوت معنی داری نشان داد. 
ميانگين مقدار پتدين دريافتی در گروه آزمون 0/54±1/35، در گروه كنترل 0/87±1/88 و در گروه درمان نما 0/47±1/41 ميلی 
 .)p=0/002( گرم بود. آزمون كروسكال واليس بين گروه های ســه گانه از نظر  مقدار پتدين دريافتی ، تفاوت معنی داری نشان داد
ميانگين مقدار فنتانيل دريافتی در گروه آزمون 0/5 ±1/26، در گروه كنترل 0/61±1/44 و در گروه درمان نما 0/44±1/26 ميلی گرم  

بود كه آزمون كروسكال واليس بين گروه های سه گانه از نظر  مقدار فنتانيل دريافتی، تفاوت معنی داری نشان نداد )جدول 1 و 2(.

بحث
نتايج اين مطالعه نشان داد كه بين درد بالفاصله بعد از مداخله در سه گروه مورد مطالعه تفاوت معنا داری ديده نمی شود. در  مطالعه 
خوش تراش )2010( و همكاران شدت درد در واحدهای مورد پژوهش پس از مرحله اول ماساژ بازتابی پا نسبت به قبل از آن در گروه 
آزمون كاهش و در گروه كنترل افزايش معناداری داشت. همچنين، مطالعه قنبری )2009( نشان داد كه در دو گروه ماساژ بازتابي و 
گروه آرام سازي، بر خالف گروه كنترل، از نظر مقايسه ميانگين شدت درد و ميزان اضطراب قبل و بعد از هر بار مداخله اختالف معني 
دار بود. مقايسه ميانگين شدت درد قبل و بعد از مداخله، بين دو گروه ماساژ و آرام سازي نشان دهنده وجود اختالف معني دار بود. نتايج 
اين مطالعه در راستای بررسی شــدت درد بيمار ده دقيقه بعد از مداخله نشان داد كه درد بيماران سه گروه از نظر آماری با هم تفاوت 
معنا داری دارد، كه آزمون های تعيينی نشان داد كه اين تفاوت به علت درد بيشتر در گروه كنترل است، به اين معنی كه بيماران گروه 
كنترل متوسط درد باالتری نسبت به دو گروه آزمون و درمان نما داشتند. در مطالعه هلن بيماران در يكی از سه گروه كنترل، آرام سازی 
و ماساژ بازتابی قرار گرفتند. بعد از انجام مداخله شدت درد در سه گروه مشابه بود و ماساژ بازتابی باعث كاهش درد بيماران نشد كه اين 

جدول شماره 1: ميانگين و انحراف معيار امتياز شدت درد سه گروه، قبل، بالفاصله بعد، 10 دقيقه بعد و 24 ساعت بعد از مداخله
گروه

زمان ثبت درد
آزمون

ميانگين )انحراف معيار(
کنترل

ميانگين )انحراف معيار(
درمان نما

ميانگين )انحراف معيار(
 P مقدار

0/272)0/74(5/56)0/74(5/56)0/89(5/85بالفاصله قبل از مداخله

0/335)0/81(5/65)0/82(5/74)0/85(5/41بالفاصله بعد از مداخله

0/001)0/88(5/12)0/68(5/79)0/77(3/94ده دقيقه بعد از مداخله

0/001)0/57(3/29)0/54(3/65)0/60(242/41 ساعت بعد از مداخله   

جدول شماره 2: ميانگين و انحراف معيار مقدار مخدر دريافتی در سه گروه
گروه

مقدار مخدر دريافتی
آزمون

ميانگين )انحراف معيار(
کنترل

ميانگين )انحراف معيار(
درمان نما

ميانگين )انحراف معيار(
 P مقدار

0/002)0/74(1/41)0/87(1/88)0/54(1/35پتدين

0/14)0/44(1/26)0/61(1/44)0/56(1/26فنتانيل
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نتايج مشابه نتايج اين مطالعه نيست. اما در مطالعه ای كه توسط كوئين )2008( انجام شد و تاثير ماساژ بازتابی بر شدت درد بيماران 
مبتال به كمر درد سنجيده شد، بيماران كاهش در ميزان درد بر اساس مقياس مك گيل را نشان دادند كه نتايج مشابه با اين مطالعه 
بود )كين و همكاران، 2008(. رضوانی نيز در مطالعه ای ماساژ بازتابی را بر كاهش درد بيماران مبتال به كمر درد مزمن موثر دانست. 
ساير مطالعات نشان داده است كه ماســاژ بازتابی عالوه بر كاهش ميزان درد بيماران باعث كاهش اضطراب )مكرت و تيران، 2002(، 
بهبود كيفيت خواب )ميلگان و همكاران، 2002( و آرام سازی بيماران )استفنسون و همكاران، 2000( می شود كه اين امر  نشان می 
دهد كه ماساژ بازتابی عالوه بر كاهش درد بيماران باعث بهبود ساير مولفه های مربوط به كيفيت زندگی در بيماران مبتال به كمر درد 
می شود. نتايج بررسی  شدت درد 24 ساعت بعد نشان داد كه بين سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارتی، شدت درد در گروه 

آزمون كمتر از ساير گروه ها بود.
 همچنين، نتايج نشان داد كه بين سه گروه مورد مطالعه قبل و بالفاصله پس از ماساژ تغييری ديده نشد. ولی ميزان درد در سه گروه 
ياد شده 10 دقيقه پس از ماساژ )0p/01=( و 24 ساعت پس از ماساژ )p<0/001( تفاوت آماری معنا داری داشت. به اين صورت كه 
ميزان درد در گروه آزمون به طور معناداری كاهش يافته بود و ميزان دردهای خفيف و متوسط در گروه آزمون بيشتر از ساير گروه ها 
بود. مطالعه خوش تراش )2010( و همكاران نشان می دهد شدت درد پس از انجام ماساژ بازتابی پا در گروه آزمون به طور معنی دار 
كاهش يافته است )P<0/001(. كوئين در مطالعه خود به اين نتيجه رسيد كه مقياس VAS در گروه آزمون 2/5 سانتيمتر و در گروه 
شاهد 0/2 سانتيمتر كاهش يافت. اندازه های پرسشنامه مك گيل در گروه آزمون 16 عدد و در گروه شاهد 11/5 عدد كاهش يافت. 
در مطالعه برنت در سال 2010 تاثير ماساژ درماني بر درد بيماران بعد از عمل جراحي قلبي در روزهاي دوم، سوم وچهارم مورد بررسي 
 )P>0/001( و تنش )P>0/001( اضطراب ،)P>0/001(  قرار گرفت. نتايج نشان داد كه در گروه مداخله كاهش معناداري در درد
مشاهده گرديد. استفان و همكاران )2004( جهت بررسي تأثيرات ماساژ بازتابي پا بر شدت اضطراب و درد بيماران مبتال به سرطان 
سينه و ريه اقدام به انجام پژوهشي از نوع كارآزمايي باليني كردند و به اين نتيجه رسيدند كه ميزان اضطراب بيماران مبتال به سرطان 

ريه و پستان به طور قابل مالحظه اي كاهش يافت. اما ميزان كاهش شدت درد در بين بيماران مبتال به سرطان سينه قابل  توجه بود.
مطالعه نشان داد كه ترجيح معناداری بين پتدين و فنتانيل )به عنوان دو داروی اصلی كاهش درد پس از عمل جراحی( وجود ندارد. 
همچنين، اختالف معناداری بين سه گروه از نظر ميزان مصرف فنتانيل وجود نداشت. گرچه ميزان مصرف پتدين در گروه آزمون به 
طور معناداری كمتر از دو گروه ديگر بود. استفنسون )2004( تحقيقی بر روی بيماران مبتال به سرطان ريه و سينه انجام داد. در اين 
مطالعه شــدت درد و ميزان اضطراب بيماران به صورت معنی داری كاهش يافت و ميزان مصرف مسكن های مخدر 61 درصد و غير 
مخدر 29 درصد كاهش يافت. همچنين، چود و هاری مطالعه ای انجام دادندكه هدف آن بررسی تاثير بازتاب درمانی بر درد بيماران 
بعد از اعمال جراحی عمومی بود. بر اساس نتايج، كاهش قابل مشاهده در نياز به دارو در گروه آزمون در مقايسه با گروه كنترل مشاهده 

شد كه ميزان كاهش در مقايسه با گروه كنترل 50 درصد بود.

نتيجه گيری
استفاده از ماساژ بازتابی پا در كاهش شدت درد بيماران جراحی شكم و قفسه سينه و كاهش نياز آنان به داروی ضد درد مخدر پتدين 
موثر است و با توجه به سادگی و كم هزينه بودن اين روش، شايد بتواند به عنوان مكمل مناسبی برای دارو درمانی و مسكن ها قرار گيرد.

تقدير و تشكر 
بدين وسيله، پژوهشگر از تمامی بيماران، همكاران و مسئوالن محترم بيمارستان های مورد مطالعه كه در انجام اين تحقيق ما را ياری 

كردند تشكر و سپاسگذاری می نمايد.
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The effect of foot reflexology massage on incisional pain in abdominal 
and chest surgery patients admitted to intensive care unit
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*Nayerreh Behroozi2 , MSc
Hamid Peyrovi3, Ph.D
Abbas Mehran4 , MSc 

Abstract
Aim. The aim of this study was to examine the effect of foot reflexology massage on incisional 
pain in thoraco-abdominal surgery patients admitted to surgery intensive care unit.

Background. Although the most commonly used method of pain relief is pharmacologic, the 

medications prescribed excessively for severe and chronic pain in patients have side effects and 

non-pharmacological methods of pain relief may be useful.

Method. In this quasi-experimental study, 102 patients within the age range of 25 to 50 years 
without any other surgical complication, and normal feet which have undergone thoraco-

abdomical surgery were enrolled. They were randomly allocated into 3 equal groups: massage 

group, pseudo-massage group and control group. The pain was measured Visual Analogue Scale 
(VAS) before, right after, 10 minute and 24 hours after the treatment. Other data was extracted 
from medical records. The information was analyzed by SPSS using appropriate statistical tests.

Findings. According to the findings, there were no statistically significant difference between 
the groups in terms of age; sex; marital status; educational levels; underlying diseases; and type, 
duration and severity of the surgery. The pain score was not significantly different between groups 
before and right after the intervention. However, 10 minutes and 24 hours after the intervention, 

pain score was lower in the massage group. The use of pharmacological analgesics had also 

reduced in the massage group. 

Conclusion. Foot reflexology was effective on incisional pain after thoraco-abdominal surgery. 
Nurses can use this intervention to improve patient comfort and decrease  pain medications 

administration in thease patients.

Keywords: Foot reflexology massage, Incisional pain, Abdominal and chest surgery  
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بررسي اپیدمیولوژيك بیماران قلبي عروقي بستري در بیمارستان های جهرم در سال 1391
سارا شهسواري اصفهاني1 ، دانشجوی دکترای پرستاری

فريده نظري2 ، کارشناس پرستاری
*مهدی کريم يار جهرمی3 ، کارشناس ارشد پرستاری

ميترا صادقی4 ، کارشناس  پرستاری

خالصه
هدف. هدف اين مطالعه بررسی خصوصيات اپيدميولوژيكی بيماران قلبی عروقی بستری در بخش های قلب و سی سی يو بيمارستان 

های جهرم بود.
زمينه. بيماري هاي قلبي عروقي شايع ترين علت مرگ در بيشتر كشــورهاي جهان از جمله ايران و مهمترين عامل از كار افتادگي 

هستند. بيماري هاي قلبي عروقي يكي از قابل پيشگيري ترين بيماري هاي غير واگير انسان به شمار مي آيند.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي مقطعي، 2392 پرونده مربوط به بيماران بستري شده از اول فروردين تا پايان اسفند ماه 1391 با 
تشخيص اوليه بيماري هاي قلبي عروقي در بيمارستان هاي جهرم مورد بررسي قرار گرفت. داده ها با استفاده از چك ليست دو قسمتي 
از پرونده ها استخراج گرديد. بخش اول شامل اطالعات دموگرافيك و بخش دوم اطالعات مربوط به انواع مختلف بيماري هاي قلبي 
عروقي، عوامل خطر، مدت زمان بستري و پيامد بيماري بود. يافته ها  با استفاده از آمار نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل 

قرار گرفت .
يافته ها. از تعداد2392 بيمار، 53/2 درصد زن  و 46/8 درصد مرد بودنــد. همچنين، 99 درصد بيماران متاهل و 61/2 درصد بومي 
بودند. ميانگين سني نمونه ها 12/5±60 سال و اكثريت در محدوده سني 83-42 سال قرار داشتند. شايع ترين بيماري قلبي آنژين 
صدري و شايع ترين بيماري عروقي فشار خون باال بود. در بين بيماران قلبي، 53/8 درصد بيماران به دليل حمله قلبي ناگهاني، 5/8 
درصد به دليل آريتمي هاي قلبي، 5/1 درصد به دليل نارســايي احتقاني قلب، 3/5 درصد به دليل  سكته  قلبي  و 0/5 درصد به دليل 
آنژين صدري  فوت نموده بودند و در بين بيماري هاي عروقي، 8/3 درصد به دليل ترمبوز سياهرگ هاي عمقي و 2/3 درصد به دليل  

فشار خون باال  فوت نموده بودند.
نتيجه گيری. با كنترل عوامل خطری مانند فشار خون باال، كشيدن سيگار، سطوح باالي كلسترول خون و وزن زياد مي توان تا حد 

زيادي از بروز بيماري هاي قلبي عروقي پيشگيري نمود. 

کليدواژه ها: اپيدميولوژی، بيماری قلبی عروقی
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2-  كارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشكی جهرم، جهرم، ايران
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مقدمه 
بيماري هاي قلبي عروقي شايع ترين علت مرگ در بيشتر كشــورهاي جهان از جمله ايران و مهمترين عامل از كار افتادگي است. با 
وجود پيشرفت هاي سريع تشخيصي و درماني هنوز يك سوم بيماراني كه دچار سكته قلبي مي شوند فوت مي كنند و دو سوم آنها  كه 
زنده مي مانند، هرگز بهبودي كامل نمی يابند و به زندگي عادي بر نمي گردند. اين بيماري ها، هزينه هنگفتي را بر نظام هاي بهداشتي 
درماني كشورها تحميل مي كنند. با اين همه، بيماري هاي قلبي عروقي يكي از قابل پيشگيري ترين بيماري هاي غير واگير انسان به 

شمار مي آيند )روگر و همكاران، 2012(.
ميزان بروز آنژين صدري، سكته قلبي حاد و مرگ ناگهاني، از نظر اپيدميولوژيك مورد بررســي قرار گرفته است كه بر اساس عوامل 
خطر، سن، جنس و نژاد در سطوح فردي و بر اساس كشورها، مناطق جغرافيايي و طبقات اجتماعي در سطوح جمعيتي و در طول زمان 
متفاوت مي باشند )ويرتانم و همكاران، 2012(. بيماري هاي عروق كرونر باعث مورتاليتي، موربيديتي و ناتواني در جمعيت ايران مي 
گردند و تقريبا عامل50 درصد تمام مرگ ها در سال محسوب مي شــوند)حاتمی و همكاران، 2007(. در حالي كه ميزان مرگ و مير 
ناشي از بيماري هاي كرونر قلبي برحسب سن دركشورهاي توسعه يافته درحال كاهش است، شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد 
اين بيماری در ايران رو به افزايش مي باشد، به طوري كه ميزان آن بين 20 تا 45 درصد  افزايش يافته است. به نظر مي رسد تغييرات 
ايجاد شده در سبك زندگي مانند مصرف زياد غذاهاي فراوری شده و غني از چربي هاي اشباع شده، سطح پائين فعاليت فيزيكي همراه 
با افزايش شيوع چاقي و ديابت نوع دو منجر به افزايش پيشرونده در شيوع عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي و بيماري هاي كرونر 
قلبي دركشورهاي توسعه يافته شده است )حدائق و همكاران، 2009(. مطالعاتي كه بر روي جمعيت بزرگسال تهران انجام شد شيوع 
باالي ســندرم متابوليك و عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي مخصوصا پرفشــاری خون، ميزان باالي كلسترول تام، پائين بودن 

كلسترول با دانسيته باال )HDL( و باال بودن نسبت دور كمر به هيپ را نشان مي دهد )عزيزی و همكاران، 2002 و 2003(.
بيماري عروق كرونر يك فرآيند مزمن است كه از دوران جواني شروع مي شود و به تدريج پيشرفت مي كند. عوامل خطر مستقل اين 
بيماري شامل تاريخچه فاميلي ابتالی زودرس، مصرف سيگار، ديابت، پرفشاری خون و باال بودن چربی خون، سبك زندگي بي تحرك، 
افزايش سن، جنس و چاقي مي باشد )اورت و همكاران، 2011(. بر اساس مطالعه مورد شاهدي در 52 كشور، 9 عامل خطر شامل سيگار 
كشيدن، سطوح غيرطبيعي ليپيدخون، پرفشاری خون، ديابت، چاقي شكمي، فقدان يا كمبود فعاليت فيزيكي، مصرف كم ميوه جات و 
سبزيجات در طول روز، مصرف زياد الكل و شاخص هاي رواني اجتماعي كه به آساني قابل اندازه گيري و قابل اصالح هستند، عامل بيش 
از 90 درصد سكته حاد قلبي اوليه محسوب مي شوند )ياسوف و همكاران، 2004(. مطالعات مداخله اي نشان داده اند كم كردن عوامل 
خطر باعث كاهش ميزان بيماري هاي كرونر قلبي، سكته مغزي و ديگر بيماري هاي قلبي عروقي خواهد شد )اورتگا و ماترسون، 2011(. 
با توجه به شيوع باالي بيماري هاي قلبي عروقي در ايران و مرگ و مير ناشي از اين بيماري ها، مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعيت 

اپيدميولوژك بيماران قلبی عروقی بستری در بخش های قلب و CCU بيمارستان های دانشگاه علوم پزشكی جهرم انجام گرديد.

مواد و روش ها 
در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، نمونه گيری به صورت سرشماری شامل بررسی 2392 پرونده مربوط به بيماران بستري شده از اول 
فروردين تا پايان اسفند ماه 1391 با تشخيص اوليه بيماري هاي قلبي عروقي در بيمارستان هاي مطهري و پيمانيه جهرم مورد انجام 
گرفت. بررسی اين پرونده ها، پس از تأييد كميته پژوهشی دانشكده پرستاری و تأييد كميته اخالق دانشگاه علوم پزشكی جهرم و كسب 
اجازه از مسئولين مربوطه انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها يك چك ليست دو قسمتی بود. بخش اول شامل اطالعات دموگرافيك و 
بخش دوم اطالعات مربوط به انواع مختلف بيماري هاي قلبي عروقي )آنژين صدری، انفاركتوس ميوكارد و ...(، عوامل خطر )باال بودن 
چربی خون، پرفشاری خون، ديابت، مصرف سيگار، استرس و ...(، مدت زمان بستري و پيامد بيماري )ترخيص، انتقال يا فوت( بود. جهت 
تدوين چك ليست، از منابع معتبری چوت كتاب و مقاالت مختلف در اين زمينه و نظر متخصصين قلب و عروق استفاده گرديد و كليه 
عوامل مؤثر در اين زمينه، در چك ليست گتجانده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته ها 
در بررسی 2392 مورد، 53/2 درصد زن و 46/8 درصد مرد بودند. همچنين، 99 درصد افراد بستري متاهل و 61/2 درصد بومي بودند. 
ميانگين سني نمونه ها 12/5±60 سال و اكثريت نمونه ها در محدوده سني 42 تا 83 سال قرار داشتند. ميانگين مدت زمان بستري 

در بيمارستان 1/65±3/5 روز بود. 
 در اين مطالعه شايع ترين بيماري عروقي فشار خون باال )91/7 درصد( بود و 10/6 درصد از نمونه ها هم ديابت غيروابسته به انسولين 
داشتند.شايع ترين عامل خطر، فشــار خون باال )48/2درصد( بود و پس از آن، ديابت )24/6 درصد(، هايپر ليپيدمي )12/3 درصد(، 
استعمال دخانيات )9/8 درصد( و سابقه خانوادگي ابتال به بيماري هاي قلبي عروقي )5/1 درصد( قرار داشت. شايع ترين علمل خطر 



نشريه پرستاری قلب و عروق
دوره دوم ، شماره 2، تابستان 1392

Cardiovascular Nursing Journal
2(2), Summer  2013

16

در مردان به ترتيب پرفشاری خون )45/6 درصد(، ديابت )20/8 درصد(، استعمال دخانيات )20 درصد(، هايپرليپيدمي )8/6 درصد( 
و سابقه خانوادگي )5 درصد(، و در زنان، پرفشاری خون )49/9 درصد(، ديابت )27/1 درصد(، هايپرليپيدمي )14/9 درصد(، سابقه 
خانوادگي )5/2 درصد( و استعمال دخانيات )2/7 درصد( بود. از كل بيماران بستري، 97/6 درصد ترخيص شدند و ميزان مرگ و مير 

داخل بيمارستاني 55 نفر )2/3 درصد( بود كه از اين تعداد 31 نفر مرد )2/8 درصد( و 24 نفر زن )1/9 درصد( بودند. 
در بيماران قلبي، 53/8 درصد به دليل حمله قلبي ناگهاني، 5/8 درصد به دليل آريتمي هاي قلبي، 5/1 درصد به دليل نارسايي احتقاني 
قلب، 3/5 درصد به دليل سكته قلبي و 0/5 درصد به دليل آنژين صدري فوت نموده بودند و در بين بيماري هاي عروقي، 8/3 درصد به 

دليل ترمبوز سياهرگ هاي عمقي )DVT( و 2/3 درصد به دليل  فشار خون باال فوت نموده بودند.

جدول شماره 1: مقايسه بروز انواع مختلف بيماری های قلبی در مردان و زنان بستری در بخش های قلب در سال 1391

بحث  
بيماري هاي قلبي عروقي اپيدمي زمان ما محسوب مي شوند و مهمترين بيماري در جهان مي باشند كه باعث موربيدتي، مورتاليتي، 
ناتواني و افزايش هزينه هاي درماني تا سال 2020 خواهند گشت )گازينو، 2005(. اين بيماري مزمن تاثير زيادي بر كيفيت زندگي 
بيماران دارد. در اين مطالعه شايع ترين بيماري هاي قلبي و عروقي، آنژين صدري )63/3 درصد( و فشار خون باال )91/7 درصد( بودند. 
تعداد زنان بستري به دليل بيماري هاي قلبي عروقي بيشــتر از مردان و تعداد افراد متاهل بيشتر از مجردها بود. آمار دقيقي از شيوع 
آنژين صدري در ايران يافت نشد، ولي اين آمار در كشور آمريكا نشان مي دهد تقريباً يك نفر از هر 42 نفر )2/35 درصد( يا 6/4 ميليون 
نفر مبتال به اين بيماري مي باشند. در بين آمريكايي هاي سنين 40 تا 74 سال، شــيوع آنژين صدري برحسب سن در زنان بيشتر از 
مردان اســت )ليودجونز و همكاران، 2009(، گرچه داده هاي مركز كنترل و پيشگيري بيماري ها )2007( نشان داد در سال 2005 
مردان )5/5 درصد( شيوع باالتري از آنژين صدري و بيماري هاي كرونر قلبي نسبت به زنان )3/4 درصد( داشتند. در مطالعه حدائق 
و همكاران )2009( كه بر روي  5984 فرد 30 سال به باال در تهران انجام شد، شــيوع بيماري كرونر قلبي 21/8 درصد بود و در زنان 
نسبت به مردان شيوع باالتري داشت )22/3 درصد در مقابل 18/8 درصد ( و شيوع آنژين صدري10/7 درصد بود )بر اساس پرسشنامه 

درصد کل تعداد کلدرصدتعدادبيماری های قلبی
161467/47آنژين صدری

97170/77زن

64357/5مرد

32213/46نارسايی احتقانی قلب

14211/2زن

18016/1مرد

31313/09سكته قلبی

1068/3زن

20718/49مرد

271/13حمله ناگهانی قلبی

171/3زن

100/9مرد

1164/85آريتمی

554/3زن

614/44مرد
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آنژين رز( و در افراد 65 سال به باال شيوع آنژين بيشــتر بود )62 درصد (كه با مطالعه حاضر همخواني دارد و بعد از اينكه شيوع آن بر 
اساس انطباق سني سنجيده شد، زنان به طور قابل مالحظه اي شيوع بيشتری از آنژين صدري نسبت به مردان داشتند )11/5 درصد 
در مقابل  8/9 درصد و P>0/001( .در اين مطالعه شيوع پرفشاری خون و استعمال سيگار نيز به طور معني داري درنمونه هايي كه 

بيماري كرونر قلبي داشتند بيشتر بود. 
در مطالعه ديگري كه درشهر اصفهان انجام شد، شــيوع بيماري كرونر قلبي در افراد30 تا 79 سال 19/4 درصد بود كه در بين خانم 
ها نسبت به آقايان شيوع بيشتري داشــت )21/9 درصد در مقابل  16 درصد و P>0/001 ( )روگر و همكاران، 2012(. شيوع باالي 
بيماري هاي كرونر قلب در زنان ايراني ممكن است به دنبال شيوع باالي سندرم متابوليك در زنان در مقايسه با مردان باشد )42 درصد 
در مقابل 24 درصد و P>0/001( )عزيزی و همكاران، 2003(. در كشور ايران، معموال سطح فعاليت فيزيكي در زنان كمتر از مردان 
است و افزايش وزن و چاقي در بين زنان شايع تر است )دريانی و همكاران، 2005(. در مطالعه حاتمي و همكاران )2007( نيز كاهش 
فعاليت فيزيكي در بين زنان بيشتر بود. مطالعه ديگري كه برروي 107 زن مهاجر ايراني و تركيه اي و 50 زن سوئدي انجام شد نشان داد 
كه در زنان ايراني و تركيه اي نمايه توده بدني  و قطر دور كمر بيشتر بود و نسبت دور كمر به هيپ، سطح باالي تري گليسريد و سطح 
پايين HDL كلسترول نسبت به زنان سوئد بيشتر بود. در اين مطالعه زنان ايراني و تركيه اي سنگين تر از زنان سوئدي و شيوع باالتري 
از چاقي شكمي، پروفايل چربي نامطلوب و درجه بااليي از بي تحركي فيزيكي در اوقات فراغت داشتند كه ممكن است آنها را مستعد 
بروز ديابت و بيماري هاي قلبي عروقي آترواسكلروتيك نمايد )دريانی و همكاران، 2005(. در يك مطالعه متاآناليز كه درمورد مقايسه 
شيوع آنژين در زنان  با مردان در 31 كشور انجام شد از بين 199494 زن، 13331 مورد و از بين 201821 مرد، 11511 مورد آنژين 

گزارش شد كه نشان داد شيوع آنژين در زنان كمي بيشتر از مردان است )همينگوای و همكاران، 2008(.
مطالعه حاضر نشان مي دهد كه پرفشاری خون و آنژين صدري دو بيماري با شــيوع باال در شهرستان جهرم مي باشند، به طوري كه 
پرفشاری خون در زنان49/9 درصد و در مردان 45/6 درصد بود. همچنين، 41/7 درصد نمونه ها فشار خون سيستوليك باالتر از 140 
ميلی متر جيوه و 34/4 درصد فشار خون دياســتوليك باالتر از 90 ميلی متر جيوه داشتند. اين يافته ها با نتايج ديگر مطالعات بسيار 
متفاوت مي باشد، به طوري كه در مطالعه حاتمي و همكاران )2007( كه بر روي 1381 زن و 1619 مرد انجام شد )جمعا 3000 زن و 
مرد(، 13/7 درصد فشار خون سيستوليك باالي140 و 9/1  درصد فشار خون دياستوليك باالي 90 ميلی متر جيوه داشتند و در اين 
مطالعه شيوع پرفشاری خون )فشار خون بيش از140/90 ميلی متر جيوه( در زنان بيشتر از مردان و در گروه سني  56 تا 65 سال بيشتر 
بود. در مطالعه صراف زادگان و همكاران )1999( در اصفهان هم 8624 مرد و زن 19 سال به باال مورد مطالعه  قرار گرفتند كه دركل، 

18 درصد )8/ درصد مردان و 19/4 درصد زنان( پرفشاری خون سيستميك داشتند. 
در اين مطالعه شيوع بااليي از چاقي، هايپرليپيدمي و ديابت در بين افراد مبتال به فشار خون در مقايسه با افرادي كه فشار خون نداشتند 
وجود داشت. در مطالعه ای  كه بر روي 8491 مرد و زن 20 تا 69 سال در تهران انجام شد 22 درصد پرفشاری خون داشتند )23 درصد 
زنان در مقابل 20 درصد مردان، P=0/01( )عزيزی و همكاران، 2002)، ولي در مطالعه اي كه كازراني )2006( در كرمانشــاه انجام 
داد فشار خون باال )33 درصد( در مردان شايع تر از زنان بود. نتايج مطالعه حاضر با نتايج مطالعات ديگر كشورهاي آسيايي نيز بسيار 
متفاوت مي باشد. در مطالعه اي كه درمورد شيوع پرفشاری خون و سكته مغزي دركشورهاي آسيايي انجام شد نشان داد ميزان شيوع 
پرفشاری خون بين 15 تا 35 درصد متغير است و پرفشاری خون و سكته مغزي در افراد نسبتا جوان )يا در سنين پائين تر( اتفاق مي 
افتد. اين مطالعه عوامل خطر پرفشاری خون را  وزن زياد، زندگي بي تحرك، مصرف زياد الكل، طبقه اجتماعي باال، مصرف زياد نمك، 
ديابت و استعمال زياد سيگار در بيشتر كشورهاي آسيايي ذكر مي كند، در حالي كه در استراليا، نيوزلند و ژاپن، طبقه اجتماعي پائين 
عامل خطر پرفشاری خون و سكته مغزي مي باشد )ديكنينگ و همكاران، 2012(. در ايران بر اساس طرح سالمت و بيماري، 14 درصد 
افراد 12 تا 69 سال فشار خون باال داشتند و در همين بررسي مشخص گرديد كه 34 درصد افراد  35 تا 69 ساله دركل استان ها و 38 

درصد در تهران فشار خون باال داشتند )سينگ و همكاران، 2000(.
علي رغم شيوع باالي آنژين صدري و پرفشاری خون در اين مطالعه، ميزان مرگ و مير داخل بيمارستاني 2/3 درصد بود كه در مقايسه 
با مطالعات مشابه بسيار پائين مي باشد، به طوري كه در مطالعه كازراني اين ميزان  7/5 % بود )سينگ و همكاران، 2000(. در مطالعه 
ديگري در مقايسه مرگ و مير داخل بيمارستاني مردان و زنان پس از انفاركتوس ميوكارد، مرگ و مير زنان 16/7 درصد و مردان 11/5 
درصد گزارش شده است. وضعيت مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي عروقي در استان خراسان رضوي نيز نشان داد در سال 1384 
در كل گروه هاي سني معادل 34/6 درصد مي باشد كه در دو جنس  به ترتيب  معادل 44/5 و 55/4 درصد براي زنان و مردان مي باشد 

)ميرميران و همكاران، 2001(.
عليرغم افزايش پرفشاری خون و آنژين صدري در بيماران، كاهش ميزان مرگ و مير داخل بيمارستاني نشان مي دهد كه اين بيماران 
درمان مناسب بيشتري دريافت كرده اند، بنابراين، از مرگ آنها پيشگيري شده است و مؤيد تالش موثر كادر درماني برای بيماران قلبي 
مي باشد. همچنين، كاهش ميزان مرگ و مير ممكن است با افزايش شيوع پرفشاری خون تشخيص داده شده، مرتبط باشد يا افزايش 
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آگاهي بيماران و درمان مناسب آنها منجر به پيشرفت هايي در كاهش مرگ و مير بيماران با فشار خون باال شده باشد. مطالعه  اي كه 
كارن و همكاران )2008( بر روي 12 ميليون نفر جمعيت مبتال به پرفشاری خون در كانادا در سال هاي 1995 تا 2005 انجام دادند 
مرگ و مير ناشي از پرفشاری خون از 11/3 در 1000 نفر در سال 1995 به 9/6 در 1000 نفر در سال 2005 رسيد كه كاهش نسبي  
15/5 درصد داشت و اين كاهش در مردان، بيشــتر از زنان بود )22/2- درصد در مقابل 7/3- درصد، P>0/001(. تقريباً 60 درصد 
از تمام مرگ ها ناشي از بيماري هاي كرونر قلبي مي باشد كه خارج از بيمارستان اتفاق مي افتد. بنابراين، مشكل به نظر مي رسد كه 
بتوان تخمين با ارزش و دقيقي از روند مرگ ناگهاني ناشي از بيماری كرونر قلبی در داخل و خارج بيمارستان به دست آورد )ورتانين 

و همكاران، 2012(. 
در پژوهش حاضر ميانگين مدت زمان بستري در بيمارستان 1/65±3/5 روز و ميانه 3 روز و ميانگين سني افراد تحت مطالعه 60±12/5 
سال بود كه با مطالعات انجام شده در كشــورهاي ديگر همخواني دارد، به طوري كه در انگلستان ميانگين طول اقامت در بيمارستان 
به دليل آنژين صدري 5/5 روز و ميانه 3 روز و ميانگين سن بيماران 67 سال و در استراليا ميانگين طول اقامت در بيمارستان 4/1 روز 
و آمار بستري شــدگان به دليل آنژين صدري در بيمارســتان هاي عمومي 5/8 در هر 10000 نفر در سال 2002-2001 بوده است 

)واندربوم و همكاران، 2010(.
در اين مطالعه شايع ترين عوامل خطر، فشار خون باال و پس از آن ديابت و هاپيرليپيدمي بود و شيوع آنها در زنان بيش از مردان بود. 
مطالعات، همراهي عوامل رواني- اجتماعي مانند خصومت، افسردگي، پايين بودن حمايت اجتماعي، ايزوالسيون اجتماعي، عدم ثبات 

)امنيت( شغلي و عدم توانمندي را با بروز بيماري هاي كرونر قلبي در زنان گزارش كرده اند )ايكر، 1998(. 
در مطالعه حاتمي و همكاران )2007( هم ميزان شيوع پرفشاری خون و ديس ليپيدمي در زنان بيشتر از مردان بود. در مطالعه صراف 
زادگان )1999( هم هاپيركلسترولمي، افزايش نمايه توده بدنی و پرفشاری خون به طور قابل مالحظه اي در زنان )41 درصد( بيشتر 
از مردان )32 درصد( بود، در حالي كه باال بودن تري گليسريد و استعمال زياد سيگار در بين مردان بيشتر بود. تنها عاول خطری كه 
در مردان شيوع باالتري نسبت به زنان داشت استعمال دخانيات )سيگار( بود )20 درصد در مقابل 2/7 درصد( كه مقايسه آن با نتايج 
مطالعات ديگر نشان مي دهد كه ميزان افراد سيگاري در اين مطالعه كمتر مي باشد. در مطالعه كازراني )2006( در كرمانشاه مصرف 
سيگار 45 درصد گزارش شده است كه همراه با فشارخون باال در مردان شايع تر بوده است و در مطالعه دبيران و همكاران )2002( هم 

47 درصد افراد تحت مطالعه سيگاري بودند.
شناسايي عوامل خطر وســيله اي براي كاهش خطر بيماري هاي قلبي عروقي از طريق كاهش عوامل خطر قابل اصالح و تصميمات 
درماني بهتر از طريق تعيين دقيق تر وضعيت تمام عوامل خطر مي باشد. كاهش عوامل خطر اقدام باليني اوليه براي كاهش مورتاليتي 
و موربيديتي بيماري هاي قلبي عروقي مي باشد. مطالعات اپيدميولوژيك به وضوح نشان داده اند كه پرفشاری خون، استعمال دخانيات 
و ديس ليپيدمي، اصلي ترين عوامل خطر بيماري هاي عروق كرونر قلب مي باشــند كه به صورت سينرژيك عمل مي نمايند )منت، 
2009(. بنابراين، با افزايش شيوع عوامل خطر بيماري كرونر قلبي و با افزايش هزينه ها، شناسايي و درمان افرادي كه در معرض خطر 

هستند يك اولويت ملي محسوب مي شود )كانون و همكاران، 2010؛ واندرليند و همكاران، 2011(.
در اين مطالعه 53/8 درصد بيماران به دليل حمله قلبي ناگهاني فوت نموده بودند كه اين ميزان در زنان در مقايسه با مردان بيشتر بوده 
است. مرگ ناگهاني يكي از تظاهرات شايع گرفتاري عروق قلب اســت و بيش از 50 درصد بيماران كه با مرگ ناگهاني فوت مي كنند 
هيچ سابقه اي از عالئم قلبي نداشته اند )آتكيندز و همكاران، 2009(. در كل، نيمي از مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي عروقي 
قبل از رسيدن به بيمارستان به صورت ناگهاني رخ مي دهد كه مرگ هاي ناگهاني در زنان كمتر از مردان بوده است و در مردان نيز با 
افزايش سن كمتر مي شود. در مطالعه انجام شده در كشــورهاي ديگر درصد مرگ هاي ناگهاني قلبي بدون سابقه بيماري هاي قلبي 
عروقي اگرچه در زنان نسبت به مردان بيشتر بوده است، در 57 درصد مردان و 64 درصد زناني كه به صورت ناگهاني فوت نموده اند هيچ 

مدركي براي وجود بيماري هاي قلبي عروقي قبلي وجود نداشته است )ياسوف،2004(.
در مطالعه حاضر بيشترين افراد تحت مطالعه را متأهلين )99 درصد( تشكيل مي دادند. تأهل به عنوان عامل اجتماعي مهم در ارتباط 
با مرگ و مير شناخته شده است. مطالعات در مورد اين مسئله در اياالت متحده، كشورهاي اروپايي و ژاپن نشان داده اند كه خطر مرگ 
و مير براي اشخاص مطلقه يا مجرد 1/2 تا 2/5 برابر بيشتر از افراد متأهل است. در مطالعه اي كه در ژاپن بر روي 94062 مرد و زن 40 
تا 79 ساله انجام شد نشان داد مرداني كه هرگز ازدواج نكرده بودند در معرض خطر بيشتر مرگ و مير در اثر بيماري هاي قلبي عروقي 
قرار داشتند )آيكدا و همكاران، 2007(. همچنين، در مردانی كه طالق گرفته بودند خطر مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي عروقي 
در مقايسه با مردان متأهل به طور متوســط باالتر بود، اما اين روند در مورد زنان مشاهده نشد )هرليتز و همكارن، 2010(. تحقيقات 
ديگر  نشان دادندكه »كيفيت ازدواج« به طور معني داري با بقاي چهار ساله در مردان و زنان مبتال به نارسائي قلبي مرتبط بوده است 
)كيويماكی و همكاران، 2013(. نتايج مطالعه حاضر هم نشان مي دهد عليرغم اينكه تعداد افراد متأهل بستري شده بيشتر بوده است، 

ولي ميزان مرگ و مير كمتر بوده است.
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نتيجه گيري
آترواسكلروز پديده اي است كه از كودكي آغاز مي شود و تا چندين دهه بدون عالمت مي باشد. بررسي هاي اپيدميولوژي با شناساندن 
عوامل خطر كمك مي كنند تا بتوان با اتخاذ راهبردهاي مناسب از خطر بيماري هاي قلبي عروقي كاست. با توجه به اهميت بيماري و نيز 
عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي عروقي، پيشگيري از شيوع آن امري است همه جانبه كه مي بايست عالوه بر مردم كه نقش اساسي 
دارند دستگاه هاي اجرايي با مشاركت و همكاري همه جانبه در اين زمينه فعاليت نمايند. در اين مطالعه آنژين صدري و پرفشاری خون 
از شــيوع بااليي برخوردار بودند و هر دو بيماري با كنترل عوامل خطر و با تغيير و اصالح سبك و شيوه زندگي قابل پيشگيري و قابل 
درمان مي باشند. بنابراين، با كنترل عوامل خطری مانند فشار خون باال، عدم استعمال سيگار، كاهش سطح كلسترول خون و وزن مي 
توان تا حد زيادي از بروز بيماري هاي قلبي عروقي پيشــگيري نمود. همچنين، جهت تغيير در سبك زندگي، تشويق افراد به مصرف 
غذاهاي سالم، محدود كردن مصرف الكل، كنترل فشار خون، ترك سيگار و اجتناب از استرس و اهميت دادن به ورزش توصيه مي گردد.
پيشنهاد مي شود طرح »قلب سالم« با هدف ترويج فرهنگ سالمت و شناسايي و كنترل بيماران قلبي در شهرستان جهرم اجرا گردد 
و شهروندان با سن 35 تا 40 سال از نظر ابتال به بيماري هاي قلبي عروقي مورد مطالعه قرار گيرند و براي افراد سالم و در معرض خطر، 

برنامه هاي پيشگيري و براي مبتاليان برنامه پيگيري دارويي درماني اجرا گردد.

تقدير و تشكر
از پرسنل محترم بخش های سی سی يو و قلب بيمارستان ها مطهری و پيمانيه دانشگاه علوم پزشــكی جهرم، كه ما را در انجام اين 

پژوهش ياری رساندند، كمال تشكر و قدردانی داريم.
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Epidemiologic study of hospitalized cardiovascular patients in 
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Sara Shahsavari1 , Ph.D Candidate
Farideh Nazari2 , BSc
*Mahdi Karimyar Jahromi3 , MSc
Mitra Sadeghi4, BSc

Abstract
Aim. The aim was to describe epidemiologic characteristics of cardiovascular patients admitted 

to Jahrom hospitals.

Background. Cardiovascular disease is the most common cause of death in most countries 

including Iran. It is the major cause of disability. Cardiovascular disorders are counted as one of 
the most preventable, noncomunicable illnesses in human.

Method. In this retrospective descriptive study, 2392 medical records of patients admitted to the 
hospital in 2012-2013 with a primary diagnosis of cardiovascular diseases were studied. Data were 
obtained from a checklist with two parts, the first part included demographic information and the 
second part was about different types of heart disease, cardiovascular risk factors, and duration 

of hospitalization and outcome of the disease. The data  were analyzed using SPSS statistical 

software.

Findings. According to the findings, 53.2% of patients were female, and 46.8% were male. Of 
the patients, 99% were married and 61.2% were native. The mean age of the sample was 60±12.5 
and the majority were in the age range of 42-83 years. The most common cardiovascular disease 

were angina and hypertension, respectively. Among patients with heart disease, 53.8% died of a 
sudden heart attack, 5.8% due to cardiac arrhythmias, 5.1% due to congestive heart failure, 3.5% 
of acute myocardial infarction and 0.5% due to angina. In patients with vascular disease, 8.3% 
died due to deep vein thrombosis and 2.3% died due to hypertension.
Conclusion. With controlling risk factors such as hypertension, smoking, high blood cholesterol 

and body weight, it is possible to greatly prevent the risk of cardiovascular disease.
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تأثیر ماساژ درمانی بر کیفیت خواب بعد از عمل بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر
*زهرا شفيعی1 ، کارشناس ارشد پرستاری
سيما بابايی2 ، دانشجوی دکترای پرستاری

عبداهلل نظری3 ، کاردان فوريت های پزشكی
وجيهه آتشی4 ، دانشجوی دکترای پرستاری

خالصه
هدف. تحقيق حاضر با هدف تعيين تأثير ماساژ درمانی بر كيفيت خواب بيماران بعد از عمل جراحی پيوند عروق كرونر انجام  شده است. 
زمينه. اختالل خواب در بيماران تحت جراحی پيوند عروق كرونر شايع می باشد و بيش از 30 سال است كه مورد توجه قرار گرفته است. 
روش کار. اين مطالعه نيمه تجربی بر روی 72 مددجوی تحت جراحی بای پاس عروق كرونر بســتری در بيمارستان شهيد چمران 
اصفهان كه  به طور تصادفی در دو گروه آزمون و كنترل قرار گرفته بودند انجام شــد. بيماران گروه آزمون ماساژ استروك سطحی به 
مدت 20 دقيقه و به تعداد چهار جلسه در چهار روز پياپی بعد از عمل و بيماران گروه كنترل تنها مراقبت های روتين را دريافت كردند. 
كيفيت خواب بيماران بر اساس پرسشنامه استاندارد كيفيت خواب بيمارستان مريم مقدس قبل و    بعد از  مداخله مورد بررسی قرار 
گرفت. برای تجزيه و تحليل اطالعات از نرم افزار SPSS  نسخه 18 و روش های آماری توصيفی و استنباطی )تی مستقل، تی زوج، 

كای اسكوئر( استفاده گرديد. 
يافته ها. ميانگين نمرات كيفيت خواب قبل از مداخله در گروه آزمون و  كنترل به ترتيب 3/6± 22/5 و 3/8± 22 بود كه تفاوت آماری 
معنی داری را نشــان  نمی داد. پس از مداخله، ميانگين نمرات كيفيت خواب در گروه آزمون و كنترل به ترتيب 2/8 ±11/8 و ±4/7 

.)P>0/001( 15/5بود كه تفاوتی معنادار   را نشان داد
نتيجه گيری. استفاده از ماساژ درمانی می تواند باعث بهبود كيفيت خواب بعد از عمل بيماران تحت جراحی پيوند عروق كرونر شود 
و با توجه به سادگی و كم هزينه بودن اين روش، شايد بتوان اين روش را به عنوان مكمل مناسبی برای دارودرمانی و مداخالت بعد از 

عمل در اين بيماران مورد استفاده قرار داد.

کليدواژه ها. ماساژ، كيفيت خواب، جراحی پيوند عروق كرونر
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مقدمه                                                                                                                                                                                          
بيماری های قلبی عروقی بيشــترين آمار مرگ و مير را به خود اختصاص داده است و تا سال 2020، همچنان عامل اوليه مرگ و مير 
در دنيا خواهد بود. تعداد بسياری از بيماران مبتال به بيماری های عروق كرونر كه به درمان های دارويی پاسخ نمی دهند، تحت عمل 
جراحی پيوند عروق كرونر قرار می گيرند. اين روش رايج حدود 35 سال است كه در جهان پزشكی انجام می پذيرد )ويليامز، 2004(. 
اگرچه عمل جراحی پيوند عروق كرونر يك عمل رايج با ميزان مرگ و مير پايين می باشــد و باعث تسكين نشانه های آنژين به نحو 
مطلوبی می گردد؛ اما بهبودی پس از جراحی های قلبی همراه با عالئم و نشانه های درد و ديسترس روانی و مشكالت مربوط به خواب 

می باشد )نرباس و همكاران، 2010(.
بيش از 30 سال است كه اختالل خواب در بيماران تحت عمل جراحی پيوند عروق كرونر شناسايی شده است. محققان اين اختالل را 
پس از جراحی عروق كرونر به عوامل متعددی همچون محيط بيمارستان، تفاوت های فردی از نظر سن، جنس، بيماری های همراه 
و اثرات درمان طبی و جراحی نسبت داده اند )ردكر و هگز، 2002(. روزنبرگ )2001( می نويسد اختالل خواب بعد از جراحی های 
بزرگ غيرقلبی دو تا چهار روز بعد از عمل به طول می انجامد؛ اما اختالالت خواب بعد از جراحی قلبی در صورت عدم درمان می تواند 
برای ماه ها طول بكشد. خواب و بيداری يك فرايند فيزيولوژيك در بدن است كه نقش ترميمی و حفاظتی داشته و در بازسازی قوای 

جسمی و هيجانی سهيم بسزايی دارد )واركاروليس و همكاران، 2002(.
برخی محققان به وجود نوعی ارتباط بين اختالالت خواب و حوادث قلبی پی برده اند. به طور مثال گوستافســن )2002( در مطالعه 
خودمی نويسد: »اختالل در شروع خواب، يك عامل خطر مستقل در ايجاد حوادث قلبی در مردان می باشد«. همچنين وی می گويد 
كه بين خواب ناكافی و بسياری از تظاهرات بالينی بيماری عروق كرونر مانند آنژين صدری، آريتمی قلبی، افزايش فشار خون، مشكالت 

تنفسی، خطر گسترش انفاركتوس ميوكارد و مرگ ناگهانی ارتباط وجود دارد. 
امروزه اگرچه برای پيامدهايی نظير اختالالت خواب در بيماران قلبی از روش های دارويی استفاده می شود، اما اين روش ها می توانند 
با بروز برخی عوارض جانبی همراه باشند. بنابراين، توجه همه جانبه به نيازهای بيماران برای پرستار، به عنوان اولين كسی كه با عالئم 
و نيازهای بيمار ارتباط دارد، از اهميت ويژه ای برخوردار اســت )اليوت و همكاران، 2008(. در اين راستا، اقدامات مختلف پرستاری 
به عنوان شــيوه های درمانی تكميلی جهت كمك به بيماران برای دستيابی به نيازهای روانی و جسمانی آنان انجام شده است و يكی 

از روش هايی كه در سال های اخير مورد توجه همگان قرار گرفته است، استفاده از درمان های مكمل پس از جراحی قلب می باشد.
يكی از پرطرفدارترين روش های طب مكمل ماساژ درمانی است و در ميان درمان های مكمل، ماساژ در رتبه سوم از نظر شيوع استفاده 
برای بيماران می باشد )آلبرت و همكاران، 2009(. تحقيقات انجام شده نشان داده است كه ماساژ درمانی يك مداخله مؤثر پرستاری 
است و باعث آرام سازی، و كاهش درد و استرس در بيماران قلبی )مك نامارا و همكاران، 2003(؛ سكته مغزی )كانگ و همكاران، 2009( 
و كاهش استرس در زنان باردار می شود )بذرافشان و قربانی، 2010(، ليكن شواهد كافی در مورد اثربخشی آن در اختالل خواب ناشی 

از جراحی بای پاس عروق كرونر در دسترس نمی باشد. 
از بين انواع مختلف ماساژ، ماساژ سوئدی، ماساژی آرامش بخش است كه اســاس آن را پروفسوري بنام پرهنريك لينك در آغاز قرن 
نوزدهم ارائه داد و دارای فوايد ديگری نظير افزايش جريان خون، آرام كردن ذهنو جسم، كاهش استرس و فشار عضالني و افزايش سطح 
سالمتي نيز می باشد )گكسدی، 2002(. آلبرت و همكاران )2009( در طی مطالعه خود بيان نمودند كه ماساژ سوئدي تأثير بيشتري 
بر كاهش استرس و اضطراب بيماران تحت جراحي قلب باز دارد و از طرف ديگر بيل هالت و ماتا )2009( نيز در طي مطالعه خود به اين 
نتيجه رسيدند كه براي بيماراني كه داراي سطح باالي اضطراب و استرس هستند بايد از تكنيك هاي سطحي ماساژ استفاده كرد. از 
طرف ديگر، ويل كينسون و همكاران )2008(، معتقد هستند كه استفاده از درمان های مكمل شامل ماساژ و رفلكسولوژی در خدمات 
مراقبت سالمتی هنوز بحث انگيز اســت. وجود اين گونه ترديدها در جوامع و حتی در ميان جامعه پزشكی، يكی از چالش های اصلی 
موجود برای ورود اين اقدامات به مجموعه عملكرد پرستاری می باشد )اليوت و همكاران، 2008( و همين امر لزوم وجود يك پشتوانه 
غنی تحقيقاتی برای ورود هر چه سريع تر اين مقوله به مداخالت پرستاری را ضروری می سازد، زيرا وجود يك راهنمای علمی مناسب 
برای پرستاران، آنها را در انجام مراقبت های با كيفيت باال و بر اساس شواهد علمی حمايت می نمايد. با توجه به اين كه آمار موجود بر 
شيوع باالی مشكالت مربوط به خواب بعد از عمل جراحی قلب داللت دارد و درمان های متداول نيز به لحاظ اثربخشی و مقبوليت مورد 
نقد و بررسی بيشتر قرار دارند؛ پژوهشگر بر آن شد تا با طراحی اين مطالعه، تأثير ماساژ درمانی بر كيفيت خواب بعد از عمل بيماران 

تحت جراحی پيوند عروق كرونر را مورد بررسی قرار دهد.

مواد و روش ها 
پژوهش حاضر يك مطالعه نيمه تجربی است كه در محدوده زمانی اول دی ماه 1389 تا آخر ارديبهشت 1390 در بيمارستان شهيد 
چمران اصفهان بر روی دو گــروه از بيماران تحت عمل جراحی بای پاس عروق كرونر بســتری در بخش های جراحی قلب كه دارای 
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معيارهای ورود به مطالعه بودند انجام شــد. از ميان 165 مددجوی تحت جراحی پيوند عروق كرونر قلب، 72 نفر انتخاب و سپس به 
طور تصادفی 36 نفر در هر گروه قرار گرفتند.

 معيارهای ورود به پژوهش شامل هوشياری كامل؛ سن 75-18 سال؛ عدم استفاده از انواع روش های طب مكمل طی سه ماهه قبل؛ 
عدم مصرف شخصی داروهای خواب آور، بنزوديازپين، آرام بخش و مخدر توسط بيمار؛ عدم وجود نوروپاتی شديد در بيمار؛ زمان اتصال 
به پمپ بای پاس قلبی ريوی كمتر از 4 ساعت، سالم بودن نواحی تحت ماساژ و دريافت اجازه از سوی پزشك معالج بيمار؛ عدم وجود 
عقب ماندگی ذهنی، نابينايی و ناشنوايی؛ عدم وجود خونريزی از چست تيوپ بيشتر از cc/h 200؛ مدت زمان انتوباسيون بيشتر از 
24 ساعت و  عدم وجود اختالل عملكرد سيستوليك بطن چپ )كسر تخليه كمتر يا مساوی با 35 درصد( و همچنين، عدم وجود سابقه 

آرتروز، روماتيسم مفصلی يا بيماری های مفصلی در واحدهای مورد پژوهش بود.
نمونه ها به روش هدفمند انتخاب و بعد از دريافت رضايت نامه كتبی، به طور تصادفی به دو گروه مداخله و كنترل تقسيم شدند. روش كار 
بدين ترتيب بود كه پس از تعيين گروه ها و اخذ رضايت نامه كتبی آگاهانه از بيماران، به طور جداگانه توضيحات الزم در مورد محرمانه 

بودن اطالعات، داوطلبانه بودن شركت در مطالعه، اهداف، مراحل و مدت مطالعه به نمونه های هر دو گروه ارايه شد.
پژوهشگر قبل از شروع مداخله ماساژ درمانی، ابتدا بيمار و محيط اطراف او را برای انجام مداخله مهيا كرد. سپس، مشخصات دموگرافيك 
بيمار و سئواالت پرسشنامه استاندارد خواب بيمارستانی توسط همكار پرسشگر پرسيده و تكميل شد. پرسشنامه استاندارد كيفيت 
خواب بيمارستانی SMHSQ كه به بررسی اختالل در الگوی خواب می پردازد و از اعتبار و اعتماد جهانی برخوردار است و در پژوهش 
های مختلف اعتبار علمی آن مورد ارزيابی قرار گرفته است در اين پژوهش استفاده گرديد. اين پرسشنامه شامل 11 سؤال مربوط به 
اختالل الگوی خواب است و بر اساس مقياس درجه بندی اصالً  با امتياز )1(، خيلی كم با امتياز )2(، مقداری با امتياز )3( و زياد با امتياز 

)4( تنظيم گرديد. 
پايين ترين نمره اختالل الگوی خواب عدد 11 به معنای عدم وجود اختالل الگوی خواب و حداكثر نمره عدد 44 به معنای بيشترين 
ميزان اختالل الگوی خواب می باشد. نمرات 21-11 نشان دهنده اختالل الگوی خواب خفيف، نمرات 32-22 نشان دهنده اختالل 

الگوی خواب متوسط و نمرات 44-33 نشان دهنده اختالل الگوی خواب شديد می باشد.
اين مطالعه با استفاده از تكنيك استروك سطحی ماساژ ســوئدی به مدت 20 دقيقه همراه با روغن نرم كننده بچه، بر روی دست ها، 
پاها و پشت و به تعداد چهار جلسه در چهار روز پياپی در روزهای سوم تا ششم بعد از عمل جراحی پيوند عروق كرونر و در طی ساعات 

6 تا 9 بعد از ظهر انجام شد. مراحل فوق در چهار روز متوالی برای هر نمونه تكرارگرديد.
ماساژ در ناحيه دست ها )در حالي كه بيمار بر روي صندلي نشسته و دســت هاي بيمار روی زانوها قرار گرفته بودند(، از سطح داخلي 
دست ها با روش جارويي شروع و به طرف سرشانه ها حركت مي كرد و در قسمت سرشــانه ها دست ها از هم باز و به صورت آبشاري به 
پايين امتداد مي يافتند. اين حركت در هركدام از دســت ها حداقل 10 مرتبه تكرار مي شد. سپس، پژوهشگر روي سر پنجه پا، جلوي 
بيمار مي نشست و آماده انجام تكنيك در پاها مي شد. در ناحيه پا، ماساژ شامل دو قسمت مي شد: در قسمت اول، ماساژ با لمس روي 
ساق پا و از ناحيه داخلي پا شروع، به طرف زانو رفته، سپس در ناحيه زانو دست هاي پژوهشگر دور زده و به طرف عضالت كناره پا هدايت 
مي شدند و بعد به طرف پايين امتداد مي يافتند. اين حركت نيز حداقل 10 مرتبه در هر كدام از پاها تكرار مي شد. در قسمت دوم ماساژ 
پا، دست ها از باالي زانوها به طرف كشاله ران حركت می كرد و در انتهاي كشاله ران دست ها از هم باز و به طرف كناره ران ها هدايت و 
به همين صورت به طرف پايين امتداد مي يافتند. اين حركت نيز حداقل 10 مرتبه تكرار مي گرديد. بعد از خاتمه ماساژ دست ها و پاها از 
بيمار  خواسته می شد كه بر روي صندلي بنشيند و دست هايش را روي هم و پيشاني را روي دست ها قرار دهد و به دو بالش كه در ناحيه 
شكم و قفسه سينه قرار داده شده بود تكيه نمايد. نكته بســيار مهم در اينجا، توجه به تقارن شانه ها نسبت به ستون فقرات بيمار بود. 
در مورد ماساژ ناحيه پشت تكنيك كار شامل چهار قسمت مي شد: قسمت اول مربوط به ماساژ مهره به مهره بود كه با كمك انگشتان 
شست در دو طرف ستون مهره ها، از مهره هفتم گردني شروع و به طرف آخرين مهره كمري امتداد مي يافت. اين حركت براي هر مهره 
حداقل 10 مرتبه و هر مرتبه يك ثانيه طول مي كشيد. در قسمت دوم ماساژ پشت، با استفاده از انگشتان و كف دست ها حركاتي شبيه 
به راه رفتن از مهره هفتم گردني شروع و به طرف پايين امتداد و سپس دوباره به سمت باال ادامه  داده می شد. اين حركت به صورت رفت 

و برگشتي و حداقل پنج مرتبه انجام مي شد.
در قسمت سوم ماساژ پشت، با دو الي سه انگشت از ناحيه مهره هفتم و هشتم ســينه اي ماساژ استروكينگ شروع و در امتداد ستون 
فقرات به طرف باال حركت كرده، روي سرشانه ها دست ها از هم باز شده، سر شانه ها را دور زده و به طرف پايين تا ناحيه مهره هفتم و 
هشتم سينه اي امتداد داده می شــد. اين حركت نيز حداقل 10 مرتبه تكرار گرديد. در قسمت چهارم ماساژ پشت، در حالي كه بيمار 
كاماًل صاف نشسته بود، دست ها را از پايين ناحيه كمري كنار هم قرار داده، به طرف باالي سرشانه ها و در امتداد ستون مهره ها حركت 
داده، روي سرشانه ها دست ها از هم باز شده، سرشانه ها را دور زده و با حداقل سه حركت مارپيچي در پهلوها و طرفين ستون مهره ها به 

طرف پايين امتداد  داده می شد. اين حركت نيز حداقل 10 مرتبه تكرار گرديد )هاتن و همكاران، 2002(.
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پس از پايان دوره مداخله ماساژ درمانی يعنی در صبح روز پنجم پرسشنامه اســتاندارد خواب بيمارستانی توسط همكار پژوهشگر از 
بيماران تكميل شد. الزم به ذكر است كه ماساژدرمانی در مردان توسط همكار مرد تحت نظارت پژوهشگر انجام گرفت. بيماران گروه 
كنترل كليه شرايط بيماران گروه آزمون را داشتند؛ اما برای آنها هيچ مداخله ای صورت نگرفت و بيماران تنها مراقبت های روتين بخش 
را دريافت كردند و پرسشنامه استاندارد خواب بيمارستانی نيز برای آن ها در روز اول و آخر مداخله، توسط همكار پرسشگر پرسيده شد 
و تكميل گرديد. برای تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS نســخه 18 و روش های آماری توصيفی و استنباطی )تی مستقل، 

تی زوج، كای اسكوئر(  استفاده گرديد. 
در اين پژوهش موارد اخالقی مانند اخذ مجوز از دانشــگاه و كميته اخالق معاونت پژوهشی دانشــگاه علوم پزشكی اصفهان، توضيح 
مراحل انجام كار به بيماران و اخذ رضايت نامه از آنان، محرمانه ماندن اطالعات گردآوری شــده، توجيه بيماران در رابطه با اختياری 
بودن شركت در مطالعه، انجام ماساژ در بيماران مرد توسط همكار مرد و تعهد به مسئوالن جهت در دسترس قرار دادن نتايج حاصل 

از مطالعه، مورد توجه قرار گرفت.

يافته ها 
بررسی نتايج حاصل از مطالعه نشان داد كه اختالف آماری معنی داری بين دو گروه از نظر اطالعات دموگرافيك وجود نداشت. )جدول 
شماره 1(. الزم به ذكر اســت كه ميانگين مدت زمان ابتالی به بيماری قلبی در گروه آزمون 31/1 ماه با انحراف معيار 5/3 و در گروه 
شاهد 33/4 ماه با انحراف معيار 5/7 بود. همچنين، نتايج حاصل از مطالعه مشخص كرد كه تعداد افراد سيگاری در گروه آزمون 21 نفر 
)58/3 درصد( و در گروه شاهد 22 نفر )61/1 درصد( و همچنين، سابقه مصرف داروهای قلبی در گروه آزمون 63/9 درصد و در گروه 
شاهد 72/2 درصد بود و دو گروه تفاوت آماری معناداری از لحاظ ميانگين مدت زمان ابتالی به بيماری قلبی )p=0/62(، سابقه مصرف 

سيگار )p=0/81( و همچنين، سابقه مصرف داروهای قلبی )p=0/44(  نداشتند.
همچنين، يافته های حاصل از مطالعه نشــان داد كه ميانگين و انحراف معيار نمرات كيفيت خواب، قبل از مداخله در گروه آزمون و 
شاهد به ترتيب 3/6± 22/5 و 3/8±22 بود كه تفاوت آماری معنی داری را نشان نمی دهد. توزيع فراوانی كيفيت خواب، قبل و  بعد 
از مداخله در گروه آزمون و همچنين، ميانگين تغييرات نمرات كيفيت خواب، بعد از مداخله در دو گروه به ترتيب در جداول شماره 2 

و 3 آمده است.
 جدول شماره 1: توزيع فراوانی مطلق و نسبی ويژگی های دموگرافيك واحدهای پژوهش در گروه آزمون و كنترل و شاخص های آماری مرتبط

 با آن در بيماران تحت جراحی بای پس عروق كرونر
گروه

متغير
کنترلآزمون

تعداد )درصد(تعداد )درصد( Pمقدار 
p =0/19سن )سال(
5 )13/9(7 )19/4(کمتر از 50

50-59)44/4(16)41/6(15
60-69)19/4( 7)25( 9

 7 )19/4(6 )16/7(بيشتر از 69
p =1جنس

18)50(18)50(مرد
18)50(18)50(زن

p =0/75سطح تحصيالت
20 )55/6(18 )50(بی سواد

6 )16/7(8 )22/2(پايان ابتدايی
3 )8/3(4 )11/1(راهنمايی

6 )16/7(4 )11/1(ديپلم
1 )2/8(2 )5/6(باالی ديپلم

p =0/78وضعيت تاهل
0)0(0)0(مجرد

31)86/1(29)80/5(متاهل
3)8/3(31)8/3(بيوه



نشريه پرستاری قلب و عروق
دوره دوم ، شماره 2، تابستان 1392

Cardiovascular Nursing Journal
2(2), Summer  2013

26

بحث
مطالعه حاضر به بررسی تأثير ماســاژ درمانی بر كيفيت خواب بعد از عمل بيماران تحت جراحی بای پس عروق كرونر در بيمارستان 
شهيد چمران شهر اصفهان در سال 90-1389 پرداخت. نتايج حاصل از مطالعه نشان داد كه ميانگين كاهش نمره اختالل خواب در 

 .)p> 0/001( گروه آزمون به طور معناداری بيشتر از گروه شاهد بود
كاسترو سانچز و همكاران )2011( تحقيقی نيمه تجربی بر روی 59 بيمار فيبروميالژيا انجام دادند. برای گروه آزمون يك جلسه ماساژ 
درمانی 90 دقيقه ای در هفته به مدت 20 هفته انجام گرفت. يافته های تحقيق نشان داد كه تفاوت قابل مالحظه ای در كيفيت خواب 
بين دو گروه بعد از ماساژ به وجود آمد. اجيندو )2007( نيز در تحقيقی به بررسی اثرات يك جلسه 20 دقيقه ای ماساژ صورت و پا بر 
روی القای خواب در افراد سالم پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه هر دو نوع ماساژ باعث القای خواب و در نتيجه بهبود كيفيت خواب 
در افراد سالم می شود. همچنين، تسی و همكاران )2003( تحقيقی نيمه تجربی بر روی 98 بيمار مبتال به نارسايی مزمن كليه انجام 
دادند؛ به اين ترتيب كه برای هر يك از نمونه های گروه آزمون سه جلسه ماساژ درمانی در هفته و به مدت چهار هفته انجام شد. نتايج 

نشان داد كه ماساژ درمانی باعث بهبود كيفيت خواب و همچنين، بهبود كيفيت زندگی بيماران شد.
فيلد و همكاران )2007(، تحقيقی نيمه تجربی بر روی 30 بيمار مبتال به كمردرد انجام دادند. برای بيماران گروه آزمون دو جلسه ماساژ 
درمانی 30 دقيقه ای در هفته به مدت پنج هفته انجام گرفت. يافته های حاصل از مطالعه نشان داد كه اختالل خواب در بيماران گروه 
آزمون در پايان مطالعه به طور معناداری كاهش پيدا كرده بود. همچنين، در مطالعه ای ديگر، جينی و همكاران )2011( به بررسی اثرات 
ماساژ درمانی بر روی درد، وضعيت خلقی، احساس آرامش و كيفيت خواب در بيماران مبتال به درد متاستاتيك استخوانی پرداختند. 
برای بيماران گروه آزمون )36 نفر( پنج جلسه ماساژ درمانی 40 دقيقه ای به مدت پنج روز انجام گرفت. در انتها پژوهشگران گزارش 

كردند كه ماساژ درمانی سبب كاهش درد، بهبود كيفيت خواب و همچنين ارتقای وضعيت خلقی و احساس آرامش در بيماران شد.
در مطالعه ای ديگر براون و همكاران )2012( به بررسی اثرات ماساژ درمانی بر روی درد، اضطراب، اسپاسم عضالت، احساس آرامش 
و رضايتمندی بعد از عمل در بيماران تحت جراحی قلب پرداختند. برای بيماران گروه آزمون دو جلسه ی 20 دقيقه ای ماساژ درمانی 
در طی روزهای سوم تا ششم بعد از عمل انجام گرفت. يافته های حاصل از مطالعه حاكی از كاهش درد، اضطراب و اسپاسم عضالت و 

2)5/6(3)8/3(مطلقه
p =0/48عادات خواب

1)2/8(1)2/8(خوابيدن در محيط آرام
1)2/8(0)0(خوابيدن در محيط شلوغ

9)25(10)27/8(خوابيدن با گوش دادن راديو
16)44/4(16)44/4(خوابيدن با تماشای تلويزيون

9)25(7)19/4(خوابيدن با خوردن يک ليوان شير
0)0(2)5/6(خوابيدن با مطالعه کتاب

 جدول شماره 2: توزيع فراوانی مطلق و نسبی نمرات كيفيت خواب )اختالل در الگوی خواب( گروه آزمون،  قبل و بعد از مداخله
 

زمان              
اختالل خواب

 Pآزمون و مقدار بعد از مداخلهقبل از مداخله
درصدتعداددرصدتعداد

2877/83597/2خفيف )11-21(
822/212/8متوسط )22-32(

3610036100جمع
2/8t =17/7± 3/611/8 ± 22/5انحراف معيار ± ميانگين

p =0/001

جدول شماره 3: مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات كيفيت خواب )اختالل در الگوی خواب( بعد از مداخله در دو گروه آزمون و كنترل
آزمون تی مستقلکنترلآزمونگروه

P-valueTانحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

6/43/70/0015/5-10/73/6-اختالل خواب )11-44(
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همچنين افزايش احساس آرامش و رضايتمندی در بيماران تحت ماساژ درمانی بود. 
در حالی كه نتايج مطالعه نرباس و همكاران )2010( كه با هدف تعيين تاثير ماساژ درمانی بر كيفيت خواب بيماران تحت جراحی بای 
پس عروق كرونر انجام شده بود نشان داد كيفيت خواب در گروه تحت ماساژ درمانی بسيار بهتر از گروه كنترل بود، ولی اين تفاوت از 
نظر آماری معنی دار نشد. نويسندگان علت اين تفاوت را در تعداد كمتر نمونه ها )40 نفر(، استفاده از تكنيك های ماساژ عمقی تر و 

متفاوت با مطالعه حاضر بيمار می دانند.
يافته های اين پژوهش نشان می دهد كه ماساژ درمانی باعث بهبود كيفيت خواب بعد از عمل بيماران تحت جراحی بای پس عروق كرونر 
می شود كه اين پديده  می تواند باعث تسهيل بهبودی بيماران و همچنين، كاهش عوارض و طول مدت اقامت بيماران در بيمارستان 
و در نتيجه بهبود كيفيت زندگی شود. به طوری كه بهروزی فر و همكاران )2008( در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه بيمارانی 
كه در ده هفته بعد از جراحی پيوند عروق كرونر دارای كيفيت زندگی مطلوب تری بوده اند، از كميت خواب شــبانه مطلوب تری نيز 

برخوردار بوده اند.
از طرف ديگر می دانيم بيماران تحت جراحی بای پس عروق كرونر در معرض تماس با انواع تنش زاها قرار دارند كه اســترس آنها را 
تشديد  می كند و در نتيجه اين استرس تمام ابعاد زندگی اين بيماران و از جمله كيفيت خواب  آنان را دستخوش تغيير می نمايد. اين 
مسئله می تواند صدمات جبران ناپذيری به سيستم های مختلف بدن بيماران وارد سازد. لذا جهت جلوگيری از ايجاد چنين حاالتی در 
بيماران عالوه بر درمان های متداول، به كارگيری درمان های تكميلی سالم و بی خطر از جانب پرستاران الزم و ضروری به نظر می رسد.

نتيجه گيری
يافته های پژوهش حاضر نشان داد كه ماساژ درمانی موجب بهبود محسوس و معناداری در كيفيت خواب بعد از عمل بيماران تحت 
جراحی بای پس عروق كرونر می شود. لذا با توجه به تأثيرات مثبت ماساژ درمانی بركيفيت خواب بعد از عمل بيماران، می توان بيان 
كرد كه استفاده از ماساژ درمانی به عنوان يك مداخله مؤثر پرستاری می تواند باعث بهبود كيفيت خواب بعد از عمل بيماران جراحی بای 
پس عروق كرونر شود و با توجه به سادگی و كم هزينه بودن اين روش، شايد بتوان به عنوان مكمل مناسب برای دارودرمانی و مداخالت 
بعد از عمل در اين بيماران مورد استفاده قرار داد. بنابراين، به پرستاران پيشنهاد می شود اين روش را در بيماران تحت جراحی قلب 
بستری در بخش های مراقبت ويژه و جراحی قلب به كار برند يا در صورت عدم وجود امكانات در بخش، به همراهان بيمار توصيه شود 
كه اين روش را برای بيمار در منزل به كار برند. يافته های اين پژوهش می تواند توسط پرستاران بخش های مراقبت های ويژه و جراحی 
قلب، مورد استفاده قرار گيرد و در برنامه های آموزش مراقبت از اين بيماران به دانشجويان گنجانده شود. نويسندگان در اين مطالعه 

هيچ گونه عارضه ناشی از مداخله، مشاهده نكردند. 

تشكر و قدردانی
نويســندگان بر خود الزم می دانند كه از معاونت پژوهشی دانشكده پرستاری و مامايی دانشــگاه علوم پزشكی اصفهان و همچنين، 
دانشگاه علوم پزشكی شــهركرد كه حمايت مالی اين طرح را انجام دادند و همچنين، تمامی همكاران و شركت كنندگان در مطالعه 

تقدير و تشكر كنند.
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The effect of massage therapy on sleep quality of patients after 
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Abstract
Aim. The aim of this study was to examine the effect of massage therapy on sleep quality of 

patients after coronary artery bypass surgery (CABG). 

Background. Poor sleep quality is common among patients following CABG and has been 

noticeable for more than 30 years.

Method. In this quasi-experimental study, 72 patients, who had undergone CABG in Isfahan 
Chamran Hospital were were recruited. The patients were randomly assigned to the two 

experimental and control groups. The patients of the experimental group received light pressure 

stroking massage for 20 minutes in four sessions after the surgery. The patients in control group 

received only the routine care. The patients› sleep quality was measured before and after the 

intervention with St Mary›s Hospital Sleep Questionnaire. Data were analyzed by SPSS software, 
version 18 and descriptive and inferential statistical methods were used for data analysis.

Findings. Mean scores for sleep quality before the intervention in the experimental and control 

groups were 22.5±3.6 and 22±3.8, respectively, and no statistically significant difference seen 
between them. After the intervention, there was a statistically significant difference between mean 
scores for sleep quality of the experimental and control groups (11.8±2.8 vs 15.5±4.7) (P<0.001).
Conclusion. The use of massage therapy can promote sleep quality of patients after CABG and 

due to low cost and simplicity; it can be used as a complement to drug therapy and postoperative 
interventions implemented in these patients.

Keywords: Massage, Sleep quality, Coronary Artery Bypass Graft Surgery 
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تاثیر مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم بر تجارب معنوی بیماران تحت عمل بای پس عروق 
کرونر

مريم اسدی1، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ويژه 
* مينو اسد زندی2، دکترای مديريت تحقيقات علوم پزشكی

عباس عبادی3 ، دکترای پرستاری

خالصه
هدف. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثير مدل مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلب سليم بر ميزان تغيير در سطح تجارب معنوی بيماران 

تحت عمل بای پس عروق كرونر انجام شد.
زمينه. بيمارانی كه تحت عمل جراحی قلب باز قرارمی گيرند، بحران بزرگی را در زندگی خود تجربه می كنند. هر بحران به عنوان يك 

بحران معنوی تجربه منحصر به فردی را به وجود می آورد. 
روش کار. در يك مطالعه نيمه تجربی60 بيمار كانديد عمل بای پس عروق كرونر در بيمارستان بقيه اهلل انتخاب و به صورت تخصيص 
تصادفی در يكی از دو گروه كنترل يا آزمون قرار گرفتند. درگروه آزمون، مراقبت معنوی بر اساس مدل قلب سليم در طول بستری انجام 

شد و پرسشنامه تجارب معنوی روزانه )DSES( در بدو بستری و حين ترخيص توسط بيماران تكميل شد.
يافته ها. ميزان سطح تجارب معنوی بيماران بدو بستری در دو گروه تفاوت معناداری نداشــت، ولی پس از اجرای مراقبت معنوی 
قلب سليم، در هنگام ترخيص، ســطح تجارب معنوی در گروه آزمون در مقايسه با گروه كنترل به طور قابل توجهی افزايش يافته بود 
)p>0/001(.نتيجه گيری. مراقبت معنوی قلب سليم به عنوان يك مراقبت پرســتاری معنويت محور، باعث افزايش سطح تجارب 

معنوی بيماران می شود و برای برآورده ساختن تمايالت و نيازهای معنوی بيماران قابل اجرا می باشد. 

کليدواژه ها: مراقبت معنوی، مدل قلب سليم، تجارب معنوی، عمل بای پس عروق كرونر 
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مقدمه
طبق گزارش ســازمان بهداشــت جهانی، بيماری های قلبی عروقی علت اصلی مرگ و مير در كل دنيا و 82 درصد مرگ و ميرها در 
كشورهای در حال توسعه  می باشــد. اگرچه بخش عمده درمان، رعايت رژيم دارويی و غذايی است، اما در بسياری از موارد بای پس 
عروق كرونر تنها راه درمان و افزايش طول عمر بيماران می باشد. هر ساله حدود 8 ميليون عمل قلب باز در دنيا و 40 هزار عمل قلب 
باز در ايران انجام می شود )ساداتی و گلچين، 1391(. بيمارانی كه تحت عمل جراحی قلب قرار می گيرند بحران بزرگی را در زندگی 
خود تجربه می كنند )برونر، 2004( و به علت ماهيت خطرناك جراحی قلب، بستری شدن در بيمارستان به منظور عمل جراحی قلب 
باز، چه به صورت انتخابی و چه به صورت اورژانسی، به صورت يك بحران در زندگی شخصی بيمار نمايان می شود )عسگری، 1392(. 
سی وارد )2000( معتقد است كه هر بحران در واقع يك بحران معنوی است و تجربه منحصر به فردی را به وجود می آورد كه عالوه بر 
پيامد های جسمی، بر ابعاد روانی اجتماعی و به خصوص معنوی فرد به طور قابل توجهی تاثير می گذارد  )بينگام، 2007( و باعث جلوه 

گر شدن موضوعات كليدی مرتبط با معنويت می شود. 
بيماران در مواجهه با آســيب  و بيماری، آنچه را كه در زندگی شــان مهم بوده است مورد ارزشــيابی قرار می دهند و اغلب سواالت 
ايدئولوژيك می پرسند. آيا خدا وجود دارد؟ آيا زندگی معنا و هدفی دارد؟ آيا بيماری به من صدمه می زند؟ آيا من در حال مرگ هستم؟ 
آيا فردی مورد اطمينان در اين لحظات سخت وجود دارد؟ پرستاران ماهر در مراقبت معنوی قادر به تعيين و درك عوامل درونی برای 
بيمار  هستند و با حضوری دلسوزانه می توانند به بيماران در جهت يافتن معنا و هدف برای تحمل رنج و درد بيماری و پذيرش امكان 
وقوع مرگ كمك كنند و با تقويت ارتباط با خدا كه باعث پرورش بعد معنوی انسان می شود و نيز با فراهم آوردن تسهيالتی برای بيماران 
جهت بيان اعتقادات و انجام فعاليت های مذهبی شان در برآورده ساختن نيازهای روحی آنان كمك نمايند )تيلور، 2005(. مداخله 
های معنوی ، از دعا و نيايش تا كاربرد متون مذهبی، مداخله های درمانی نيرومندی هستند كه باعث سير معنوی و تجربه معنوی در 
درمانگر و مددجو كه نوعی تقارن و كيمياگری يا تغيير ماهيت معنوی اســت می گردد )وست، 1388(. البته زمينه و سوابق شخصی 
افراد بر معنی و تفسير  فرد از تجربه تاثير گذار است )بوستون و مانت، 2001( و از ســوی ديگر، معنويت با فرهنگ )چيو و همكاران، 
2004( و مذهب )فراهانی نيا و عباسی، 1390( و شرايط اجتماعی آميخته شده است. بنابراين، در مطالعات بايد به زمينه فرهنگی و 

مذهبی جامعه توجه نمود. 
در جامعه ايرانی 98 درصد مردم مسلمان و90 درصد شيعه هستند. مذهب و فرهنگ با شــيوه زندگی مسلمانان در آميخته است و 
اعتقادات مذهبی نقش مهمی در زندگی آنان به خصوص در شــرايط بحرانی ايفا می كند )حسن خانی و همكاران، 2007(. بنابراين، 
می توان گفت در اسالم معنويت و مذهب از هم جدا نيستند )كريم اللهی و همكاران، 2007( و تعاليم اسالم، شكل دهنده  معنويت و 
سرچشمه آن قران كريم و سيره پيامبر )ص( و ائمه اطهار اســت و با الگوی آداب اسالمی كه ساخته و پرداخته اركان دين است رابطه 
دارد )شيخی نژاد، 1388(. شهيد مطهری )1374( معنويت را پايه تكامل می داند كه در فطرت تعبيه شده است، از جامعيت و كمال 
برخوردار و مبتنی بر ايمان و عمل صالح اســت )رودگر، 1388(. با توجه به تعاريف معنويت در اسالم كه پايه تكامل و كمال در انسان 
می باشد و با نظر به اين كه استفاده از مدل مراقبتی باعث می شود گام به گام به هدف نزديك شويم )دهقان نيری و جاللی نيا، 1384(. 
در مدل مدل مراقبت معنوی قلب سليم، هسته اصلی مراقبت، بيمار و خانواده می باشد. الگوی مراقبت بر اساس مراحل فرايند پرستاری 
بر اصالح ارتباطات چهارگانه معنوی انسان )يعنی ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با ديگران و ارتباط با طبيعت و محيط( تنظيم 
شده است )اسدی زندی، 1388( و از آنجا كه در انتخاب مدل مراقبتی مناسب بايد كل نگری امر مراقبت با جامعه نگری همراه باشد 
)فراهانی نيا و عباسی، 1390(، اين مدل انسان را متاثر از محيط )ولی نه اسير جبر حوادث و منفعل( و موجودی دارای قدرت اراده و 
اختيار می داند كه قادر است در برابر محيط، تغييرات و ناماليمات آن واكنش نشان دهد. اين مدل، سالمت را برخورداری از قلب سليم، 
كه در فرد ايجاد احساس امنيت، اميدواری، عشق، سرور و بهجت می كند می داند، به طوری كه انسان با زندگی كردن در حال )نداشتن 
خوف از آينده و حزن گذشته( به احساس آرامش و رضايت از سرنوشــت می رسد. اين مدل، بيماری را ناشی از شيوه غلط زندگی می 
داند و ابتال به مشكالت اخالقی )چون خوف، حزن، حسد، كينه و ...( را نيز بيماری می داند و در پی اصالح نيات و شيوه زندگی از طريق 
اصالح ارتباطات چهارگانه بر می آيد و برای پرستار، عالوه بر كمك به بيمار جهت اصالح عملكرد )رفتار(، مساعدت در جهت اصالح 
افكار و نيات را الزم می داند تا عالوه بر تنظيم و اصالح محيط فيزيكــی، با تنظيم محيط روانی اجتماعی و محيط روحی بيمار، زمينه 
دستيابی به قلب سليم را فراهم كند و با رنگ الهی زدن به ارتباطات معنوی انسان او را به سوی اخالق نيك )صبر، شكر، رضا و ...( سوق 

دهد )روزاريو، 1997(.
از آنجا كه مطالعه ای در زمينه تاثير مراقبت معنوی مبتنی بر يك مدل مراقبتی توسط پرستاران بر سطح  تجارب معنوی بيماران به 
صورت كمی صورت نگرفته است، محققين بر آن شدند تا مدل مراقبت معنوی قلب سليم كه بر اساس اصول و مبانی اسالم طراحی شده 
است، در بيمارانی كه تحت عمل پبای پس عروق كرونر قرار خواهند گرفت اجرا شود و سطح تجارب معنوی بيماران مورد ارزيابی قرار 

گيرد تا ميزان تغيير بر سالمت معنوی كه همان پاسخ معنوی بيمار به بيماری است را مورد بررسی قرار دهد.
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مواد و روش ها
اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربی است كه پس از كسب مجوز در شورای پژوهش دانشگاه بقيه اهلل )عج( به شماره 390 و تاييد كميته 
اخالق به شماره 33 به منظور بررسی تاثير مدل مراقبت معنوی قلب سليم بر سطح تجارب معنوی بيماران تحت عمل جراحی قلب باز 
در بيمارستان بقيه اهلل االعظم )عج( تهران انجام شد. بيمارانی كه در بخش های داخلی قلب مردان و زنان و سی سی يو بستری و جهت 
عمل بای پس عروق كرونر كانديد می شــدند يا پس از آنژيوگرافی عروق كرونر در ليست عمل بای پس عروق كرونر قرار می گرفتند، 
جمعيت مورد مطالعه بودند. ابتدا بيمارانی كه مشخصات معيارهای ورود به پژوهش را داشتند در دو گروه 30 نفری آزمون و كنترل 
به صورت تخصيص تصادفی قرار گرفتند. معيارهای ورود به مطالعه شامل موارد زير بودند: 1( بيماران آماده عمل پيوند عروق كرونر، 
2( سن باالتر از 18 تا 80 سال، 3( برای بار اول تحت عمل پيوند عروق كرونر قرار گرفته باشند، 3( عدم سابقه بيماری روانی و مصرف 
داروهای روان پزشكی و آگاهی كامل به زمان و مكان و اشخاص، 4( عدم مصرف مواد مخدر، و 5( ناشنوا نبودن جهت برقراری ارتباط 
مؤثر. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه دموگرافيك )شامل اطالعاتی در مورد سن، جنس، تاهل، تحصيل، شغل، درآمد، و 
سابقه بيماری زمينه ای(، مقياس تجارب معنوی روزانه )DSES(  بود. اين مقياس اولين بار توسط اندروود و ترسی )2002( برای 
تهيه يك ابزار چندبعدی از معنويت ساخته شد تا بتواند به طور مؤثری در مطالعات سالمت كه حيطه های متفاوتی از مذهب و معنويت 
را مورد بررسی قرار می دهند مورد استفاده قرار گيرد. اين مقياس ادراك فرد از يك نيروی برتر )اهلل، خدا( در زندگی روزمره و ادراك او 
را از تعامل با اين وجود مافوق جهان مادی مورد سنجش قرار می دهد. در خصوص روايی اين ابزار، تاكنون مطالعات متعددی صورت 
گرفته است. اندروود و ترسی )2002( ثبات درونی مقياس را با استفاده از آلفای كرونباخ، 0/94 و 0/95 در دو بار اجرای مقياس نشان 
دادند. آنها همچنين، 47 نفر از افرادی كه سوء مصرف مواد داشتند و متقاضی درمان بودند را برای ثبات پاسخ دو روزه مورد آزمايش 

قرار دادند. برآورد آلفای كرونباخ از ثبات درونی، 0/88 برای آزمون و92 /0 برای بازآزمون بود. 
برای تعيين روايی و پايايی اين مقياس در جامعه ايرانی نمونه ای به حجم 120 نفر از دانشجويان پسر دوره كارشناسی دانشگاه شيراز 
انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند و سپس در فاصله دو تا سه هفته دوباره آزمايش شــدند. ضريب بازآزمايی برای كل مقياس 0/96 
به-دست آمد كه در سطح P>0/001 معنی دار بود. جهت سنجش پايايی درونی اين مقياس از ضريب آلفای كرونباخ استفاده شد كه 
برای كل نمونه ها 0/91 بود كه بسيار رضايت بخش و در سطح P>0/001 معنی دار بود )نسابه، 1384(. آقاعلی و زندی پور )1389( 
نيز در پژوهشی كه هدف آن، بررســي تأثير مشاوره گروهي شناختيـ  رفتاري با تأكيد بر انديشــه هاي معنوي بر افزايش معنويت و 
سالمت روان بيماران  مالتيپل اسكلروز در اســتان قم بود، اين مقياس را در نمونه اي 30 نفري به كار بردند كه ميزان آلفاي محاسبه 

شده آن 0/94 گزارش شده است.
مقياس اصلی دارای 16 ماده است، و نمرات باالتر بيانگر تجارب معنوی كمتر است. اما جهت سهولت در تفسير نتايج، در اين پژوهش، 
جهت نمره دهی، معكوس می شود تا نمرات باالتر بيانگر تجارب معنوی بيشتر باشد، لذا بايد هنگام مقايسه داده ها در تحقيقات مختلف 
به تفاوت در نمره گذاری ها توجه داشت. در اين مقياس از روش نمره گذاری ليكرت استفاده شده است. گزينه های پاسخ دهی عبارتند 
از اغلب اوقات روز )نمره 6(، هرروز )نمره 5(، اغلب روزها )نمره 4(، بعضی روزها )نمــره 3(، هر از چندگاهی يك بار )نمره 2( و هرگز 
يا تقريبا هرگز )نمره 1(، اما ماده 16 به عنوان يك سؤال كلی دارای يك مجموعه پاسخ متفاوت است كه عبارتند از اصال،  تا اندازه ای 
نزديك، بسيار نزديك و نزديك تا سرحد امكان. از آنجا كه ماده 16 دارای 4 گزينه پاسخ دهی است در صورتی كه بخواهد نمره ماده 16 
به ساير ماده ها كه دارای 6 گزينه پاسخ دهی هستند، اضافه شود پيشنهاد شده است كه فاصله نمره دهی به 1/5 افزايش يابد )اصال، 
1/5 نمره و نزديك تا سرحد امكان، 6(. حداكثر نمره 96 و حداقل نمره 16 است كه نمرات بدين گونه تفسير مي شوند: 16ـ36 نسبتاً 

ضعيف، نمرات 37ـ56 متوسط، 57ـ76 باال و 77ـ96 بسيار قوي از نظر معنويت بوده اند. 
محقق پس از ارائه معرفی نامه دانشگاه و توضيح در مورد اهداف پژوهش به مسئولين مركز و جلب موافقت و همكاری آن ها و با در نظر 
گرفتن مالحظات اخالقی اقدام به نمونه گيری نمود. در اولين روز بستری، محقق بر بالين هر يك از نمونه ها حاضر شد و برای بيمارانی 
كه شرايط ورود به مطالعه را داشتند توضيح داد كه اين يك طرح تحقيقاتی است و اهداف، مدت و اقداماتی كه انجام خواهد گرفت چگونه 
است. به بيمار اطمينان داده شد كه اطالعات محرمانه خواهد ماند و شركت در مطالعه اختياری است و شركت كننده، هر زمان می تواند 
از مطالعه خارج شود. فرم اطالعات دموگرافيك و فرم رضايت آگاهانه شركت در مطالعه اخذ و سپس پرسشنامه سنجش معنويت در 
هر دو گروه تكميل گرديد و در هنگام ترخيص نيز مجددا پرسشنامه تكميل شد. در گروه آزمون، مداخله معنوی بر اساس مدل قلب 
سليم با استفاده از كتابچه آموزشی كه توسط محقق و همكاران با بهره گيری از كتب مذهبی و متخصصين  فن، در اين زمينه تنظيم و 
تدوين شده بود، همراه با آموزش حضوری، انجام شد. در اين كتابچه آموزشی، برنامه مراقبت معنوی بر اساس معنويت دينی و مبتنی 
بر اصالح روابط چهارگانه انســان )ارتباط با خدا ، ارتباط با خود، ارتباط با ديگران و ارتباط با محيط( تنظيم گرديد و با در نظر گرفتن 

متفاوت بودن سطوح معنويت افراد و ميزان عالقه آنها و ظرفيت وجودی افراد، نوع مداخله برحسب انتخاب و تمايل بيمار انجام شد.
انجام مداخله با اجرای موارد زير انجام گرفت:

 Daily Spiritual Experiences Scale



نشريه پرستاری قلب و عروق
دوره دوم ، شماره 2، تابستان 1392

33 Cardiovascular Nursing Journal
2(2), Summer  2013

1(دارتباط با خدا: توصيه به دعا و نيايش، برپاداشتن نماز، قرائت قران و اذكار خاص برای اوقات ترس و اضطراب از جمله ذكر شريفه 
»حسبنا اهلل نعم الوكيل نعم المولی و نعم النصير« و توكل به خدا و تفويض امور به خدا و توسل به ائمه اطهار،

2( ارتباط با ديگران: توصيه به بخشش، گذشت، محبت به ديگران، انفاق، حسن ظن و دعا و طلب خير برای ديگران خصوصا برای پدر 
و مادر،

3( ارتباط با محيط: نگاه به رياحين و ســبزه، گوش كردن نغمه پرندگان و آب  )از طريق هدفون استماع صوت قران و سخنرانی های 
مذهبی و آوای طبيعت برای بيماران تسهيل می شد(، استعمال بوی خوش، استفاده از رنگ های شادی بخش و ...، و

4( ارتباط با خود: عالوه بر دادن آگاهی به بيمار درباره بيماری و ســير درمان، شناسايی مكانيســم های مقابله ای هر فرد در هنگام 
مشكالت توضيح داده شد و با روش های توصيه شده در اسالم مانند مراقبه با ارائه چك ليســت، و استفاده از احاديث توصيه شده و 

خواندن داستان انبياء و ... سعی در بهبود روش مقابله ای گرديد.
بيماران گروه آزمون در تمام روزهای بستری، معموال بين ساعات 8 صبح تا 14 توسط محقق مراقبت می شدند و هر روز همه مطالب 
روز قبل، تكرار و يادآوری می شد و آموزش ها و مشاوره های الزم داده می  شد. ابتدا پرستار در برقراری ارتباط درمانی با بيمار پيشقدم 
 می شد و برقراری ارتباط بر اساس اقدام انســانی با خوش رويی و خوش رفتاری و پرهيز از هر گونه قضاوت در مورد بيمار و خانواده و 

براساس همدلی و تشريك مساعی انجام می شد. 
همكاری و مشاركت بيمار و خانواده در اجرای مراقبت ها و پذيرش و انتخاب نحوه مراقبت از طرف آن ها يكی از اركان اساسی مراقبت 
در مدل قلب سليم است. هدف از پرستاری در اين مدل، مراقبت از عكس العمل های فرد نسبت به مشكالت بالقوه و بالفعل سالمتی 
بر اساس شيوه حل مشكل می باشد و هدف دراز مدت، تبديل عواطف و احساسات نشــات گرفته از ترس و اندوه به حاالتی سرشار از 
احساس آرامش و شادی و نشاط و اطمينان خاطر و برخورداری از امنيت و اعتماد و عشق )قلب سليم( می باشد، يعنی رسيدن به حالتی 
كه غم و اندوه سالمت از دست رفته يا ترس و اضطراب از آينده، بيمار را آزرده نسازد و صبر و تحمل رنج بيماری برايش مقدس باشد. 
خاتمه دهنده اين ارتباط درمانی، بيمار است كه با رسيدن به توانايی مراقبت از خود و احساس استقالل از طرف بيمار و خانواده اعالم 
می شد )اسدزندی، 1388(. جهت تجزيه و تحليل اطالعات از نسخه 20 نرم افزار SPSS و آماره های توصيفی )ميانگين، انحراف معيار 
و فراوانی( و  استنباطی نظير كای اسكوئر، تی مســتقل و زوجی، من ويتنی و تحليل واريانس يك طرفه و ضريب همبستگی پيرسون 

استفاده گرديد. 

يافته ها 
جدول شماره 1 يافته های دموگرافيك را نشان می دهد. 

جدول شماره 1: توزيع فراوانی مطلق و نسبی ويژگی های جمعيت شناختی در دو گروه آزمون و كنترل

گروه
متغير

نوع و نتيجه آزمونکنترلآزمون
تعداد )درصد(تعداد )درصد(

Fisher Exact test=0.000جنس

p=0/99   15 )50(   15 )50(مرد
   15 )50(   15 )50(زن

X2 =3/35وضعيت تاهل
20p =0/12)66/7(26)86/7(متاهل

10 )33/3(  4 )13/3(بيوه
Fisher Exact test= 0.054تحصيالت

24p =0/02 )80(16 )53/3(کم سواد
6 )20(14 )46/7(باسواد

X2 =0/93شغل
7p =0/13 )23/3(6 )20(شاغل

9 )30(10 )33/3(غيرشاغل
14 )46/7(14 )46/7(خانه دار

X2 =3/96سطح درآمد
16p=0/26 )53/30(10)33/3(پايين
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نتايج اين مطالعه نشان می دهد كه ميانگين سنی نمونه ها در گروه آزمون 58/7 و در گروه كنترل 62/8 بوده است كه تفاوت معنادار 
آماری نداشتند )p=0/08(. ساير متغيرهای جمعيت شناختی نيز در دو گروه همگن بودند.               

در هنگام بستری، دو گروه از نظر ميانگين نمره معنويت تفاوت معناداری نداشتند )p=0/31(، ولی در هنگام ترخيص و پس از مداخله، 
تفاوت معناداری بين دو گروه مشاهده شــد )p>0/001(.طبق آزمون تی زوجی در دو گروه، تفاوت معناداری در روند تغييرات نمره 

معنويت مشاهده می شود )p>0/001(.، ولی تغييرات در گروه آزمون چشمگيرتر است.

                     

9 )30(19 )63/3(متوسط
2 )6/70(1 )3/3(باال

Fisher Exact test=0/23بيماری زمينه ای

24p=0/26 )80(27 )90(دارد
6 )20(3 )10(ندارد

Fisher Exact test=0.13شروع بيماری قلبی

18p=0/16 )60(23 )76/7(کمتر از شش ماه
12 )40(7 )23/3(بيشتر از شش ماه

Fisher Exact test= 0.25سابقه جراحی

4p=0/31 )13/3(7 )23/3(دارد
26 )86/7(23 )76/7(ندارد

جدول شماره2: مقايسه ميانگين نمره معنويت در دو گروه آزمون و كنترل

گروه
مرحله

کنترلآزمون
ميانگين )انحراف معيار(ميانگين )انحراف معيار(

58/06 )12/6(61/5 )10/9(حين آزمون
60 )12/4(75/03 )7/8(ترخيص

t = -14/8نوع و نتيجه آزمون
df =29

p<0/001

t = - 7/02
df =29

p<0/001

جدول شماره 3: مقايسه فراوانی سطوح معنويت در دو گروه آزمون و كنترل

مرحله
سطح معنويت

بعد از مداخله             قبل از مداخله
آزمون ويلكاکسون تعداد )درصد(تعداد )درصد(

4/7z- = گروه آزمون
p<0/001 0 )0(  1 )3/3(ضعيف

 0 )0(                11 )33/3(متوسط
16 )53/3(17 )56/7(قوی

14 )46/7(                     1 )3/3(بسيار قوی

z = -1/7گروه کنترل
0p =0/08 )0(  1 )3/3(ضعيف

15 )50( 14 )46/7(متوسط
12 )40(14 )46/7(قوی

3 )10(1 )3/3(بسيار قوی
                z = -0/69 = -4/5z
                  p =0/48p<0/001
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جدول شماره 3 نشان می دهد كه بر  طبق آزمون من ويتنی، دو گروه از نظر ســطح معنويت در بدو بستری تفاوت معناداری ندارند 
.)p>0/001( ولی هنگام ترخيص تفاوت قابل مالحظه ای بين دو گروه مشاهده می شود )p=0/48(

بحث 
عمل بای پس عروق كرونری يك موقعيت تهديد كننده زندگی است كه باعث تمركز بر عالئق معنوی می گردد )كمپ، 1996، راحولم، 
2002(. يوهانسن )1391( در كتاب دين و معنويت می گويد: درمانگرانی كه با مسلمانان كار می كنند، بايد با مساجد و ديگر نهادهای 
اجتماعی اسالمی در ارتباط باشند و افزون بر شناخت اسالم بايد با زمينه های فرهنگی اقتصادی و تحصيلی و نيز سطح فرهنگ پذيری 
مراجع آشنا باشند. مسلمانان قرآن را مجموعه ای كامل از هدايت ها و راهنمايی ها برای چگونه زندگی كردن قلمداد می كنند و اين 
نشان می دهد كه هدايت و راهنمايی چيزی است كه از دين شان انتظار دارند، پس هدايت و راهنمايی كردن به شكلی كه هماهنگ و 

همخوان با تعاليم و آموزه های قرآن باشد، زمينه را برای رابطه ای اعتماد آميز و همكارانه با مسلمانان آماده می كند. 
در اين پژوهش نيز، همه مشاركت كنندگان مســلمان بودند و در بيانات آنان اعتقادات مذهبی و تاثيرگذاری آن بر رفتار و افكارشان 
كامال بارز بود. نتايج حاصل از مطالعه نشان داد سطح معنويت با جنسيت، تاهل، شغل، تحصيالت، و درآمد ارتباطی نداشت، ولی با زمان 
بستری ارتباط معنادار و معكوس داشت )p=0/007(. بين ميانگين نمره معنويت، روند تغييرات نمره معنويت، و سطوح معنويت دو 
گروه به هنگام ترخيص و پس از مداخله تفاوت معناداری مشاهده شد )p>0/001(. در مطالعه راحولم )2002( در بررسی معنويت در 
بيماران تحت عمل پيوند عروق كرونر، ارتباط معنويت با جنس معنادار بود و از اين نظر با مطالعه ما هم خوانی نداشت، همچنين، سطح 
معنويت با ساير مشخصات دموگرافيك ارتباط معنادار نداشت كه اين يافته با مطالعه ما هم خوانی داشت )راحولم 2002(. در مطالعه 
 )p>0/001( شاخص عشق الهی و معنويت و نماز و مكانيسم مقابله ای مذهبی با جنس زن ارتباط معنادار داشت )كوئينگ )20011
و با ساير مشخصات دموگرافيك رابطه نداشت.  در اين مطالعه، ميزان ايمان شخصی افراد قبل از عمل به عنوان عامل پيش بينی كننده 
در ميزان سازگاری مثبت بعد از عمل شناخته شد و ميزان اضطراب و افسردگی در افرادی كه عبادت می كردند كمتر بود. در مطالعه 
حاضر، بيماران رضايت كافی از اجرای مراقبت ها داشتند و از اينكه در انجام مراقبت ها آزادی و قدرت اختيار و اراده از آنها سلب نمی 
شد و از مشاركت خانواده در امر مراقبت و ارتباط مناسب پرستار با خانواده ابراز رضايت می نمودند. بيماران تجربيات معنوی خود را 
اين گونه بيان می كردند: »احساس سبكی می كنم«، »احســاس می كنم هميشه مورد لطف الهی بوده ام و اين من بوده ام كه از خدا 
غافل شده ام و با بيمار شدنم توجهم به خدا بيشتر شده«، »احساس می كنم كه تقديرم اين بوده كه بيمار شوم تا در اين مكان فرصتی 
برای خلوت با خدا و خودم داشته باشم«، »برايم شگفت انگيز است كه در زمان كمی به آرامشی عميق دست يابم و اين را از جانب خدا 
می دانم«، »احساس می كنم كه با ديگران خوب بر خورد نكرده ام و بايد به خاطر اين كه همه بندگان خداييم با ديگران با محبت رفتار 

كنم و از خطاهای آنان بگذرم«، »دوست دارم از اين به بعد روش زندگی ام را عوض كنم«. 
اين قبيل رويدادهای معنوی كه كارل راجرز آن را فقدان ميانجی يا حضور ناميده و بيان نموده است كه در لحظه هايی روح درونی من 
با روح درونی مراجع، ارتباط برقرار می كرد و انرژی شفادهنده ايجاد می شد و ســه شرط اساسی درمان را پذيرفتن بی قيد و شرط و 
درك همدالنه و خلوص می دانســت، در اين پژوهش تجربه گرديد. تورن اين تجربه ها را عطوفت ناميد كه كل وجود فرد را در بر می 
گيرد و ويليام وست آن را  نوعی احســاس آرامش، رضايت، صلح و صفای عظيم يا سطحی از تشديد انرژی يا لطف الهی يا شفابخشی 
ناميد. مارتين بوبر فيلسوف يهودی رابطه من و تو و ايجاد برخورد نيروزا مابين دونفر را برخوردی می داند كه در چنين برخوردی می 
توان خدا را يافت كه به گفته ماهرر در اين فرايند وحدت ميان درمانگر و مددجو ايجاد شده است كه با هم تجربه می كنند و اين تجربه 
ها به گفته ويليام وست باعث سير معنوی درمانگر و مددجو می گردد )وست، 1388(. اين تجربه های معنوی خصوصا در بيمارانی كه 
نگرانی شديدی داشتند به ميزان بيشتری در اين مطالعه مشاهده شد. عابدی )2005( به نقل از نيومن عنوان می كند مذهب می تواند 

در ايجاد احساس اميد، نزديكی به خدا و كمك به حل مشكل موثر باشد. 
بالبونی )2007( در مطالعه ی خود بين حمايت های معنوی در بيماران مبتال به سرطان با كيفيت زندگی آنان ارتباط معنی داری را 
نشان داد، به طوری كه هرچه سطح معنويت در اين بيماران باالتر بود بهتر می توانســتند با بيماری و مسايل مربوط به آن كنار آيند 
و روند بهبودی در آنها بهتر بود. عابدی و همكاران )2005( در مطالعه ای نشــان دادند كه انجام اعمال مذهبی و دعا و نيايش نه تنها 
بر حالت-های عاطفی بلكه بر كيفيت بدنی فرد تاثير می گذارد و گاهی در عرض چند لحظه يا چند روز بيماری جسمی را بهبود می 
بخشد. لين )2003( در مطالعه ی خود عنوان می كند، بيمارانی كه سالمت معنوی آنها تقويت شــود، به طور موثرتری می توانند با 
بيماری خود سازگار شوند و حتی مراحل آخر بيماری را به خوبی سپری كنند. اله بخشيان فارسانی )1387( معتقد است كه بيماري 
مي تواند دريچه اي بر بيداري معنوي و فرصتي براي تغيير باشد. عليرغم بحران، افراد واجد گرايش معنوي قادر به يافتن معنا و هدف در 
زندگي هستند و در سازگاري با رنج ناشي از بيماري در گذر از بحران موفق تر عمل می كنند. مطالعه ي پديدارشناختي رزاريو )1997( 
از اشخاص از كار افتاده و مبتال به بيماري مزمن آشكار ساخت كه آزمودني ها زماني كه به هوشياري معنوي مي رسند در زندگي معنا 
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پيدا مي كنند و حس شكيبايي به دست مي آورند. اين هوشياري آنها را اميدوار مي سازد و پيوندشان با قدرت برتر موجب ايجاد يك 
منبع حمايت در زندگي مي شود. در مطالعه  استدر )2001( باور مذهبي بيماران و عبادت به طور قابل توجهي با كاهش عوارض بعد از 
عمل و ميزان مرگ و مير همراه بوده است . به عالوه، عبادت و داشتن ديدگاه معنوي و مذهبي، تاثير مثبتي بر افزايش مكانيسم هاي 
مقابله اي در جهت كنار آمدن با استرس جراحي و بيماري و احســاس رفاه در اواخر بيماري داشته است. نتايج مطالعات فوق با نتايج 

اين مطالعات هم خوانی داشت.

نتيجه گيری

نتايج حاصل از اين مطالعه بيانگر ارتباط مثبت بين افزايش معنويت و دينداری با سالمت می باشد معنويت با خوش بينی و خوشبختی 
همراه است. داشتن چشم انداز خو ش بينانه به زندگی، مبارزه با بيماری را آســان تر می كند و بهبودی بيماری را، از هر دو جنبه ی 
جسمی و عاطفی، در انواع بيماری ها تسهيل می كند، لذا زمان آن رسيده است كه مراقبت های معنوی در كنار مراقبت های جسمی در 
قالب مدل مراقبت پرستاری با تاكيد بر فرهنگ و مذهب اجرا گردد و با توجه به افزايش گرايش پرستاران به مراقبت معنوی و نارضايتی 
بيماران از بی توجهی به نيازهای معنوی شان با استفاده از اين مدل كه روش اجرای آن آسان و عملی  است و هزينه ای  ندارد، اجرای 
اين امر مهم امكان پذير خواهد بود. پرستاران بايد در زمينه مراقبت معنوی و تفاوت های فرهنگی و مذهبی آموزش الزم را ببينند تا 
بتوانند در بررسی و شناخت نيازهای بيمار با روش های كالمی و غير كالمی نيازهای معنوی را شناسايی و با توجه به عالئق بيمار اقدام 
به رفع نيازها نمايند تا عوارض و رنج و غم و اندوه ناشی از بيماری را به حداقل برسانند. پيشنهاد می شود در مطالعات بعدی نمونه گيری 
در بيمارستان های متعدد و در ساير استان ها كه از نظر فرهنگی مراجعين متنوعی دارند انجام شود تا برآيند اين مدل مورد بررسی قرار 

بگيرد.  اميد است كه اين تحقيق، گامی در جهت تحقق اجرای الگوی مراقبت اسالمی در پرستاری برداشته باشد. 

تقدير و تشكر
اين مقاله، برگرفته از پايان نامه كارشناسی ارشد پرســتاری مصوب شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشــكی بقيه اهلل )عج( در تاريخ 
1391/11/1به شماره 170 می باشد. محقق از  مساعدت و همكاری پرسنل محترم بخش های داخلی قلب مردان و زنان و بخش سی 

سی يو شماره دو، بيمارستان بقيه اهلل )عج( و تمامی بيماران شركت كننده در اين پژوهش تشكر می نمايد.
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Abstract
Aim. This study was conducted with the aim of evaluating the effect of spritual care based on 

«GHALBE SALIM» model on spritual experiences of the patients who have undergone coronary 
artery bypass surgery.

Background. Patients undergoing open heart surgery, experience a crisis in their life. Every 

crisis is considered as a spiritual crisis and creates a unique experience that is rooted in culture and 

religion. Spiritual intervention which considers the spiritual mutual experience of the therapist 

and client is called spiritual care based on «GHALBE SALIM» model.
Method. In this clinical trial, 60 patients, candidated for elective coronary artery bypass 
graft surgery, were randomly assigned to experimental and control groups. Experimental 

group received spiritual care based on»GHALBE SALIM» model during hospital stay. The 
questionnaire Daily Spiritual Experience Scale (DSES) was completed by patients at the time of 
admission and discharge.

Findings. The level of spritual experiences at the time of hospitalization was not statristically 

significant between groups. On discharge, after implementing «GHALBE SALIM» model, the 
level of spritual experiences in experimental group was significantly higher in comparison with 
control group (P<0.001).
Conclusion. Spiritual care based on  «GHALB SALIM» model increases the level of spiritual 
experiences and could be performed for meeting spiritual needs of patients.

Keywords: Spiritual care model, Spiritual experiences, Coronary artery bypass surgery
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چكيده
زمينه و هدف: در عصر حاضر با افزايش ميزان بيماری های قلبی عروقی نياز به بخش های مراقبت ويژه قلبی در حال افزايش است. به 
دليل ماهيت بخش مراقبت های ويژه قلبی واقدامات درمانی ومراقبتی  تهاجمی و غير تهاجمی بيماران اين بخش ها در معرض تهاجم 

به حريم هستند، بنابراين پژوهش حاضر با هدف بررسی ميزان رعايت حريم بيماران بخش مراقبت ويزه قلبی صورت گرفته است.
روش بررسی: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفی تحليلی است كه بر روی كليه بيماران واجد شرايط بستری در بخش های مراقبت 
ويژه قلبی بيمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه های علوم پزشكی تهران و شهيد بهشتی اجرا شده است. پس از انتخاب بيمارستان 
های مورد نظر، نمونه ها به روش در دسترس انتخاب شدند. در اين مطالعه از پرسشنامه دو قسمتی كه قسمت اول اطالعات جمعيت 
شناختی وبخش دوم پرسشنامه پژوهشگر ساخته حريم شــخصی جهت جمع آوری اطالعات استفاده شده است. به منظور تجزيه و 

تحليل اطالعات استخراج شده از روش های آماری توصيفی و استنباطی استفاده شد.
يافته ها: از 300 بيمار قلبی شركت كننده در اين مطالعه 7 /50 درصد مونث و 49/3 درصد مذكر با ميانگين سنی) 11/95 ±(61/5 
بودند. نمرات كسب شده برای ابعاد مختلف حريم، از80/27 درصد  برای حريم فيزيكی تا 68/86 درصد برای حريم اجتماعی متغير 

بوده است. بين متغيرهای سن، جنس، وضعيت تاهل، تحصيالت و سابقه بستری بارعايت ابعاد حريم رابطه معنی دار آماری بدست.
نتيجه گيری: با وجود رعايت حريم بيماران در حد نسبتا مطلوب، هنوز حريم بيماران به طور كامل در بخش های مراقبت ويژه قلب 
رعايت نمی شود. لذا توجه خاص مديران اين بخش ها به برنامه ريزی و اجرای اقدامات الزم جهت رعايت كامل حريم بيماران از مسائل 

ضروری و مهم ميباشد.
کليد واژه ها: مراقبت های ويژه قلبی -  حريم بيمار

مقاله پژوهشي اصيل
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مقدمه
در عصر امروز به دنبال صنعتی شدن كشورها شــاهد افزايش روز افزون بيماری های غير واگير، به ويژه بيماری های قلبی عروقی در 
جهان هستيم، به طوری كه در سال 2008 عامل مرگ 17/3 ميليون نفر در جهان بيماری های قلبی عروقی بوده است. در ايران نيز 
شيوع بيماری های قلبی عروقی و مرگ حاصل از آن رو به افزايش می باشد، به طوری كه عامل 45 درصد مرگ و ميرها، بيماری های 
قلبی عروقی است و ميزان بروز آن در ايران در هر 100 هزار نفر 181/4 نفر می باشد )نقوی، 1382؛ كاسپر،2005؛ طاهريان، 1386؛ 
سازمان بهداشت جهانی، 2011(. به نظر می رسد علی رغم افزايش آگاهی درباره پيشگيری از بيماری های قلبی عروقی و با توجه به 
مسن شدن جامعه، شيوع اين دســته بيماری ها افزايش پيدا كرده و در نتيجه، نياز به بخش مراقبت ويژه قلبی افزايش يافته است. به 

همين نسبت، تعداد تخت در بخش های مراقبت ويژه قلبی افزايش نيز يافته است )طالبی زاده و همكاران، 1388(. 
در بخش مراقبت های ويژه قلبی به دليل شرايط خاص بخش و ماهيت بيماری، حريم بيماران بيش از پيش مورد تهديد و تهاجم قرار 
می گيرد. امروزه حريم بيماران به عنوان بخشی از حقوق بيمار كه با احترام به شان افراد مربوط می شود، اساس و بنياد درمان و مراقبت 
از بيماران در نظر گرفته می شــود و روز به روز بر اهميت حفظ حريم و شان بيمار به عنوان يك اصل اخالق پزشكی افزوده می شود و 

اهميت روز افزونی می يابد )منشور حقوق بيمار در ايران، 1388؛ كارو و همكاران، 2005(.
طی پژوهش صورت گرفته توسط كارو و همكاران )2005( ميزان نقض حريم بيماران اورژانس 68 درصد عنوان شده است. همچنين، 
ملينك و پيرس )1997( در پژوهش خود نشان دادند كه خلوت بيماران در بخش های اورژانس رعايت نمی شود. در پژوهش دهقان 
نيری و آقاجانی )1389(، 76/4 درصد بيماران اورژانس ميزان رعايت حريم را در ســطح پايين ذكر كرده اند. بنابراين، يكی از چالش 
های اساسی در زمان بستری در بيمارستان، مورد تهديد قرار گرفتن يا تخطی به حريم بيماران است كه به عنوان يكی از حقوق اساسی 

بيماران در زمان بستری محسوب می شود.
 با توجه به افزايش روز افزون بيماران قلبی كه نياز به بســتری در بخش های مراقبت ويژه قلبی دارند و با توجه به گسترش تعداد اين 
بخش ها و با در نظر گرفتن اهميت رعايت حريم خصوصی بيماران بخش های مراقبت ويژه قلبی پژوهش حاضر  با هدف بررسی ميزان 

رعايت حريم بيماران در بخش های مراقبت ويژه قلبی انجام شد.

مواد و روش ها
پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفی تحليلی است كه بر روی بيماران بستری در بخش های مراقبت ويژه قلبی بيمارستان های وابسته 
به دانشگاه های علوم پزشكی تهران و شــهيد بهشتی در سال 1392 انجام شد. كليه بيمارســتان های وابسته به دانشگاه های علوم 
پزشكی تهران و شهيد بهشــتی كه دارای بخش های مراقبت ويژه قلبی بودند فهرست شدند، ســپس حداقل يك بيمارستان از پنج 
منطقه جغرافيايی شهر تهران كه بيشترين تعداد تخت بخش مراقبت ويژه قلبی را در هر منطقه داشتند، انتخاب شدند و نمونه ها به 
روش در دسترس از اين بيمارستان ها انتخاب گرديدند. اين پژوهش بيمارانی را شامل شد كه حداقل سه روز در بخش بستری بودند 
و توانايی همكاری و پاسخ دادن به سواالت را داشتند. اجازه نامه های اجرای پژوهش از مسئولين دانشكده و دانشگاه اخذ گرديد و به 
مسئولين مراكز مورد پژوهش ارائه شد. توضيحات الزم در خصوص اهداف مطالعه، اختياری بودن شركت در مطالعه، عدم تاثير در روند 
مراقبتی شان و محرمانه ماندن اطالعات به بيماران شركت كننده در پژوهش داده شد و رضايت كتبی مبنی بر شركت در پژوهش از 

بيماران اخذ گرديد.
جهت جمع آوری اطالعات، پرسشنامه ای طراحی شد كه شــامل دو بخش بود. بخش اول حاوی اطالعات جمعيت شناختی شامل 
پرسش هايی در مورد سن، جنس، وضعيت تاهل، وضعيت تحصيلی، شغل، تعداد بيماران بستری، سابقه بستری در بخش مراقبت ويژه 
قلبی و مدت بستری بود. بخش دوم، پرسشنامه پژوهشگر ساخته حريم شخصی بود كه پس از مطالعه وسيع متون و ادغام پرسشنامه 
های موجود، متناسب با شرايط فرهنگی اجتماعی جامعه ايران مشتمل بر 47 سوال در مورد ابعاد گوناگون حريم، فيزيكی )13 سوال(، 
اطالعاتی )13 سوال(، روانی )14ســوال(، و اجتماعی )7 سوال( بر روی يك مقياس پنج قســمتی ليكرت تدوين گرديد )لمونيدو و 
همكاران، 2003؛ باك و ويكبالد، 1998؛ قهرمانيان و همكاران، 1386؛ جعفری و همكاران، 1382؛ كهن و همكاران، 1386؛ دادخواه 
و همكاران، 1383(. به منظور تعيين روايی محتوای ابزار، بعد از مروری بر مطالعات، پرسشنامه در اختيار 16 نفر از متخصصين پرستاری 
و پزشكی قرار گرفت و با نظرات آنان اصالحات الزم انجام گرديد. به منظور تعيين پايايی پرسشنامه از محاسبه آلفای كرونباخ )0/97( 

ابزار پاسخ داده شده توسط 10 بيمار بستری در بخش های ويژه استفاده شد.
پس از جمع آوری اطالعات، از نرم افزار كامپيوتریSPSS 16 ، بعد از دو بار بازبينی اطالعات خام جهت تجزيه و تحليل آمار توصيفی 
و استنباطی استفاده شد. توصيف داده ها با استفاده از شاخص های مركزی و پراكندگی، ميانگين و انحراف معيار انجام شد. توزيع نرمال 
داده ها با استفاده از آزمون كولموگراو-اسميرنو بررسی شد و به دنبال تاييد توزيع نرمال داده ها، از آزمون های پيرسون، تی تست وآنوا 

برای تجزيه و تحليل اطالعات استفاده شد.
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يافته ها
در اين پژوهش، 300 بيمار بســتری در بخش های مراقبت ويژه قلبی بيمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه های علوم پزشكی 
تهران و شهيد بهشتی پرسشنامه ها را تكميل نمودند. ميانگين و انحراف معيار ســن بيماران شركت كننده در اين پژوهش  61/5 و 
11/95 سال بود. جدول شماره 1 توزيع فراوانی اين بيماران را بر حسب سن، جنس، وضعيت تاهل، وضعيت تحصيلی، و شغل نشان 
می دهد. ميانگين نمرات كسب شــده برای ابعاد مختلف حريم در جدول شماره 2 نشان داده شده است. دامنه اين نمرات از ميانگين 

80/27 درصد  برای حريم  فيزيكی تا  68/86 درصد برای حريم اجتماعی متغير بوده است. 
بين سن و رعايت حريم فيزيكی رابطه مثبت و معنی دار آماری به دســت آمد )P=0/04 و r=0/02(. بين سن و رعايت حريم روانی 
P =0/003( و حريم كلی )r=-0/11 و P=0/04( حريم اطالعاتی ،)r=-0/29 و p>0/001( حريم اجتماعی ،)r=-0/22 و p>0/001( 
و r =-0/17( رابطه معكوس و معنی دار آماری به دســت آمد. بين جنس و ميزان رعايت حريم فيزيكی رابطه معنی دار آماری وجود 
دارد كه زنان )83/08 درصد( ميزان رعايت حريم فيزيكی خود را  بيشتر از مردان )77/3 درصد( بيان كرده اند. همچنين، بين جنس و 
رعايت حريم كلی رابطه معنی دار آماری وجود داشت. زنان )79 درصد( ميزان رعايت حريم كلی خود را بيشتر از مردان )77/2 درصد( 
عنوان كردند. نتايج، رابطه معنی دار آماری بين وضعيت تاهل و رعايت حريم فيزيكی )p>0/001( و حريم روانی )P=0/01( و حريم 

اجتماعی )P=0/03( و حريم اطالعاتی )P=0/02( و حريم كلی  )p>0/001( را نشان داد. 
بر اساس آزمون مقايسه چندگانه، بيشــترين نمره رعايت حريم فيزيكی در بيماران مجرد )87/5 درصد( و كمترين نمره در بيماران 
مطلقه )71/7 درصد( بود. بيشترين نمره رعايت حريم روانی در بيماران مجرد )85/5 درصد(  و كمترين نمره در بيماران بيوه )77/3 %در 
صد( است. بيشترين نمره رعايت حريم اجتماعی در بيماران مجرد )78/9 درصد( و كمترين نمره در بيماران مطلقه )64/7 درصد( بود. 
بيشترين نمره رعايت حريم اطالعاتی در بيماران مجرد )81/9 درصد( و كمترين نمره در بيماران مطلقه )73/3 درصد( بود. همچنين، 

بيشترين نمره رعايت حريم كلی در بيماران مجرد )85/9 درصد( و كمترين نمره در بيماران مطلقه )73/3 درصد( بود. 

جدول شماره1: توزيع فراوانی مطلق و نسبی مشخصات فردی بيماران
تعداد )درصد(متغير

جنس
)49/3( 148مذکر             

)50/07( 152     مونث
وضعيت تاهل

)7/3( 22مجرد
)74/3( 223متاهل
)1( 3 مطلقه

)22( 66بيوه
وضعيت اشتغال

)26( 78 بازنشسته
)2( 6کارگر

)44( 132خانه دار
)22/3( 67کارمند

)5/7( 17آزاد 
ميزان تحصيالت
)7/27( 53بيسواد          

)36/7( 110ابتدايی
)15/3( 46 راهنمايی

)13/7( 41دبيرستان
)6/7( 20دانشگاهی

جدول 2: ميانگين و انحراف معيار درصد رعايت حريم بيماران بستری در بخش های مراقبت ويژه
ميانگين درصد رعايت حريم )انحراف معيار(ابعاد حريم

)8/32( 80/27حريم فيزيكی
)7/08( 78/13حريم روانی

)10/69( 68/86حريم اجتماعی
)7/54( 74/97حريم اطالعاتی

)5/73( 78/13حريم کلی
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بين ميزان تحصيالت با رعايت حريم فيزيكی )p>0/001( و رعايت حريم اجتماعی )P=0/003( رابطه معنی دار آماری وجود داشت. 
بر اساس آزمون مقايسه چندگانه، بيشترين نمره رعايت حريم فيزيكی در بيماران بی سواد )82/2 درصد( وكمترين نمره در بيماران 
دارای تحصيالت راهنمايی )77/9 درصد( است. بيشترين نمره رعايت حريم اجتماعی در بيماران با تحصيالت دانشگاهی )73/1 درصد( 

است و كمترين نمره در بيماران بی سواد )65/3( است.  
 بين وضعيت اشتغال و رعايت فيزيكی )p>0/001( رابطه معنی دار آماری وجود داشت. بر اساس آزمون مقايسه چندگانه، بيشترين 
نمره رعايت حريم فيزيكی در بيماران كارگر )85/6 درصد( است و كمترين نمره در  بيماران كارمند )76/7 درصد(است. همچنين، بين 
.)r =-0/14 و p>0/001( سابقه بستری در بخش مراقبت ويژه قلبی و رعايت حريم روانی رابطه منفی و معنی دار آماری وجود دارد 

 بين مدت بستری و رعايت ابعاد حريم و حريم كلی رابطه معنی دار آماری وجود نداشت.

بحث 
نتايج پژوهش حاضر كه با هدف بررسی ميزان رعايت حريم بيماران بخش مراقبت ويژه قلبی انجام شد ، حاكی از اين است كه ميزان 
رعايت حريم به طوركلی برای بيماران بخش مراقبت ويژه قلبی 78/13 درصد می باشــد. بر اســاس گزارش دهقان نيری و آقاجانی 
)1389( ميزان رعايت حريم كلی بيماران در اورژانس 49/4 درصد در ســطح خوب و نسبتا خوب قرار دارد. كارو و همكارن )2005( 
ميزان نقض حريم در اورژانس را 33 درصد و احتمال نقض حريم را 35 درصد عنوان كردند. اين اختالف بين ميزان رعايت حريم كلی 
می تواند نشان دهنده تفاوت فرهنگ و درك بيماران در شهرها و كشورهای مختلف مورد پژوهش يا ناشی از تفاوت ساختار فيزيكی 
بخش های مورد پژوهش باشد. در اين پژوهش، ميزان رعايت حريم فيزيكی در بخش مراقبت ويژه قلبی 80/27 درصد به دست آمد. در 
پژوهش دهقان نيری و آقاجانی )1389( در بخش اورژانس ميزان رعايت حريم فيزيكی 50 درصد افراد در سطح پايين و 20/3 درصد 
افراد در سطح باال به دست آمده است. شعربافی )1379( در پژوهشی كه در بخش داخلی انجام داده است، ميزان رعايت  قلمرو جسمی 

را 51/5 درصد عنوان كرده است. 
مقايسه نتيجه پژوهش حاضر با نتايج ساير پژوهش ها كه در بخش های مختلف بيمارستان انجام شده اند بيانگر باال بودن ميزان احترام 
به حريم فيزيكی بيماران در بخش مراقبت ويژه قلبی است. اما با وجود امكانات و تكنولوژی به كار گرفته شده در اين بخش ها هنوز حريم 
فيزيكی بيماران به طور كامل رعايت نمی شود. به منظور رفع اين مشكالت می توان از حضور پرستاران و پزشكانی كه سابقه كار در اين 
بخش ها را دارند در طراحی اين بخش ها اســتفاده كرد تا تكنولوژی و تجهيزات به نحوی به كار گرفته شود كه نه تنها تهديدی برای 
رعايت حريم نباشند، بلكه باعث تسهيل در اين امر شوند. در اين پژوهش ميزان رعايت حريم روانی 78/13 درصد محاسبه شده است. 
شعربافی )1379( ميزان رعايت قلمرو روانی در بخش داخلی را 84/5 درصد گزارش كرده است و عسگری )1383( ميزان رعايت قلمرو 
روانی در بخش های داخلی را 55/4 درصد عنوان كرده اند. دهقان نيری و آقاجانی )1389( نيز  ميزان رعايت حريم روانی و اجتماعی 
در بخش اورژانس را 50/8 درصد در سطح پايين و 21/4 درصد در سطح باال عنوان كرده اند. ميزان رعايت حريم روانی بيماران بخش 
مراقبت ويژه قلبی نشــان دهنده همدلی، هم دردی، احترام و درك متقابل و احساس وظيفه توام با رعايت مسائل حقوقی، اخالقی و 

شرعی كاركنان درمانی نسبت به بيماران در اين بخش ها است. 
در مطالعه حاضر ميزان رعايت حريم اجتماعی 68/86 درصد می باشد كه نســبت به بقيه ابعاد حريم در پايين ترين سطح می باشد. 
در بيمارستان های كشور ما در صورتی كه بيمار به صورت اورژانسی پذيرش شود در سرويس پزشك مقيم بيمارستان قرار می گيرد 
و امكان انتخاب پزشك خودش را ندارد، حتی در بيمارستان های آموزشی امكان ويزيت روزانه توسط همان پزشك وجود ندارد و به 
دليل تعداد زياد دانشجويان پزشكی و پرستاری و ساير رشته ها به طور مداوم از بيمار درخواست اطالعات می شود. همچنين، به دليل 
كمبود نيروی انسانی امكان انتخاب پرستار توسط بيمار وجود ندارد. از طرفی محدود بودن مالقات در بخش های مراقبت ويژه قلبی 
منجر به رعايت نشدن اين بعد از حريم از ديدگاه بيماران شده اســت. بنابراين، بايد تدابيری انديشيده شود تا اين موانع جهت رعايت 

حريم اجتماعی به طور مناسب رفع گردد. 
ميزان رعايت حريم اطالعاتی 74/97 درصد به دست آمد. در پژوهش دهقان نيری و آقاجانی )1389( در اورژانس، 58/6 درصد بيماران 
ميزان رعايت حريم اطالعاتی را در سطح پايين و 21/4 درصد درسطح باال ذكر كردند. در پژوهش لمونيدو و همكاران )2003( در بخش 
های جراحی نيز نقض حريم اطالعاتی از ديدگاه بيماران 76/2 درصد به دست آمده است. پژوهش حاضر درصد نسبتا باالتری از رعايت 
حريم اطالعاتی را نشان می دهد كه اين مسئله نشانگر رعايت حريم اطالعاتی از ديد بيماران در اين بخش ها است كه می تواند ناشی 
از عدم آگاهی كافی بيماران از تاثير تكنولوژی در تهديد حريم اطالعاتی باشد. نتايج پژوهش حاضر ارتباط مثبت و معنی دار بين سن 
بيماران و ميزان رعايت حريم كلی را نشان داد، به طوری كه با افزايش سن، ميزان رعايت حريم كلی بيماران افزايش پيدا می كند. در 
پژوهش باك و ويكبالد )1998( در بخش های داخلی و ارتوپدی نيز بيماران جوانتر درجات باالتری از نياز به حريم را بيان كرده اند، در 
حالی كه در پژوهش دهقان نيری و آقاجانی )1389( در بخش اورژانس، نتايج نشان داد با افزايش سن ميزان رعايت حريم كمتر شده 
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است. همچنين، بين سن و ميزان رعايت ابعاد حريم ارتباط منفی ومعنی دار به دست آمد و با افزايش سن ميزان رعايت حريم فيزيكی، 
روانی، اجتماعی و اطالعاتی كمتر می شود، كه اين امر ممكن است به دنبال بی توجهی كاركنان اين بخش ها نسبت به سالمندان باشد. 
در اين پژوهش بين متغير جنس و ميزان رعايت حريم فيزيكی و كلی ارتباط معنی دار آماری به دست آمد و زنان )83/03 درصد( بيشتر 
از مردان )77/3 درصد( معتقد بودند كه حريم شان رعايت شده است، ولی بين جنس و ميزان رعايت ساير ابعاد حريم ارتباط آماری 
معنی دار وجود نداشت. در پژوهش دهقان نيری و آقاجانی )1389( در بخش اورژانس، بين جنس و ميزان رعايت حريم رابطه معنی دار 
آماری وجود نداشت. در پژوهش باك و ويكبالد )1988( در بخش های ارتوپدی و داخلی، مددجويان زن نسبت به مردان درجه باالتری 
از نياز به حريم را ذكر كرده اند. همچنين، در پژوهش كوهن و همكاران )1994( در انگليس، زنان نسبت به تهاجم به حريم شخصی 
خود حساس تر بودند. در پژوهش كهن و همكاران )1386( در بخش های داخلی و جراحی نيز آقايان بيشتر از خانم ها معتقد بودند 
كه حريم شان رعايت شده است كه مغايرت نتيجه پژوهش حاضر با ساير پژوهش ها می تواند ناشی از تفاوت فرهنگ باشد. همچنين، 

مذهب كشور ما به گونه ای است كه منجر به و احترام بيشتر كاركنان بهداشتی به حريم بيماران زن شده است.
همچنين، نتايج نشان داد كه بين وضعيت تاهل و ميزان رعايت حريم كلی و ابعاد حريم ارتباط معنی دار آماری وجود دارد، به اين ترتيب 
كه افراد مجرد نســبت به افراد متاهل، مطلقه و بيوه درصد باالتری از رعايت حريم را عنوان كرده بودند كه اين امر می تواند به دليل 
حساسيت باالی افراد متاهل، بيوه و مطلقه نسبت به رعايت حريم شان يا توجه بيشتر كاركنان به رعايت حريم افراد مجرد باشد. يافته 
های پژوهش حاضر با پژوهش دهقان نيری و آقاجانی )1389( دربخش اورژانس مطابقت دارد، ولی با يافته های عسگری )1383( در 
بخش داخلی كه عنوان كرده اند قلمرو  افراد بيوه بيشــتر از مجرد و متاهل رعايت می شود، مغايرت دارد كه اين مغايرت ممكن است 

ناشی از تفاوت فرهنگ نواحی مختلف جغرافيايی مورد پژوهش و همچنين، تفاوت بخش های مورد پژوهش باشد.
در مورد همبســتگی تحصيالت و ميزان رعايت حريم، نتايج اين پژوهش نشان داد كه بين تحصيالت و رعايت حريم فيزيكی و حريم 
اجتماعی رابطه معنی دار آماری وجود دارد. افراد بی سواد نسبت به افراد دارای تحصيالت ابتدايی، راهنمايی و دانشگاهی و دبيرستانی 
ســطح باالتری از رعايت حريم فيزيكی را عنوان كردند. يافته های پژوهش حاضر با پژوهش كالگری و همكاران )1387( و پژوهش 
عسگری )1383( در بخش داخلی و جراحی مطابقت دارد. اين امر ممكن است به دليل آگاهی افراد با تحصيالت باال از حقوق خود باشد. 
ميزان تحصيالت می تواند بر انتظارات فردی و سطح توقعات و ميزان برآورده شدن آن برای بيماران، در ديدگاهشان تاثيرگذار باشد. 
در مورد ميزان رعايت حريم اجتماعی، افراد بی سواد نســبت به افراد با تحصيالت ابتدايی، راهنمايی، دبيرستانی و دانشگاهی سطح 
پايين تری از رعايت حريم را عنوان كرده اند كه ميزان تحصيالت بيماران می تواند بر نحوه برخورد كاركنان تاثيرگذار باشد و منجر به 
سوگيری شود، به نحوی كه كاركنان به حريم بيمارانی كه دارای تحصيالت باالتر بيشتر احترام بگذارند. بين ميزان تحصيالت و ميزان 

رعايت حريم روانی، اطالعاتی و حريم كلی رابطه معنی دار آماری يافت نشد. 
در اين پژوهش بين وضعيت اشــتغال بيماران و رعايت حريم فيزيكی رابطه معنی دار آماری وجود داشــت. به طوری كه افراد كارگر 
نسبت به افراد با شغل آزاد، خانه دار، كارمند و بازنشســته ميزان رعايت حريم فيزيكی باالتری را گزارش كردند كه اين مسئله ممكن 
است ناشی از محل كار بيماران باشد. بين وضعيت اشتغال و رعايت حريم روانی، اجتماعی، اطالعاتی و حريم كلی رابطه معنی دار آماری 
وجود نداشت. در پژوهش كهن و همكاران )1386( در بخش داخلی و جراحی نيز رابطه معنی دار آماری بين وضعيت اشتغال و رعايت 

حريم خصوصی وجود نداشت.
همچنين، بين طول مدت بستری در بخش مراقبت ويژه قلبی و رعايت حريم كلی و ابعاد آن رابطه معنی دار آماری به دست نيامد كه با 
يافته های كهن و همكاران )1386( در بخش های داخلی و جراحی مطابقت دارد. در مورد سابقه بستری در بخش مراقبت ويژه قلبی و 
ميزان رعايت حريم روانی نيز رابطه منفی و معنی دار آماری وجود داشت، كه ممكن است به دليل تصور قبلی كه از بخش مراقبت ويژه 
قلبی دارند، باعث ترس از تخطی به حريم روانی آنها باشد، ولی بين سابقه بستری در بخش مراقبت ويژه قلبی و ميزان رعايت حريم كلی 
وساير ابعاد حريم رابطه معنی دار آماری وجود نداشت. در پژوهش عسگری )1383( در بخش داخلی هم بين سابقه بستری و رعايت 

قلمرو و حريم بيماران رابطه معنی دار آماری وجود نداشت.

نتيجه گيری
در مجموع، ميزان رعايت حريم بيماران در بخش مراقبت ويژه قلبی 80/27 درصد می باشد كه نشان دهنده عدم رعايت حريم بيماران 
به طور كامل در اين بخش ها است. بر اين اساس، نتايج اين مطالعه نشان دهنده نياز به آموزش كاركنان اين بخش ها در مورد رعايت 
حريم بيماران و تقويت عملكرد نظارتی مديران و مسئوالن در اين زمينه است. همچنين، بر طرف كردن كمبود نيروی انسانی در بخش 
ها كمك كننده می باشد تا با رفع اين كمبودها زمينه الزم برای ارتقا كيفيت مراقبت فراهم آيد. از محدوديت های اين پژوهش عدم 
همكاری برخی از بيمارستان ها جهت نمونه گيری می باشد، همچنين، ممكن است پاسخ بيماران انعكاس دهنده احساسات واقعی، 
به ويژه تجربيات ناخوشايند آنها نباشد. از طرفی، عوامل فيزيكی و محيطی نقش تعيين كننده ای در ميزان رعايت حريم بيماران دارد. 
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پيشنهاد می شود در پژوهش های بعدی تاثير عوامل تســهيل كننده و موانع در رعايت حريم بيماران، و همچنين، تاثير كارگاه های 
آموزشی بر عملكرد كاركنان در رعايت حريم بيماران بررسی گردد.

تقدير وتشكر
بدين وسيله از زحمات و همكاری كليه اساتيد و كاركنان محترم مراكز مورد پژوهش دانشگاه علوم پزشكی تهران و شهيد بهشتی تشكر 

می كنيم و سالمتی و توفيق روزافزون آنها را از خداوند متعال خواستاريم.
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Respecting patient’s privacy in cardiac care units of Tehran›s 
selected hospitals 

Hamideh Sarkhil1, MSc Student
Ali Darvishpoor-Kakhaki2, Ph.D
Ziba Borzabadi-Farahani3, Ph.D Candidate        

Abstract
Aim. The aim of this study was  the  assessment of respecting  the patient’s privacy in cardiac care 

units.

Background. Increasing number of people with cardiovascular disease calls for increasing the 
number of Cardiac Care Units (CCU). The invasive and noninvasive procedures in these units 

can threaten patient’s privacy. 

Method. This descriptive analytic  study was conducted on 300 patients admitted to cardiac care 

units of Tehran›s selected hospitals. The patients were selected by convenient sampling method. 

Data were collected using a questionnaire consisted of two parts, demographics and privacy 
questionnaire. The data were analyzed by SPSS software.

Findings. Based on the findings, 50.7% of the sample were Female. Mean age was 61.5=+11.95 

year. Mean scores for respecting privacy dimensions ranged from 68.86% for physical privacy to 
80.27% for social privacy. There was a statistically significant association of respecting patients 
privacy with age, sex, marital status, education and history of hospitalization.  

Conclusion. Patient s privacy was respected in CCUs, but patient’s privacy is not still respected 

perfectly. CCU managers should pay more attention to this subject.

Keywords: Cardiac care, Patient’s privacy
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تغییرات عوامل هموداينامیك در پاسخ به انقباض های کانسنتريك و ايسنتريك آيزوکینتیك و دورۀ 
ريکاوری متعاقب آن ها 

*محمودرضا تقی زاده1 ، دانشجوی دکتری فيزيولوژی ورزش
سجاد احمدی زاد2 ، دکتری فيزيولوژی ورزش

فريبرز هوانلو3 ، دکتری فيزيولوژی ورزش
آتوسا اکبری نيا 4 ، کارشناس ارشد فيزيولوژی ورزش

خالصه
هدف. هدف از اين تحقيق، مقايســه تأثير انقباض های كانسنتريك و ايســنتريك آيزوكينتيك و ريكاوری متعاقب آن ها بر عوامل 

همودايناميك در مردان بود.
زمينه. امروزه با پيشرفت تكنولوژی و توليد دستگاه های پيشرفته تمرينی، اجرای پروتكل های مختلف تمرين مقاومتی به منظور بهبود 

عملكرد سيستم های عضالنی و قلبی- عروقی امكان پذير شده است.
روش كار. در اين مطالعۀ نيمه تجربی، 10 مرد سالم برای شركت در تحقيق داوطلب شدند و در دو جلسه جداگانه، دو پروتكل انقباض 
Eccentric/( و ايسنتريك/ايســنتريك )Concentric/Concentric( عضالنی آيزوكينتيك كانسنتريك/كانســنتريك

Eccentric( شامل فلكشن و اكستنشن زانو با پای برتر را به صورت چهار ست 10 تكراري با سرعت 60 درجه بر ثانيه اجرا نمودند. 
عوامل همودايناميك، قبل، بالفاصله و 30 دقيقه پس از فعاليت اندازه گيري شدند.

يافته ها. آناليز آماری داده ها افزايش معنی دار عوامل همودايناميك )p>0/001( را در پاسخ به فعاليت و كاهش اين عوامل را طی دوره 
 )RPP( و ميزان محصول فشار )MAP( ميانگين فشار خون سرخرگی ،)SBP( ريكاوری نشان داد. همچنين، فشار خون سيستولی
در پاسخ به نوع انقباض عضالنی تفاوت معنی داری را نشان داد. ميزان درك از فشار )RPE(، صرف نظر از نوع فعاليت، از ست اول تا 

.)p>0/05( ست چهارم به طور معنی داری افزايش يافت، در حاليكه بين دو پروتكل تفاوت معنی دار مشاهده نشد
نتيجه گيری. تغييرات عوامل هموداينامك در پاسخ به فعاليت CON/CON بيشتر از ECC/ECC است كه نشان¬ می¬دهد 

پروتكل حاد ECC/ECC نسبت به CON/CON از نظر هموديناميكی ايمن تر می باشد.

كليدواژه ها: ضربان قلب، فشار خون، ميزان محصول فشار، كانسنتريك، ايسنتريك
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مقدمه
بيماری های قلبی عروقی يكی از مهم ترين نگرانی سال های اخير در جوامع بشری می باشد و ساالنه نزديك به 50 هزار نفر به دليل 
اختالالت حاد قلبی جان خود را از دست می دهند )رسكاهو، 2003(. مهم ترين علت پيدايش بيماری های قلبی  عروقي تصلب شرايين 
می باشد. اين بيماری موجب شده است سرخرگ های قسمت های مختلف بدن به تدريج سخت و تنگ شوند و توانايی آن ها برای انتقال 
اكسيژن و مواد غذايی كاهش يابد )برون و همكاران، 2001(. از جمله عواملی كه سبب تسريع اين بيماری می شود شامل فشار خون 
باال، سطوح چربی خون، شيوۀ زندگی، ميزان فعاليت روزانه و سن افراد می باشد )ريدكر، 2002(. از بين اين عوامل، فشار خون باال عالوه 
بر تسريع روند تصلب شرايين موجب می شود فشار بيشتری بر قلب وارد گردد و موجب مشكالت دريچه ای، هايپرتروفی پاتولوژيك، 

آسيب عروق كرونری و در نهايت سكتۀ قلبی و مغزی می گردد )ليو و همكاران، 1979؛ پيكرينگ و همكاران، 2005(.
يكی از عمده ترين چالش ها برای حفظ تعادل )هوموستاز( بدن طی فعاليت ورزشی افزايش نياز عضله به اكسيژن است. مصرف اكسيژن 
ميوكارد از طريق كنش متقابل بين گسترش تنش در ميوكارد و انقباض پذيری آن و ضربان قلب تعيين می شود. تحقيقات قبلی نشان 
داده اند كه افزايش ضربان قلب مسئول 50 تا 70 درصد، انقباض پذيری مسئول 15 تا 25 درصد و كار بطنی مسئول 15 تا 25 درصد 

افزايش در اكسيژن مصرفی ميوكارد در جريان فعاليت ورزشی می باشد )ناگپال و همكاران، 2007(.
ميزان محصول فشار )RPP( كه از حاصلضرب فشار خون سيســتولی  )SBP( و ضربان قلب  )HR( ايجاد می شود يكی از برآورد 
های رايج مورد استفاده بار ميوكارد و در نتيجه اكسيژن مصرفی آن است. اين شاخص ارتباط زيادی با اندازه گيری مستقيم اكسيژن 
مصرفی ميوكارد و جريان خون كرونری دارد كه با افزايش باركار قلب افزايش می يابد تا نياز به خون كافی برای عضله قلبی فعال را در 
طول فعاليت فراهم كند )ناگپال و همكاران، 2007(. تأمين اكسيژن كافی برای ميوكارد از اهميت زيادی برخوردار است، زيرا برخالف 
عضالت مخطط، توليد انرژی در عملكرد طبيعی قلب به طور اساسی به فسفوريالسيون اكسيداتيو وابسته است و به موجب اين وابستگی، 
افزايش فعاليت عضله قلبی نيازمند افزايش فوری اكسيژن در دسترس می باشد )ناگپال و همكاران، 2007(. ضربان قلب و فشار خون 
از ساده ترين و در عين حال هشدار دهنده ترين متغير-های قلب و عروق هستند. ميانگين فشار در طول سيكل قلبی )MAP(  تعيين 

كنندۀ مقدار جريان خون در سيستم گردش عمومی است )سيسو و همكاران، 2000(. 
تمرينات مقاومتی نقشی بنيادی و اساسی در برنامه های فعاليت جسمانی دارند و از جانب سازمان های بهداشتی بين المللی به منظور 
افزايش سالمت و آمادگی جسمانی توصيه شده اند )راتامس و همكاران، 2009(. طی فعاليت مقاومتی ممكن است به طور هم زمان انواع 
مختلف انقباض های عضالنی يا يك نوع انقباض در يك مفصل خاص به كار رود )اسميت و ملتون، 1981؛ الموته و همكارن 2005(. 
انقباض آيزوكينتيك يكی از انواع انقباض های عضالنی است كه در آن سرعت حركت ثابت می ماند و عضله با حداكثر كشش در دامنه 
كامل حركتی موجود، تغيير طول می دهد. انقباض آيزوكينتيك بيشتر در برنامه های بازتوانی استفاده می شود كه می تواند بر اساس 
كانسنتريك يا ايسنتريك بودن آن و ترتيب اجرای كانسنتريك و ايسنتريك به اشكال مختلف انجام شود )باروسو و همكاران، 2010(. 
پژوهش های اخير در مورد پاسخ های فيزيولوژيك بدن به انواع مختلف انقباض های عضالنی آيزوكينتيك نتايج متفاوتی را گزارش 
كرده اند )تيمون و همكاران، 2009؛ صدقی و همكاران، 2009(. بنابراين، بيشــترين ميزان بار عضله در نقطه ای است كه بيشترين 
مزيت مكانيكی وجود دارد )ابنبيچلر و همكاران، 1998(. در پژوهش اورند و همكاران )2000(، طی فعاليت زيربيشينه آيزوكينتيك 
حركت اكستنشن زانو در پای غالب افزايش بيشــتری در عوامل همودايناميك در انقباض كانسنتريك نسبت به انقباض ايسنتريك 
يافت شد. در پژوهش ديگری كه با دستگاه آيزوكينتيك انجام شد عوامل همودايناميك پس از انقباض كانسنتريك نسبت به انقباض 

ايسنتريك در مفصل آرنج افزايش بيشتری داشتند )اكاموتو و همكاران، 2006(.
امروزه نقش دستكاری نوع انقباض عضالنی در تمرينات مقاومتی مسئلۀ مهمی تلقی می شود، زيرا اكثر برنامه های تمرينی و بازتوانی 
شامل هر دو انقباض كانسنتريك و ايسنتريك طی هر تكرار می باشند )راتامس و همكاران، 2009(. شواهدی وجود دارد كه حاكی از 
فراخوانی انتخابی تارهای تند انقباض در هنگام انقباضات ايسنتريك است )ناردون و همكاران، 1989(. همچنين، يافته های پژوهشی 
بيانگر آن است كه فعاليت ايسنتريك از نظر متابوليكی در سطح پايين تری از فعاليت كانسنتريك است )پيترسن و همكاران، 1972؛ 
بيگلند و وود، 1976(، اما منجر به آسيب بيشتر تار عضالنی و پاسخ التهابی بيشتری می شود )مالم و همكاران، 1999(. در تحقيقات 
قبلی اگرچه اثر نوع انقباض عضالنی )آيزومتريك، آيزوتونيك و آيزوكينتيك( بر عوامل همودايناميك بررســی شده است )ايالمو و 
همكاران، 1997؛ اكدور و همكاران، 2002(، اما تا به حال هيچ تحقيقی در زمينه اثر انواع انقباض عضالنی آيزوكينتيك و ترتيب اجرای 
انقباض های كانسنتريك و ايسنتريك متوالی بر عوامل همودايناميك صورت نگرفته است. از اين رو با اين فرض كه انقباض كانسنتريك 
فشار متابوليكی بيشتری نسبت به ايسنتريك ايجاد می نمايد، تحقيق حاضر به دنبال بررسی پاسخ عوامل همودايناميك به انقباض 
های كانسنتريك و ايسنتريك آيزوكينتيك با بار كاری يكسان و دورۀ ريكاوری متعاقب آن ها، انقباضی را كه موجب كم ترين واكنش 
همودايناميكی می شود مشخص می كند تا شايد راه كاری توصيه ای برای افرادی كه ممكن است اين نوع فعاليت ها برای آن ها خطر 

آفرين باشد، به دست آيد.
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روش کار
روش پژوهش از نوع نيمه تجربی با آزمون مكرر بود. آزمودنی های اين پژوهش شامل 10 مرد سالم )ميانگين و انحراف معيار سنی24/2 
و 2 سال؛ ميانگين و انحراف معيار قد 179/2 و 5/7 سانتی متر و ميانگين و انحراف معيار وزن 73/3 و 10/1كيلوگرم( بودند كه سابقۀ 
انجام تمرين مقاومتی را بدون انجام تمرين منظم، داشتند. پس از كسب مجوز از كميتۀ اخالق دانشگاه شهيد بهشتی، آزمودنی ها از 
طريق اطالعيه و به صورت داوطلبانه در اين پژوهش شركت كردند. آزمودنی ها پرسشنامۀ سالمت و سابقۀ پزشكی و همچنين، فرم 
رضايت نامه شركت در آزمون را قبل از شركت در پژوهش تكميل و امضاء نمودند. جهت آشناسازی آزمودنی ها با روند كار، تمام فرايند 
آزمون و نحوۀ اندازه گيری ها برای آن ها توضيح داده شــد. آزمودنی ها هيچ گونه سابقۀ كشيدن سيگار، ناراحتی قلبی، فشار خون و 
آسيب مفصل زانو را نداشتند. از آزمودنی ها تقاضا شد كه حداقل 48 ســاعت قبل از جلسات آزمون از مصرف كافئين و انجام فعاليت 

سنگين خودداری و پس از 8 ساعت ناشتايی و صرف يك وعده صبحانۀ سبك به محل آزمايشگاه مراجعه كنند.
آزمودنی های پژوهش در سه جلسۀ مجزا در آزمايشگاه حضور يافتند. جلسۀ اول شامل آشنايی با محيط آزمايشگاه، تكميل پرسشنامه ها، 
اندازه-گيری ويژگی های آنتروپومتريكی )قد، وزن و درصد چربی(، آشنايی با دستگاه آيزوكينتيك و پروتكل ها بود. در جلسات دوم 
و سوم، آزمودنی ها حركات فلكشن و اكستنشن زانو را با استفاده از انقباض كانسنتريك/كانسنتريك  )CON/CON( كه در آن به 
ترتيب عضالت چهارسر و همسترينگ و انقباض ايسنتريك/ايسنتريك  )ECC/ECC( كه در آن به ترتيب عضالت همسترينگ و 
 چهارسر درگير بودند را اجرا كردند. الزم به ذكر است كه بين جلسات دوم و سوم حداقل يك هفته فاصله بود و ترتيب اجرای فعاليت ها

توسط آزمودنی ها به صورت توازن متقابل  انجام گرفت. پس از حضور در آزمايشــگاه از آزمودنی ها خواسته شد تا ابتدا به مدت 20 
دقيقه در حالت نشسته استراحت  كنند و در انتهای 20 دقيقه ضربان قلب و فشار خون توسط دستگاه فشارسنج )اومرون R1، كمپانی
Omron ، آلمان( اندازه گيری شد. ســپس، آزمودنی ها پس از يك برنامۀ گرم كردن شامل ســه دقيقه ركاب زدن سبك بر روی 
دوچرخۀ كارسنج با سرعت 60 دور در دقيقه و 5 دقيقه حركات كششی پايين تنه و دو ست پنج تكراری گرم كردن اختصاصی با دستگاه 
آيزوكينتيك، چهار ست 10 تكراری انقباض آيزوكينتيك شامل فلكشن و اكستنشن زانو را با ســرعت 60 درجه بر ثانيه و 60 ثانيه 
 استراحت بين ست ها را با پای برتر اجرا نمودند. بالفاصله پس از اتمام فعاليت در حالت نشسته ضربان قلب و فشار خون آزمودنی ها
مجدداً اندازه گيری شد. پس از آن آزمودنی ها به مدت 30 دقيقه به حالت نشسته استراحت كردند و در انتهای 30 دقيقه ريكاوری، 
سومين اندازه گيری انجام گرفت. همچنين، طی اجرای پروتكل در انتهای هر ست ميزان درك از تالش )RPE(  به وسيله مقياس 20 

نمره ای بورگ  تعيين گرديد )بورگ، 1982(. 
با توجه به اطالعات خروجی دستگاه كه شامل كل كار انجام شده طی هر ست برای هر كدام از حركات فلكشن و اكستنشن بود، برای 
محاسبۀ كل كار انجام شده ابتدا ميانگين كار در حركات فلكشن و اكستنشن برای هر فرد به صورت جداگانه محاسبه گرديد و سپس 
كل كار انجام شده از طريق جمع ميانگين حركات فلكشن و اكستنشن طی هر پروتكل به دست آمد )ميكالوس و همكاران، 2001(. 

داده ها با اســتفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 تجزيه و تحليل شــدند. جهت تعيين طبيعی بودن توزيع داده ها از آزمون 
شپيرو-ويلك استفاده شــد. با توجه به اينكه تمامی داده ها نرمال بودند، به منظور مقايسه داده های مربوط به پروتكل های مختلف 
آيزوكينتيك برای پارامترهای همودايناميك از تحليل واريانس دو طرفه با اندازه گيری مكرر )3×2( و برای تحليل شاخص RPE از 
واريانس يك طرفه با اندازه گيری مكرر استفاده شد. زمانی كه آزمون تحليل واريانس تفاوت معنی دار را نشان داد از آزمون بانفرونی 
جهت تعيين محل تفاوت و مقايسه زوج ها استفاده گرديد. همچنين، برای تعيين وجود تفاوت بين دو پروتكل در كل كار انجام شده از 

آزمون تی وابسته استفاده شد. سطح معنی دار برای تمام تحليل های آماری 0/05 در نظر گرفته شد.

يافته ها
كل كار انجام شده طی هر كدام از پروتكل ها از جمع ميانگين كار انجام شــده در حركات فلكشن و اكستنشن برای هر نفر محاسبه 
 ،ECC/ECC 459±2938 ژول و در پروتكل ،CON/CON گرديد. كل كار انجام شــده )ميانگين±انحراف معيار( در پروتكل
1012±3364 ژول بود. نتايج آزمون تی وابسته نشان داد كه عليرغم بيشــتر بودن ميانگين كار در پروتكل ECC/ECC، تفاوت 

آماری معنی داری بين ميانگين های كل كار انجام شده طی دو پروتكل مختلف وجود ندارد.
نتايج تحليل واريانس دو سويه نشان داد كه بين پاسخ ضربان قلب به دو نوع انقباض تفاوت معنی داری وجود ندارد . با اين حال صرف 
نظر از نوع انقباض عضالنی، ضربان قلب در پاسخ به انقباض عضالنی به طور معنی داری افزايش و طی دورۀ ريكاوی به طور معنی داری 

كاهش يافت )P >0/001 و F= 42/92( )شكل شماره 1(.
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ميزان SBP )ميانگين±انحراف معيار( قبل، بالفاصله پس از فعاليت و پس از بازگشت به حالت اوليه در پروتكل CON/CON به 
ترتيب 10/55±119/2، 9/59±141/2 و 8/47±117/3 ميلی متر جيوه و برای پروتكل ECC/ECC به ترتيب 119/6±6/40، 
13/06±136/8 و 5/14±122/2 ميلی متر جيوه بود. آناليز آماری داده ها نشــان داد كه بين دو پروتكل در پاسخ به SBP تفاوت 
معنی داری وجود دارد )P>0/05 و 3/93 =2 وF 18(، بدين صورت كه بعد از پروتكل CON/CON ميزان افزايش SBP بيشتر و 
پس از بازگشت به حالت اوليه نيز ميزان كاهش آن بيشتر از پروتكل ECC/ECC بود. همچنين، صرف نظر از نوع پروتكل، در پاسخ 

به فعاليت، ميزان SBP افزايش و در دوره ريكاوری نيز كاهش معنی داری يافت )P >0/001 و 37/19 =2 وF 18( )شكل شماره2(.

مقايسۀ آماری داده های DBP  قبل، بعد از فعاليت و پس از دوره ريكاوری هيچ گونه تفاوت معنی داری را بين پروتكل ها و همچنين، 
بين زمان های مختلف، صرف نظر از نوع انقباض  نشان نداد. نتايج تحليل واريانس دوسويه نشان داد كه پاسخ MAP به دو نوع انقباض 
عضالنی آيزوكينتيك متفاوت می باشد )P >0/05 و 5/37 = 2 وF  18 (                      پس از فعاليت كانسنتريك افزايش بيشتر و پس از دورۀ 
ريكاوری كاهش بيشتری را نسبت به فعاليت ايسنتريك داشت. همچنين، انقباض عضالنی، صرف نظر از نوع آن به طور معنی داری 

.)F 18و 17/7 =2 و P>0/001( شد MAP باعث افزايش و طی دوره ريكاوری موجب كاهش
آناليز آماری داده های RPP نشان داد كه بين دو نوع انقباض عضالنی آيزوكينتيك تفاوت معنی داری وجود دارد )P>0/05 و 5/41 

شــكل شــماره 1: مقاديــر )ميانگيــن ± انحــراف معيــار( ضربــان قلــب در پاســخ بــه دو پروتــكل CON/CON و ECC/ECC و دورۀ ريــكاوری پــس 
از دو پروتــكل )* نشــان دهندۀ افزايــش معني ــدار در پاســخ بــه فعاليــت و # نشــان دهندۀ كاهــش معني ــدار طــی دورۀ ريــكاوری اســت(

ــه دو پروتــكل CON/CON و ECC/ECC و دورۀ  شــكل شــماره 2: مقاديــر )ميانگيــن ± انحــراف معيــار( فشــار خــون سيســتولی در پاســخ ب
ــكاوری و  ــدار طــی دورۀ ري ــت و # نشــان دهندۀ كاهــش معني  ــه فعالي ــدار در پاســخ ب ــش معني  ــكل )* نشــان دهندۀ افزاي ــس از دو پروت ــكاوری پ ري

ــكل اســت( ــن دو پروت ــاوت بي $ نشــان دهندۀ تف

MAP
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=2 وF 18(. همچنين، صرف نظر از نوع انقباض عضالنی، RPP در پاســخ به انقباض های عضالنی آيزوكينتيك افزايش و طی دورۀ 
ريكاوری كاهشی معنی داری داشت )P>0/001 و 48/33 =2 وF 18( )شكل شماره 3(.

 

بحث
نتايج اين پژوهش نشان داد كه HR،SBP ، MAP وRPP  در پاسخ به انقباض عضالنی افزايش و طی دوره ريكاوری كاهش معنی 
داری يافتند و بين تغييرات آنها در پاسخ به دو نوع انقباض عضالنی SBP، MAP وRPP  تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنين، 
مقاديرRPE  صرف نظر از نوع انقباض عضالنی از ست اول تا چهارم افزايش معنی داری را نشان داد. پژوهش های گذشته در ارتباط 
با تغيير عوامل همودايناميك در پاسخ به فعاليت و نوع انقباض عضالنی نتايج ضد و نقيضی را گزارش كرده اند، كه برخی با يافته های 
پژوهش حاضر همسو )اورند و همكاران، 2000؛ اوكاموتو و همكاران، 2006؛ هاوانا و ساريكا، 2010؛ می ير و همكاران، 2003( و برخی 

ديگر ناهمسو )اورند و همكاران، 2000؛ هوالندر و همكاران، 2003( می باشند. 
اورند و همكاران )2000( در مطالعۀ انجام شده بر روی 20 مرد جوان و 20 مرد مســن طی فعاليت زيربيشينۀ آيزوكينتيك حركت 
باز شدن زانو در پای غالب با سرعت 90 درجه در ثانيه و 50 درصد اوج گشتاور، افزايش بيشتری در ضربان قلب، ميانگين فشار خون 
سرخرگی، ميزان محصول فشار و ميزان درك از فشار در انقباض كانسنتريك نسبت به انقباض ايسنتريك گزارش كردند. هنگام فعاليت 
ورزشی متناسب با افزايش شدت فعاليت، تحريك عصب سمپاتيك افزايش می يابد. تحريكات سمپاتيك در طول فعاليت باعث ترشح 
 هورمون های اپی نفرين و نوراپی نفرين از غده فوق كليوی متناسب با شــدت فعاليت می شود )مك دونالد، 2002(. اين هورمون ها

 ضربان و انقباض پذيری قلب را افزايش داده و منجر به افزايش برون ده قلبی می شوند و از طرف ديگر عليرغم اينكه اپی نفرين به ميزان 

.ECC/ECC و CON/CON جدول شماره 1: ميزان مقياس درك از فشار در دو پروتكل
           زمان

 ست 4 ست 3 ست 2 ست 1  پروتكل

)1/6( 18/9)2/2( 17/6)2/5( 16/3)3/1( 14/5کانسنتريک/کانسنتريک
)1/6( 18)2/3( 16/2)3/1( 15/2)3/4( 13/8ايسنتريک/ايسنتريک

شــكل شــماره 3: مقاديــر )ميانگيــن ± انحــراف معيــار( ميــزان حاصلضــرب فشــار در پاســخ بــه دو پروتــكل CON/CON و ECC/ECC و دورۀ 
ــكاوری  ــه فعاليــت و # نشــان دهندۀ كاهــش معنــی  دار طــی دورۀ ري ــكل )* نشــان دهندۀ افزايــش معنــی   دار در پاســخ ب ــكاوری پــس از دو پروت ري

ــكل اســت( و $ نشــان دهندۀ تفــاوت بيــن دو پروت

ميــزان تغييــر شــاخص RPE در پاســخ بــه پروتــكل  هــای CON/CON و ECC/ECC بــه ترتيــب 13/2 و 12/5 درصــد 
بــود. تجزيــه و تحليــل داده  هــا تفــاوت آمــاری معنــی  داری را بيــن دو پروتــكل نشــان نــداد. بــا ايــن وجــود صرف نظــر از 
نــوع فعاليــت از ســت اول تــا ســت چهــارم ميــزان درك از فشــار بــه طــور معنــی  داری افزايــش يافــت )P>0/01 و 19/7 
ــود )جــدول  =9/44و2 وF 18(، در حالــی كــه در هــر مرحلــه ميــزان RPE در پروتــكل كانســنتريك بيــش از ايســنتريك ب

شــماره 1(.
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اندكی موجب اتساع عروقی می شــود، نوراپی-نفرين به عنوان يك تنگ كنندۀ عروقی عمل كرده و باعث افزايش مقاومت محيطی
 می شود و به اين طريق فشار شريانی را افزايش می دهند. همچنين، گيرنده های شيميايی حساس به افزايش غلظت متابوليت ها نظير 
الكتات و گيرنده های مكانيكی )دوك های عضالنی و اندام های وتری گلژی( حساس به تغيير سرعت و طول عضله سبب افزايش فشار 
خون سرخرگی می شوند. در نهايت، بارورسپتورها با ارسال پيام به مغز به افزايش دقت و تعديل فرمان مغز كمك می كنند )الموته و 
همكاران، 2009(. به دليل درگيری واحدهای حركتی تند انقباض بيشتر در انقباض كانسنتريك نسبت به انقباض ايسنتريك، تقاضا 
برای فراهمی اكسيژن، گلوكز، توليد اسيد الكتيك، دی اكسيد كربن، غلظت آدنوزين و اسيديته بيشتر است. هم راستا با اين يافته ها 
در تحقيق حاضر پارامترهای همودايناميك در انقباض CON نسبت به انقباض ECC افزايش بيشتری را نشان دادند. در انقباض 
ايسنتريك به دليل پايين بودن مقاومت محيطی و فشارخون و باال بودن حجم ضربه ای، بار كمتری به سيستم قلبی عروقی وارد می 
شود )اورند و همكاران، 2000(. در پژوهش حاضر ميزانRPE  در هر ست در انقباض CON بيشتر از انقباض ECC بود، ولی اين 
ميزان معنی دار نبود كه احتماالً به دليل برابر بودن كل كار انجام شده در دو پروتكل و پايين بودن سرعت اجرا می باشد، زيرا احتمال 

فراخوانی تارهای تند انقباض در سرعت های باال نسبت به سرعت های پايين بيشتر است )كالمرز، 2008(.
كاهش پارامترهای همودايناميك طی دوره ريكاوری را می توان به غالب شدن سيستم عصبی پاراسمپاتيك )تون واگی( نسبت داد 
)ولتمن و همكاران، 1995(. مواد موضعی حاصل از انقباض بر روی قطر شريانچه های يك اندام اثر و بر تأثير كنترل مركزی وازوموتور 
غلبه می كند. نتايج مطالعات نشان می دهند كه نيتريك اكسايد، پروستاگالندين ها )هيگاشی و يوشيزومی، 2004؛ تونه و همكاران، 
2002( و آدنوزين )تونه و همكاران، 2002( كه از مواد اتساع دهنده عروقی می باشــند، در حين فعاليت ورزشی افزايش می يابند. 
نيتريك اكسايد احتماالً مهمترين و بهترين ميانجی مشخصی باشــد كه از عملكرد اتساع دهندگی ذاتی آن عموماً به عنوان شاخص 
عملكرد اندوتليال  استفاده می شود )مك مســتر و همكاران، 1987؛ بليكر و همكاران، 2005(. پژوهش های صورت گرفته بر روی 
جوندگان نشان می دهند كه آپوئيدهای  مركزی و سيستم سروتونرژيك با تأثير بر رفلكس گيرنده های فشاری مركزی منجر به تغيير 

در فعاليت سمپاتيك شده و ممكن است فشار خون را كاهش دهند )مك دونالد و همكاران، 2000(.
در پژوهش ديگری كه با دستگاه آيزوكينتيك انجام شد فشار خون سيستولی و دياســتولی، ميانگين فشار خون سرخرگی و ميزان 
محصول فشار در انقباض كانسنتريك نسبت به انقباض ايسنتريك در مفصل آرنج افزايش بيشتری را نشان دادند )اوكاموتو و همكاران، 
2006(. يافته های پژوهش ها بيانگر آن است كه فعاليت ايسنتريك از نظر متابوليكی و استرس اكسايشی در سطح پايين تری از فعاليت 
كانسنتريك است )پيترسن و همكاران، 1972؛ بيگلند و وود، 1976(، اما منجر به آسيب بيشتر تار عضالنی و پاسخ التهابی باالتری می 
شود )مالم و همكاران، 1999(. همچنين، ظرفيت تخليه الكتريكی عضله در پاسخ به نيروی مشخص، طی انقباض ايسنتريك پايين 
تر از انقباض كانســنتريك و آيزومتريك می-باشــد )اوكاموتو و همكاران، 2006(. علی رغم عدم گزارش تفاوت معنی دار در ضربان 
قلب، احتماالً ميزان محصول فشار به دليل افزايش فشار خون سيستولی افزايش معنی داری را نشان داده است )اوكاموتو و همكاران، 
2006( كه يافته های پژوهش حاضر نيز اين يافته ها را تأييد می نمايد. همچنين، با توجه به اينكه پاسخ های حاد معين به وسيله عوامل 
متعددی شامل توده عضالنی فعال، شدت نسبی فعاليت، تعداد تكرارها، نوع فعاليت مقاومتی )آيزومتريك، آيزوتونيك، آيزوكنيتيك(، 
مدت فعاليت و دوره های استراحتی بين فعاليت ها تحت تأثير قرار می گيرند، احتماالً ميزان ضربان قلب به دليل فعاليت با پای برتر و 

كم بودن توده عضالنی درگير و يكسان در نظر گرفتن بار كاری در دو پروتكل عليرغم افزايش آن در پاسخ به فعاليت، معنی دار نبود.
 CON هوالندر و همكاران )2003( در پژوهشی به بررسی ميزان درك از خستگی، درد و سازگاری های فيزيولوژيكی در انقباضات
و ECC در عضالت باال تنه و پايين تنه پرداختند. نتايج نشان داد كه در انقباض CON ميزان ضربان قلب، كورتيزول، درد و درك 
از خستگی به طور معنی دار بيشتر از انقباض ECC است. همچنين، رابطه معنی داری بين ميزان درد و درك فشار مشاهده گرديد. 
احتماالً با توجه به توده عضالنی درگير، در پژوهش حاضر عليرغم بيشتر بودن ميزان درك از فشار در پروتكل CON نسبت به پروتكل 
ECC طی هر ست، تفاوت معنی داری بين دو پروتكل مشاهده نشد. همچنين، با توجه به اينكه در انقباض ECC فشار درون عضالنی، 

بار مكانيكی، آسيب تار عضالنی و پاسخ التهابی بيشتر از انقباض CON است )مالم و همكاران، 1999(، احتماالً آزمودنی ها ميزان 
درك از فشار مشابهی را داشته اند. در اين راستا پژوهش می مير و همكاران )2003( كه بر روی بيماران قلبی انجام شد نيز تفاوت معنی 

داری را در ميزان درك از فشار بين دو نوع انقباض نشان نداد كه همسو با مطالعه حاضر می¬باشد.

نتيجه گيری
بــه طور كلــی بر اســاس يافته هــای پژوهــش حاضــر می تــوان نتيجــه گيری كــرد كه انــواع مختلــف انقبــاض عضالنی 
آيزوكينتيــك بــر عوامــل همودايناميك مؤثر مــی باشــند، در حالی كــه ميــزان RPE، عليرغــم افزايش طی ســت اول تا 
ســت چهارم، با توجه به اينكه بــاركاری در هــر دو پروتكل يكســان بوده اســت، متأثر از نــوع انقباض عضالنی نمی باشــد. در 
ECC/ اين راســتا با توجه به فشــارهای قلبی عروقــی پايين تر، احتمــال خطر كمتــر در طی اجرا و ايمــن تر بــودن فعاليت



نشريه پرستاری قلب و عروق
دوره دوم ، شماره 2، تابستان 1392

Cardiovascular Nursing Journal
2(2), Summer  2013

54

ECC آيزوكينتيــك نســبت بــه CON/CON، بــا تأكيــد بــر گرم كــردن و زمــان اســتراحت كافی بين ســت هــا، با 

 نظــارت و كنترل متخصــص؛ بــرای بيماران قلبــی عروقــی و افــرادی كــه در دوره بازتوانی هســتند، پيشــنهاد می شــود.
با اين حال، براي دستيابی به نتايج قطعی تر توصيه می شود تا پژوهشی در خصوص اثر طوالنی مدت )تمرين( اين نوع انقباض ها بر 

سيستم قلبی عروقی، با عضالت درگير بيشتر صورت گيرد.
تقدير و تشكر

 از تمامی آزمودنی ها كه با حضور خود موجبات عملی شدن اين پژوهش را فراهم نمودند، كمال تشكر و قدردانی را داريم. 
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Hemodynamic changes in response to concentric and eccentric 
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Abstract

Aim. The purpose of this study was to compare the effects of concentric and eccentric isokinetic 

contractions and subsequent recovery period on the hemodynamic factors in men.

Background. Nowadays, with advances in technology and producing the innovative training 

equipment, performing different resistance exercise protocols for improving the muscular and 

cardiovascular function is possible.

Method. In this quasi-experimental study, ten healthy male subjects were volunteered to 
participate in the study and performed two protocols of Concentric/Concentric (CON/CON) and 

Eccentric/Eccentric (ECC/ECC) isokinetic contractions (4 sets, 10 repetitions, 60˚/S) including 
knee flexion and extension with dominant leg, in two separate sessions. Hemodynamic factors 
were measured before, immediately and 30 min after exercise.

Findings. Statistical analyses of data showed that hemodynamic parameters increased in response 

to both isokinetic contractions (p<0.001) and decreased following recovery period. Moreover, 
Systolic Blood Pressure (SBP), Mean Arterial Pressure (MAP) and Rate Pressure Product (RPP) 

responses to two types of contractions (CON/CON and ECC/ECC) were significantly different 
(p<0.05). Regardless of contraction type, the Rate of Perceived Exertion (RPE) increased 
significantly from 1st set to 4th set; though, these changes were not significantly different between 
two protocols (p>0.05).

Conclusion. Hemodynamic changes in response to CON/CON was higher than ECC/ECC 

protocol which shows that the acute ECC/ECC is safer than CON/CON protocol.

Keywords: Heart rate, Blood pressure, Rate of product pressure, Concentric, Eccentric
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 توجه :   براي تمديد ثبت نام ، فيش بانكي و يك قطعه عكس جدید كافي
info@icns.org.ir آدرس :  تهران صندوق پستي 1569-14665 – انجمن علمی  پرستاران قلب ايران . پست  الکترونیک

فرم درخواست عضويت انجمن علمی پرستاران قلب ايران
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ترياژ در باليا
زهرا عباسی دولت آبادی1 ، دانشجوی دکتری سالمت در باليا و فوريت ها 

*سيد حسام سيدين2 ، دکتری مديريت خدمات بهداشتی و درمانی
سيد محمد رضا حسينی3 ، دانشجوی دکتری سالمت دربالياو فوريت ها

گلرخ عتيقه چيان4 ، دانشجوی دکتری سالمت در بالياو فوريتها
مجيد پورشيخيان5 ، دانشجوی دکتری سالمت در بالياو فوريتها

مرجان دلخوش6 ، دانشجوی دکتری سالمت در بالياو فوريتها

خالصه
هدف.هدف اين مطالعه، توصيف انواع روش های ترياژ اوليه رايج و مورد كاربرد در صحنه باليا، جهت آشناسازی اعضای تيم درمانی 

با آن ها می باشد. 
زمينه. وقوع باليا در دنيا در حال افزايش است. بررسی مصدومين، درمان و انتقال آنها به مراكز درمانی دور از محل وقوع بال از نكات 
مهم مورد توجه تيم های واكنش دهنده اوليه در فاز پاسخ مديريت باليا می باشد. در اين راستا، ترياژ، ابزاری كارآمد جهت مديريت انبوه 

مصدومين است كه در كشورهای مختلف، شيوه های متفاوتی برای آن تعريف شده است.
  Triage،On-scene روش کار. در اين مطالعه، مقاالت منتشر شده از سال 1995 تا آگوست 2013 با استفاده از كليد واژه های
و Disastersبا جســتجو در بانك های اطالعاتی Ovid،  Science Direct، Google Scholar و Pub Med  مورد 

پژوهش قرارگرفتند.
يافته ها. بر اساس استراتژی جستجو، 50 مقاله زبان انگليسی مورد بررسی قرار گرفتند كه بر اساس آن ها، شش روش ترياژ رايج در 

بزرگساالن و دو روش ترياژ در كودكان معرفی می شوند.
نتيجه گيری. با توجه به ماهيت وقوع ناگهانی باليا و ايجاد هرج و مرج به دنبال آنها، الزم است اعضای تيم درمانی با توجه به محدوديت 
منابع و تعداد زياد قربانيان، از ابزارهای مناسب جهت مديريت انبوه مصدومين استفاده كنند. جهت انجام ترياژ صحيح و كاهش ميزان 
خطا در انجام آن، الزم است شــيوه های صحيح ترياژ مورد كاربرد در باليا به اعضای تيم درمانی شاغل در مراكز درمانی، امدادگران و 

افراد داوطلب هالل احمر آموزش داده شود.

کليدواژه ها: ترياژ، در صحنه باليا، باليا

 

مـقـالــه مــروری

1- دانشجوی دكتری سالمت در باليا و فوريت ها، مركزتحقيقات علوم مديريت واقتصادسالمت،دانشگاه علوم پزشكی ايران،تهران،ايران؛ عضو گروه پرستاری 
مراقبت ويژه دانشگاه علوم پزشكی تهران

h.seyedin@ :2- استاديار، مركزتحقيقات علوم مديريت واقتصادسالمت،دانشگاه علوم پزشكی ايران،تهران،ايران)*نويسنده مسئول(، پست الكترونيك
gmail.com

3- دانشجوی دكتری سالمت در باليا و فوريت ها، مركزتحقيقات علوم مديريت واقتصادسالمت،دانشگاه علوم پزشكی ايران،تهران،ايران
4- دانشجوی دكتری سالمت در باليا و فوريت ها،مركزتحقيقات علوم مديريت واقتصادسالمت،دانشگاه علوم پزشكی ايران،تهران،ايران
5- دانشجوی دكتری سالمت در باليا و فوريت ها، مركزتحقيقات علوم مديريت واقتصادسالمت،دانشگاه علوم پزشكی ايران،تهران،ايران

6- دانشجوی دكتری ســالمت در باليا و فوريت ها، گروه سالمت در باليا و فوريت ها، دانشكده بهداشت،دانشــگاه علوم پزشكی تهران،تهران،ايران؛ عضو گروه 
پرستاری بهداشت جامعه دانشگاه علوم پزشكی تهران
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مقدمه
وقوع باليا ساالنه تلفات بسياری را در دنيا به بار می آورد. بر اساس آمار ســال 2011، 200 ميليون نفر تحت تاثير باليای طبيعی قرار 
گرفته اند و پيش بينی می شود تا سال 2015، باليای انسان ســاخت 375 ميليون نفر از مردم دنيا را تحت تاثير قرار دهند )هلپارن و 
چافی، 2005(. به دنبال وقوع باليا انبوهی از مصدمين نيازمند به دريافت خدمات درمانی باقی می مانند. اولين واكنش دهندگان، از 
ترياژ به عنوان ابزاری كمك كننده در مديريت انبوه مصدومين جهت استفاده يكسان آنان از مداخالت درمانی استفاده می كنند )بوركئا 

و همكاران، 2012؛ كن و همكاران، 2009؛ اسلون، 2011؛ هرينگ و هرمان ،2011(. 
ترياژ به معنای اولويت بندی و دسته بندی است كه اولين بار توسط دكتر دومينك جين الری؛ در جنگ واترلو به كار برده شد. در آن 
زمان اعالم شد كه اولويت درمان با مجروحينی است كه جراحات شــديدتر دارند و نيازمند دريافت فوری مداخالت درمانی هستند. 
اين اولين قانون ترياژ در دنيا است )ســيديگوآی، 2012(. از آن زمان تاكنون، اين قانون گسترش يافته است و شيوه های نوينی ابداع 
شده است. ترياژ جهت مديريت منابع و استفاده بهينه از آنها نيز كاربرد دارد. ترياژ در ســه مرحله مختلف اوليه، ثانويه و ثالثيه انجام 
می شود. ترياژ اوليه در صحنه توسط تكنيسين اورژانس و براساس ارزيابی سريع بيمار و موقعيت وی انجام می شود. ترياژ ثانويه اغلب 
توسط پزشك اورژانس يا جراح و به محض رسيدن بيمار به بيمارستان انجام می شود. اولويت بندی بيماران در اين مرحله بر اساس نوع 
مداخالت اوليه مورد نياز آنان است. هدف از انجام اقدامات اوليه دراين مرحله حفظ حيات بيمار می باشد كه شامل باز كردن راه هوايی، 
برقراری تنفس و حفظ گردش خون است. ترياژ ثالثيه جهت اولويت بندی دريافت مراقبت هايی مانند عمل جراحی و بستری در بخش 
مراقبت های ويژه انجام می شود. اين مرحله از ترياژ توسط جراح يا متخصص مراقبت ويژه انجام می شود. در فاز پاسخ مديريت باليا در 

صحنه وقوع حادثه، از ترياژ اوليه استفاده می شود )سالومون، 2007(. 
وقوع ناگهانی و بدون هشدار باليا، اغلب موجب سردرگمی و وحشت مردم می شود، بنابراين، الزم است اعضای تيم درمانی جهت مقابله 
با اين شرايط از قبل آمادگی داشته باشند و تحت آموزش كافی مطابق با استانداردهای موجود در هر منطقه قرار گيرند. در اين مقاله، 

تعدادی از شيوه های ترياژ بزرگساالن و كودكان در صحنه وقوع باليا توصيف شده است.

مواد و روش ها
مقاله مروری حاضر با هدف آشنايی پرستاران و ساير اعضای تيم درمانی با شيوه های رايج ترياژ در باليا نگارش شده است. بدين منظور 
 Google و Ovid، Science direct در بانك های اطالعاتی on-scene و triage، disaster با استفاده از كليد واژه های

scholar و سايت های مرتبط، از سال 1995 تا ماه آگوست 2013 جستجو انجام شده است. 

يافته ها
بر اساس جست و جو، 50 مقاله زبان انگليسی مورد بررسی قرار گرفت و در نهايت شش روش ترياژ رايج در بزرگساالن و دو روش ترياژ 

در كودكان مشخص گرديد.

START ترياژ ساده يا
يكی از رايج ترين روش های ترياژ در صحنه وقوع باليا روش ترياژ ساده يا START به مفهوم انتقال سريع و شروع درمان می باشد. 

STAR شكل شماره : ترياژ ساده يا 
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در اين شيوه از چهار رنگ قرمز، زرد، سبز و سياه جهت مشخص كردن اولويت های به ترتيب فوری، تاخيری، سرپايی و مرگ استفاده 
می شود. در اولين مرحله، توانايی راه رفتن فرد آسيب ديده بررسی می شود. بيمار با توانايی راه رفتن، در اولويت سوم با رنگ سبز قرار 
گرفته و نياز به درمان فوری ندارد و در ترياژ ثانويه مجددا بررسی خواهد شد. در صورت عدم توانايی راه رفتن، وضعيت تنفسی مصدوم 
بررسی می شود. در صورت وجود تنفس كمتر از 30 بار در دقيقه، بازگشت مويرگی و پيروی از دستورات بررسی می گردد. در اين روش، 
زمان بررسی هر مصدوم 30 ثانيه است و در آن تنها دو اقدام باز كردن راه هوايی و كنترل خونريزی انجام می شود. اين روش در شكل 

شماره 1 نشان داده شده است )نوكرا و گارنر، 2001(. 

                             Jump START  ترياژ
اين روش ترياژ جهت كودكان 8-1 سال استفاده می شود و مشابه روش START بزرگســاالن است، با اين تفاوت كه در اين روش 
محدوده تنفس 45-15 بار در دقيقه در نظر گرفته شده اســت و جهت كنترل وضعيت ذهنی نيز از معيار AVPU )دارای 4 مرحله( 

استفاده می شود )جدول شماره 1(.

در اين روش، چهار معيار توانايی راه رفتن، تعداد تنفس، وضعيت خون رسانی و ذهنی بررسی می شود. ابتدا توانايی راه رفتن و حركت 
دادن اندام ها بررسی می گردد. كودك با توانايی حركت دادن اندام ها و راه رفتن، در اولويت سوم قرار می گيرد و در ترياژ ثانويه مجددا 
بررسی می شــود. در غير اينصورت، وجود تنفس خود به خودی يا با تعداد بين 45-15 بار در دقيقه، وجود نبض، و وضعيت ذهنی در 
سطح A، V و P، كودك را در دومين اولويت با رنگ زرد قرار داده می شود. در صورت عدم وجود تنفس خود به خودی، از طريق انجام 
مانورهای مناسب، راه هوايی را باز می كند كه در اين صورت مصدوم در اولويت اول قرار می گيرد. در غير اين صورت، با وجود نبض قابل 
لمس، پنج تنفس كمكی به كودك داده می شود. در صورتی كه به دنبال اين اقدام نيز تنفس خود به خودی آغاز نشود، فرد در اولويت 

آخر )مشكی( قرار می گيرد )شكل شماره 2(. 
 

AVPU جدول شماره 1: معيار

شرايطسطح هوشياری
A)Alert( بيمــار هوشــيار اســت و بــه تحريــكات صوتــی جــواب مــی دهــد. بــه زمــان، مــكان و اشــخاص

آگاهــی دارد و مــی تــوان اطالعــات شــخصی را از وی دريافــت كــرد.
V)Verbal( ــكان و اشــخاص ــان، م ــه زم ــد. ب ــی كن ــاز م ــش را ب ــردن چشــم هاي ــت ك ــان صحب در زم

ــدارد. ــی ن آگاه
P)Painful(.به تحريك صوتی پاسخ نمی دهد، اما به تحريكات دردناك پاسخ می دهد

U)Unresponsive(.بدون واكنش، به تحريك صوتی و دردناك پاسخ نمی دهد

JUMP STARTشكل شماره 2: ترياژ
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- در شرايط زير، زندگی كودك در اولويت اورژانس )قرمز( قرار می گيرد و نياز به مداخالت درمانی فوری دارد:
- در فرد بدون تنفس، ولی دارای نبض به دنبال مانور باز كردن راه هوايی و دادن پنج تنفس كمكی

در فرد بدون وجود نبض، ولی داشتن تنفس با تعداد كمتر از 15 يا بيشتر از 45در فرد دارای تنفس خود به خودی با تعداد مناسب،   -
ولی بدون نبض 

 AVPU از معيار U در فرد دارای تعداد طبيعی نبض/تنفس و سطح هوشياری -

SALT  ترياژ
يكی ديگر از روش های كاربردی ترياژ، روش SALT  می باشد. اولويت ها و مفهوم چهار رنگ قرمز، زرد، سبز و سياه در اين ترياژ سه 
مرحله¬ای )شامل دسته بندی، ارزيابی، درمان و انتقال(، مشابه ترياژ START و Jump START است. در اولين گام، مصدومين 
بر اساس شرايط موجود در سه گروه دسته بندی می شــوند. در گام دوم، ارزيابی و مداخالت درمانی شامل كنترل خونريزی شديد، 
بازكردن راه هوايی، فشار دادن قفسه سينه و تزريق آنتی دوت، بر اساس اولويت های تعيين شده درگام اول و با هدف كنترل شرايط 
تهديد كننده حيات؛ انجام می شود. به دنبال انجام اين اقدامات و بسته به پاسخ مصدومين به درمان انجام شده، بيماران ترياژ می شوند 

و در يكی از اولويت های سوم )سرپايی، سبز(، دوم )تاخيری، زرد(، اول)اورژانسی، قرمز( يا چهارم )فوت شده، سياه( قرار می گيرند.
 Jump در سومين گام، درمان و انتقال مصدومين براساس اولويت تعيين شده در مرحله قبلی انجام می شود. تفاوت اين روش با روش
START در نحوه جداسازی مجروحين بدحال از مجروحين سرپايی است و درمان افراد بدحال به دنبال جداسازی آنها در مرحله 

دوم انجام می شود )بوستيك و همكاران ،2008؛ كانی و همكاران ،2011 ؛ بروك لرنر و همكاران ،2008( )شكل شماره3(. 

MASS ترياژ
اين روش توسط تيم های نظامی امريكا استفاده می شود، و دارای چهار مرحله تعيين اولويت جا به جايی مصدوم، ارزيابی مصدوم، اولويت 
بندی جهت انتقال، و انتقال بر اساس اولويت تعيين شده می باشد و با چهار رنگ قرمز، زرد، سبز و مشكی مشخص می شوند. در اولين 
مرحله، بيماران را از نظر حركت در سه اولويت سبز، زرد و قرمز قرار می دهند. در دومين گام ارزيابی، تمركز بر مصدومين با اولويت قرمز 
است و شرايط تهديد كنندگی حيات در آنها بررسی و مداخالت درمانی الزم شامل باز كردن راه هوايی )در كودكان، انجام دو تنفس 
كمكی(، كنترل خونريزی، تزريق آنتی دوت و فشردن قفسه ســينه انجام می شود. بعد از انجام اقدامات الزم، نوبت درمان مصدومين 

SALT شكل شماره 3: ترياژ
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به ترتيب با اولويت تاخيری )زرد( و جراحت محدود )سبز( است. به دنبال اين مرحله، سومين گام شروع می شود. در اين مرحله دسته 
 D ،رنگ قرمز )I )Immediate انجام می گيرد كه اين واژه نشان دهنده ID-ME بندی بيماران براساس يك واژه كليدی به عنوان
Delayed(( رنگ زرد، M )Minimal( رنگ سبز و E )Expectant( رنگ مشكی است. در گام سوم به دنبال انجام مداخالت 
درمانی و نتيجه حاصل از اين اقدامات، بيماران جهت دريافت درمان و انتقال به مراكز درمانی در چهار گروه دســته بندی می شوند. 
درآخرين گام، انتقال مصدومين بر اساس اولويت تعيين شده ی آنها در مراحل قبلی انجام می گيرد. شكل شماره 4، روش انجام ترياژ 

MASS را به طور كامل نشان می دهد )كول و هورنر،2007(. 

STM ترياژ 
روش STM  بر پايه يك مدل رياضی طراحی شده است كه در آن، عالوه بر ترياژ مصدومين، به مديريت منابع موجود بر اساس زمان، 
دسترســی به امكانات و قابليت انتقال مصدومين نيز توجه شده است. بر اساس امتياز كسب شــده از معيارهای فيزيولوژيك، ميزان 
احتمالی بقای مصدوم يا مرگ بر اساس منابع در دسترس محاسبه می شود. در اين روش،  ترياژ در پنج گام متوالی انجام می شود. در 
اولين مرحله، وضعيت فيزيولوژيك مصدوم با ارزيابی تعداد تنفس و تعداد نبض در دقيقه و قابليت حركت تعيين می شود. در گام بعدی، 
بر اساس ارزيابی انجام شده در گام اول، به مصدوم امتياز داده می شود و بر اساس اين امتياز بيماران در سه دسته قرار داده می شوند. 
در گروه اول، بيماران با امتياز صفر تا چهــار قرار می گيرند. اين گروه با اولويت آخر START )افــراد مرده و در انتظار مرگ با رنگ 
مشكی( برابر هستند و احتمال بقای آنها كمتر از 35 درصد است. گروه دوم امتياز بين پنج تا هشت دارند كه برابر با اولويت اول و دوم 
در START  است و احتمال بقای آنها با انجام مداخالت وجود دارد. در آخرين طبقه، امتياز بين 9 تا 12 معادل با اولويت دوم و سوم

START  است و بيش از90 درصد اين افراد زنده خواهند ماند. در جدول شماره 2 اين روش نشان داده شده است.

MASS شكل شماره 4: ترياژ
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در گام سوم، شرايط مصدومين به مركز فرماندهی سانحه )ICS ( جهت تامين مراكز درمانی مخابره می شود. در گام چهارم، بيماران 
براساس اولويت های تعيين شده آماده و منتقل می شوند. در آخرين گام نيز مديريت منابع در مراكز درمانی انجام می شود و ظرفيت 
مورد نياز جهت درمان مصدمين را براساس برنامه ريزی از پيش تعيين شده آماده می كنند. گام چهارم و پنجم الزم است همزمان با 

يكديگر انجام شوند )ساكو و همكارن، 2005؛ جنكينز و همكارن، 2008(. 
 Sieveترياژ

در روش ترياژ Sieve كه در بزرگساالن به كار می رود، جهت تعيين اولويت ها از چهار رنگ قرمز، زرد، سبز و مشكی استفاده می شود. 
مانند ساير روش ها، ابتدا توانايی حركت و راه رفتن مصدومين بررسی می شــود. مصدوم با توانايی راه رفتن دارای اولويت رنگ سبز 
خواهد بود. در مصدوم با عدم توانايی حركت و تنفس خود به خودی، الزم اســت راه هوايی بيمار با كمك مانورهای مناسب باز شود. 
در صورتی كه به دنبال اين اقدامات، تنفس خود به خودی شروع نشود، در آخرين اولويت با رنگ مشكی قرار می گيرد. اما در صورتی 
كه تنفس مصدوم با انجام اين اقدامات آغاز شود، در اولويت اول با رنگ قرمز قرار خواهد گرفت. مصدوم با عدم توانايی حركت، دارای 
تنفس با تعداد 10 تا 30 و ضربان نبض كمتر از 120 بار در دقيقه در اولويت دوم با رنگ زرد قرار می گيرد. مصدوم با  تنفس كمتر از 10 
يا  بيشتر از 30و ضربان نبض بيشتر از 120 بار در دقيقه نيز در اولويت اول با رنگ قرمز قرار می گيرد. از ويژگی های اين شيوه، در نظر 
گرفتن محدوده ی طبيعی ضربان نبض به ميزان كمتر از 120 می باشد )شكل شماره 5( )جنكينز و همكاران، 2008؛ گارنر و همكاران، 

2001؛ هورنون و همكاران، 2013(. 

 

PTT ترياژ
روش ترياژ كودكانPTT  با انجام تغيير در ترياژ Sieve به دســت آمد. در اين روش، براساس قد و وزن نوزادان و كودكان، سه نوع 
دستوارالعمل وجود دارد. در ترياژ  PTT نيز چهار رنگ قرمز، زرد، سبز و مشكی به ترتيب نشــان دهنده اولويت، اورژانسی، فوری، 

STM جدول شماره 2: معيار فيزيولوژيك در ترياژ

4 3 2 1 0
10-24 25-35 36> 1-9 0 تعداد تنفس

61-120 121> 41-60 1-40 0 تعداد نبض

پيروی از 
دستورات
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دور کردن اندام 
از تحريک 

دردناك

باز کردن و 
جمع کردن 

اندام به دنبال 
تحريک 
دردناك

بدون پاسخ 
حرکتی

پاسخ حرکتی

Sieve شكل شماره :- ترياژ
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تاخيری و مرگ هستند. اولين دستورالعمل، برای نوزادان با قد 50 تا 80 سانتيمتر ) وزن3 تا 10 كيلوگرم( است. در صورتی كه كودك 
گريه كند و اندامش را تكان دهد در اولويت 3 )تاخيری( قرار می گيرد. در نوزادی كه گريه نكند، اندامش را حركت ندهد و تنفس نداشته 
باشد، الزم است تا راه هوايی اش باز شود كه اگر به دنبال اين اقدام تنفس آغاز شود در اولويت اول )اورژانسی( و در غير اين صورت در 
آخرين اولويت )مرده( قرار می گيرد. در صورتی كه حركت اندامی نداشته باشد، اما تنفس كمتر از 20 يا بيشتر از 50  بار در دقيقه باشد 
در اولويت اول )اورژانس( قرار می گيرد. در صورتی كه تعداد تنفس نوزاد بين 20 تا 50 بار در دقيقه باشد، كيفيت خونرسانی از طريق 
وارد كردن فشار بر پيشانی كنترل می شود كه الزم است كمتر از دو ثانيه باشد. در اين صورت، نوزاد در اولويت دوم )فوری( قرار می گيرد. 
در صورتی كه زمان بازگشت مويرگی بيشتر از دو ثانيه باشد، نبض چك می شود كه در صورتی كه كمتر از 90 يا بيشتر از 180 بار در 
دقيقه باشد در اولويت اورژانسی )اول( و در صورتی كه بين 90 تا 180 بار باشد در اولويت فوری )دوم( قرار می گيرد)شكل شماره 6( .

 ترياژ PTT در نوزاد با قد 80 تا 100 سانتيمتر و وزن 11 تا 18 كيلوگرم، مشابه مرحله قبلی است. در اين مرحله، حد نرمال تنفس و 
ضربان قلب كودك به ترتيب 15 تا 40 و 80 تا 160 بار در دقيقه می باشد )شكل شماره7(. در ترياژ كودك با قد 100 تا 140 سانتيمتر 
)وزن 19 تا 32 كيلوگرم( مشابه مراحل قبل عمل می شود و در اين مرحله نيز تعداد نرمال تنفس و ضربان نبض به ترتيب 10 تا 30 و 70 
تا 140 بار در دقيقه می باشد. در اين دو مرحله نيز الزم است جهت كنترل وضعيت پرشدگی مويرگی، پيشانی كودك با انگشت فشار 

داده شود )هاچت و همكاران، 1998؛ بوستيك و همكاران، 2008؛ بوك لرنر و همكاران، 2011( )شكل شماره 8(.  

 

شكل شماره 6: ترياژPTT در نوزادان با قد50 تا 80 سانتيمتر )وزن 3 تا 10 كيلوگرم(

شكل شماره 7: ترياژ PTT در كودكان با قد 80 تا 100 سانتيمتر )وزن 11 تا 18 كيلوگرم(
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Care Flight Triage ترياژ
اين شيوه ترياژ، ابزاری برای ترياژ سريع تعداد انبوهی از مصدومين است. در اين روش نيز توانايی راه رفتن، پيروی از دستورات، نبض 
راديال قابل لمس، و تنفس با راه هوايی باز مورد ارزيابی قرار می گيرد. نتايج حاصل از ارزيابی را در چهار اولويت اورژانسی، فوری، تاخيری 
و غير قابل نجات با چهار رنگ قرمز، زرد، سبز و سياه قرار می¬دهند. مصدوم با توانايی راه رفتن در اولويت تاخيری قرار می گيرد. در 
صورت عدم توانايی راه رفتن، عدم پيروی از دستورات و عدم برقراری تنفس خود به خودی با باز كردن راه هوايی، احتمال زنده ماندن 
مصدوم كم يا ناممكن است و مصدوم در اولويت غير قابل درمان قرار می گيرد. عدم توانايی راه رفتن، عدم پيروی از دستورات و برقراری 
تنفس خود به خودی به دنبال باز كردن راه هوايی، اولويت اول )اورژانسی( است. عدم توانايی راه رفتن، پيروی از دستورات و لمس نبض 
راديال نيز مصدوم را در دومين اولويت )فوری( قرار می دهد. مصدوم با شــرايط مشابه كه نبض راديال قابل لمس ندارد نيز در اولويت 
اورژانسی قرار می گيرد. اين شيوه يكی از ســريع ترين شيوه های ترياژ می باشد كه زمان بررســی هر مصدوم تنها 15 ثانيه می باشد 

)جنكينز و همكاران، 2008؛ گارنر و همكاران، 2001( )شكل شماره 9(. 

 
Care Flight Triage شكل شماره 9: ترياژ

شكل شماره8: ترياژ PTT در كودكان با قد 100 تا 140 سانتيمتر )وزن 20 تا 26 كيلوگرم(
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ترياژ معكوس
ترياژ معكوس روشی است كه اغلب در زمان وقوع باليا مورد توجه قرار می گيرد. در ترياژ معكوس، مصدومين دارای آسيب و جراحات 
كمتر در اولين اولويت دريافت خدمات درمانی هســتند. از ترياژ معكوس در زمانی كه تيم درمانی جزو مصدومين باشند، برای ترياژ 
ســربازان مجروح در زمان جنگ، و نيز در صحنه باليا در صورت محدوديت در منابع پزشكی با هدف بازگشت هر چه سريع تر افراد و 

كمك رسانی به باقی افراد استفاده می شود )جنسواين و همكاران، 2008(.  

نتيجه گيری
 باليای طبيعی و بشر ساخت اغلب بدون هشــدار و ناگهانی رخ می دهند. با توجه به اين كه به دنبال وقوع باليا احتمال تخريب مراكز 
درمانی و مســيرهای انتقالی نيز وجود دارد، يكی از چالش های اساسی در فاز پاســخ دهی به باليا، مديريت و انتقال انبوه مصدومين 
به مناطق امن و دور از صحنه وقوع بالســت. در اين زمان الزم است با به كارگيری ابزار مناســب در زمينه درمان و انتقال مصدومين 
تصميم گيری شود. هدف از انجام ترياژ در صحنه وقوع باليا و خارج از بيمارستان، شناسايی بيماران اورژانسی و انتقال هر چه سريع تر 
آنان به مراكز درمانی جهت نجات جان آنهاست و تالش می شود زندگی تعداد بيشتری از مصدومين در مدت زمان كوتاه تری نجات 
يابد. ترياژ يك فرايند پويا است و الزم است بيماران ترياژ شــده مجددا جهت تعيين اولويت صحيح، بدتر شدن يا بهتر شدن شرايط، 

بررسی شوند )هورن و همكاران، 2013؛ اسلون، 2011؛ كوركوران و همكاران، 2012(. 
دو روش Jump START و PTT به صورت اختصاصی به ارزيابی كودكان و نوزادان می پردازد. روش PTT نيز با تعيين معيارهای 
مناسب، ارزيابی نوزادان و شيرخواران را براساس ضوابط صحيح در مدت زمان كوتاه امكان پذير می كند. در بين روش های ترياژ خاص 
بزرگساالن، روش START جزو مشهورترين روش های ترياژ در باليا اســت. ترياژ SALT در انواع مخاطرات، به ويژه در حوادث 
شيميايی و هسته ای كاربرد دارد. در بين روش های نامبرده، روش CARE FLIGHT TRIAGE روشی بسيار ساده و سريع است 
كه افراد پاسخ دهنده اوليه در صحنه باليا می توانند به راحتی از آن استفاده كنند )جدول شماره 3(. در هر شرايطی ممكن است شيوه ی 
خاصی از ترياژ به كار برده شود. كشورهای مختلف متناسب با شــرايط بومی، منابع و نيروهای امدادی خود، شيوه ترياژ خاص خود را 
طراحی كرده اند. بنابراين، به  نظر نويسندگان،  با توجه به شرايط و ويژگی های كشور ايران، لزوم طراحی يك شيوه ترياژ بومی احساس 
می شود. از سوی ديگر الزم اســت به منظور انجام ترياژ صحيح، افزايش دفعات انجام ترياژ صحيح و كاهش خطا در ترياژ، شيوه های 
صحيح ترياژ مورد كاربرد در باليا به اعضای تيم درمانی شاغل در مراكز درمانی، امدادگران و افراد داوطلب هالل احمر آموزش داده شود.
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Abstract
Aim. The purpose of this paper is to describe different types of primary triage methods that are 

common and applicable in disaster scene in order to familiarize medical team personnel with these 

methods.

Background. Disaster occurrence is rising all over the world. Primary assessment, treatment 
and transfer of victims to the medical centers which are away from the disaster scene is important 

considerations for first responder teams in response phase of disaster management cycle. In this 
regard, triage is an efficient tool for mass casualty management for which different strategies have 
been recommended in various countries.

Method. In this review, published articles from 1995 to August 2013 were searched in Ovid, 
Science Direct, Google Scholar and PubMed data bases by using the keywords Triage, On-scene 
and Disaster.
Findings. Based on search strategy, 50 English articles were found. Finally, 6 commonly adults 

triage methods and 2 pediatric triage methods were chosen to be described in this paper. 

Conclusion. Regarding the sudden nature of disaster and creating chaos following them, it is 

necessary for medical team members to apply the appropriate tools for managing mass casualties 

in attention to limited resources and the large number of victims. In order to perform  proper triage 
method and reduce the amount of error in this procedure, it is necessary to educate correct practices 

of applicable triage methods to medical team members, Red Crescent workers and volunteers.

Keywords: Triage, On-scene, Disasters
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خالصه
هدف. هدف اين مطالعه، معرفی داروهای گياهی مورد استفاده در بيماری های قلبی- عروقی و آموزش به بيماران می باشد.

روش کار. اين مطالعه از نوع مرور سيستماتيك مربوط به داروهای گياهی مورد اســتفاده در بيماری های قلبی- عروقی است كه با 
 Herbal، سايت دانشگاه استانفورد( با كليدواژه های( PubMed، Science Direct، Highwire جســتجو از پايگاه های
Hyperlipidemia، Heart failure، Cardiovascular و Hypertention، داروهای گياهی مورد استفاده در بيماری 
های قلبی عروقی استخراج و از كتاب پرستاری مرتبط با گياهان دارويی)كســتكا- روكز و همكاران، 2005( و اطلس جامع گياهان 
دارويی )استف و همكاران، 2004( برای بررسی و توضيح تركيبات موثر گياهی، عوارض جانبی، تداخالت و آموزش به بيمار استفاده شد.

يافته ها. داروهاي گياهي مورد استفاده در ايران براي بيماری های قلبي-عروقی شامل آنتوم، ديورتيك، آليكوم، اولئاكرات، روكاردين 
و كراتاگوس مي باشند و برای مصرف هر كدام از آنها، الزم است بيمار آموزش هايی را دريافت كند.

نتيجه گيری. پاره اي از اختالالت قلبي-عروقی را مي توان با استفاده از داروهاي گياهي تحت كنترل در آورد. آموزش به بيمار براي 
در نظر گرفتن موارد احتياط و تداخالت دارويي و اجتناب از مصرف خودسرانه گياهان دارويي اهميت به سزايي دارد.

کليدواژه ها: داروهاي گياهي، بيماران قلبي، پرستاري، آموزش به بيمار
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مقدمه
بشر در ابتدا براي عالج آالم و بيماري هاي خود داروهاي مورد نياز را از طبيعت و به خصوص از گياهان تهيه مي نمود. داروهاي شيميايي 
حدود 150 سال است كه به دنيا عرضه مي شوند. مقايسه مصرف داروهای شيميايی و گياهی نشان مي دهد كه داروهاي شيميايي ضمن 
ايجاد اثرات خوب داراي عوارض جانبي بوده اند كه بعضي از عوارض آنها تا آخر عمر باقي مي ماند و حتي در بعضي موارد به نسل بعدي 
منتقل مي شوند، در صورتي كه عوارض داروهاي گياهي كمتر است و در خيلي موارد بسيار كم و بدون عارضه مي باشند. در يك دهه 
گذشته با توجه به مشكالتی كه داروهاي شيميايي براي بسياري از افراد در سال هاي اخير ايجاد كرده اند، گرايش و توجه به داروها با 
منشاء گياهي افزايش روزافزونی يافته است. مساله مهم ديگر اينكه در بعضي بيماري ها داروهاي گياهي داراي اثرات بهتري هستند و 
براي برخي از بيماري ها در حال حاضر فقط داروهاي گياهي وجود دارند. در اين مقاله به نكات مهم پرستاری در مورد داروهای گياهی 

رايج در ايران كه بر سيستم قلب و عروق موثر هستند اشاره می شود.

مواد و روش ها
 اين مطالعه از نوع مرور سيســتماتيك و درباره داروهای گياهی مورد اســتفاده در بيماری های قلبی عروقی اســت كه با جستجو 
 Herbal، ســايت دانشــگاه اســتانفورد( با كليــدواژه های(Highwire  و ،PubMed، Science Direct در پايگاه های
Hyperlipidemia، Heart failure،  Cardiovascularو Hypertention داروهای گياهی موجود استخراج و برای 
توضيح تركيبات موثره گياهی، عوارض جانبی، تداخالت و آموزش به بيمار كتب پرســتاری مرتبط با گياهان دارويی و اطلس جامع 

گياهان دارويی مورد استفاده قرار گرفت.

آنتوم1 . آنتوم به صورت قرص 650 ميلي گرمي و هم چنين گرانول در بسته هاي 100 گرمي، برای هيپرليپيدمی، پيشگيري و درمان 
آترواسكلروز و كوليك هاي صفراوي به كار مي رود. آنتوم از عصاره دانه و برگ شويد2 ، ريشه كاسني3 ، سرشاخه هاي گل دار شاهتره4  و 
ليمو عماني5  تهيه می شود. مواد مؤثره آنتوم شامل روغن هاي فرار نظير كارون،  گليكوزيد، تلخ الكتوكوپيكرين و آلكالوييد پروتوپين، 
هيسپريدين و كورستين است. مكانيسم اثر اين دارو تاكنون شناخته نشده است. در يك مطالعه بر روي موش هاي تحت رژيم غذايي 
پر چرب بدون ديابت مشخص گرديد كه اســتفاده از آنتوم خوراكي به طور معناداري باعث كاهش تري گليسريد و LDL و افزايش 
HDL مي شود. در صورتي كه در موش هاي ديابتي تحت رژيم پرچرب تاثير ضد ليپيدي مشاهده نشد و باعث افزايش قند خون آن ها 

نيز گرديد. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد اين دارو براي پايين آوردن چربي خون بيماران ديابتي بايد با احتياط مصرف شود )پيری و 
همكاران، 2010(. در مطالعه ای ديگر، عالوه بر مشخص شدن اثرات آنتی ليپيدی عصاره برگ آنتوم، تاثيرات محافظتی كبد از آسيب 

های اكسيداتيو ناشی از رژيم پر چرب نشان داده شد )بهرامی كيا و يزدان پرست، 2009(. 
آموزش به بيمار. به بيمار آموزش داده مي شود كه قرص را با آب يا آب ميوه ميل كند. براي مصرف گرانول، هر بار يك قاشق مرباخوري 
از گرانول را در يك ليوان آب جوش ريخته و پس از 10 دقيقه ميل نمايد. مطمئن بودن اين فراورده در زنان باردار و شــيرده به اثبات 
نرسيده است، با اين وجود، منافع آن در برابر مضار بايد سنجيده شود. بنابراين، اين نكته بايد در آموزش به اين مددجويان مورد توجه 
قرار گيرد. شويد مملو از سديم است، لذا مصرف بيش از حد آن برای بيمارانی كه محدوديت مصرف سديم دارند مانند كسانی كه دچار 
سكته قلبی يا نارسايی كليه هستند، پيشنهاد نمی شود. بيمارانی كه به شويد حساسيت دارند از مصرف هرگونه محصوالت و فراورده 

های آن بايد منع شوند.
به طور كلي كاسني به عنوان گياه بي خطر شناخته شده است، با اين حال فشــار خون و ضربان قلب بيمار بايد قبل از مصرف كنترل 
شود. به بيمار توصيه مي شود كه هر گونه مشكالت قلبي را به پزشــك خود گزارش دهد. به علت وجود ساكاروز در تركيب آنتوم، در 
بيماران مبتال به ديابت بايد با نظر پزشك مصرف گردد. همچنين، از مصرف طوالنی مدت اين دارو )بيش از يك سال( به علت بروز عالئم 
مسموميت با بتاكاروتن اجتناب شــود. مصرف آنتوم در بيماران مبتال به عفونت های ادراری توصيه نمی گردد. به علت احتمال ايجاد 
فوتودرماتيت به هنگام مصرف اين دارو، بايد از قرار گرفتن طوالنی مدت درمعرض نور خورشيد و اشعه ماوراء بنفش اجتناب شود. در 

صورت مصرف داروهايی كه با آنتوم تداخل دارند، حداقل يك ساعت بين مصرف آن ها فاصله باشد. 
به مددجويان آموزش دهيد كه اين دارو در دوران بارداری و شيردهی و آلرژی مفرط نسبت به اين دارو منع مصرف دارد. به بيمار در مورد 

1. Anethum
2. Anethum Graveolens
3. Cichorium Intybus
4. Fumaria Parviflora
5. Citrus Sp
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عوارض جانبی مانند حساسيت های پوستی و فوتودرماتيت، لكه بينی در برخي از زنان و زرد شدن پوست )به ويژه در كف دست و پا( در 
اثر مصرف طوالنی مدت يا بيش از دوز توصيه شده، آموزش الزم داده شود. به بيمار در مورد تداخالت دارويی زير آموزش الزم داده شود:

- آنتوم باعث تشديد اثر ساير داروهای پايين آورنده چربی خون می گردد. 
- مصرف همزمان آنتوم با داروی متوكسی پسورالن ممنوع است.

- مصرف همزمان آنتوم با ويتامين A، به علت غنی بودن گياه شويد از بتاكاروتن )پيش ســاز ويتامين A( بايد با احتياط و طبق نظر 
پزشك انجام گيرد. 

-مصرف همزمان آنتوم با داروهای مدر نگهدارنده پتاسيم )به علت داشتن پتاسيم باال گياه شويد( بايد با نظر پزشك صورت گيرد. 

ديورتيک1 . ديورتيك به صورت پودر و در بسته هاي 100 گرمي در دسترس است. ديورتيك در تخفيف نشانه هاي ادم در نارسايي 
احتقاني قلب و كم كاري كليه، عفونت دستگاه ادراري و كمك به دفع سنگ هاي مجاري ادرار و افزايش فشار خون به كار مي رود. پودر 
مخلوط گياهي ديورتيك از مجموعه دم آلبالو2 ، كاكل ذرت3 ، ميوه خارخاســك4  و برگ پونه5  تشكيل شده است. تركيبات مؤثر آن 
شامل پتاسيم، كلسيم، گلوكز، لوولوز،  روغن هاي فرار و فالنوييدها است. مكانيسم اثر اين فراورده به طور كامل شناخته نشده است. 
احتماال يون ها و قندهاي موجود در آب مشابه مدرهاي اسمزي، سبب افزايش اسموالريته مايع تصفيه شده در گلومرول ها و تسهيل 
دفع آب و مهار جذب مجدد آب و امالح مي گردد. روغن هاي فرار موجود در پونه به علت داشتن اثرات ضد اسپاسم موجب شل شدن 

عضالت صاف مجاري ادراري و تسهيل جريان ادرار مي گردد.
آموزش به بيمار. بيماران می توانند روزي دو بار هر بار يك قاشق غذاخوري از مخلوط گياهي را در يك ليوان آب جوش به مدت 10 
دقيقه دم و پس از صاف كردن ميل نمايند. در افراد حســاس به كاكل ذرت احتمال بروز واكنش هاي آلرژيك مانند درماتيت تماسي 
و كهير وجود دارد. مطمئن بودن مصرف اين دارو در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود، منافع آن در برابر 
مضار آن سنجيده مي شود. مصرف مقادير زياد اين فراورده ممكن است منجر به اختالل آب و الكتروليت ها گردد. اثرات ساير داروهای 
ديورتيك در مصرف همزمان با اين دارو تشــديد می گردد و می تواند منجر به بروز اختالل آب و الكتروليت ها شــود )ليندكويست و 

همكاران، 2013 و هالبراستين، 2005(.

آليكوم6 . قرص روكش دار 260 ميلي گرمي آليكوم حاوي 100 ميلي گرم پودر ســير7  مي باشد. اين دارو برای كاهش كلسترول و 
تری گليسريد و افزايش HDL استفاده می شود. همچنين به پيشگيری از تصلب شرائين به دليل تاثير بر فشار خون و تجمع پالكتی 
كمك می نمايد. از طرفی برای كاهش خطر بروز ســكته های مغزی و قلبی اســتفاده می گردد. بنابراين، آليكوم در پر فشاري خون، 
هيپرليپيدمي، تصلب شرائين و پيشـگيري از ترومبوز به كار مي رود. مـقدار مـصرف آن روزي سه بار، هر بار يك تا دو قرص بعد از غذا 
مي باشد. تركيبات مؤثر آن تيو آلليل ها و مشتقات آنها نظير آليئين،  آليسين،  آجوئين،  دي آلليل دي سولفايد و دي آلليل تري سولفايد 

مي باشند. 
مطالعات نشان داده است كه سير با اثر مستقيم روي عضالت صاف ديواره عروق باعث وازوديالتاسيون عروق محيطي مي گردد. به نظر 
مي رسد اين دارو با باز نمون كانال هاي پتاسيم موجب هيپرپالريزه شدن پتانسيل غشاء و وازوديالتاسيون عروق مي گردد. همچنين، 
مطالعات آزمايشگاهی كه با عصاره آبي، عصاره الكلي و با پودر سير انجام پذيرفته نشان داده است كه سير از طريق فعال كردن نيتريك 
اكسايد سنتتاز باعث افزايش توليد نيتريك اكسايد و در نتيجه پائين آمدن فشار خون مي گردد. اين نتايج توسط آزمايشات در انسان 
نيز تاييد گرديده است )رحمان و لو، 2006(. اثر سير در كاهش كلسترول و تري گليسيريد احتماال از طريق مهار آنزيم هاي كليدي 
سنتز كلسترول و اسيد هاي چرب مانند هيدروكسي متيل گلوتاريل كوآنزيم A و استيل كوآكربوكسيالز ظاهر مي شود. سير با افزايش 
فعاليت فيبرينوليتيكي،  افزايش انعقاد و وقفه و تجمع پالكتي از ايجاد لخته جلوگيري مي كند. كارآزمايي باليني انجام شــده از سال 
1993 بر روي خواص سير، كاهش كلســترول توتال و تاثير آن بر كاهش تجمع پالكتي، كاهش فشار خون و خواص آنتي اكسيداني 
آن را نشان داده اند. همچنين، داروهای گياهی ديگری كه از عصاره سير تشكيل شده اند شــامل گارلت8، گارليك9 ، گارلي كپ10  و 

1. Diuretic 
2. Prunus Cerasus
3. Zea Mays
4. Tribulus Terrestris
5. Mentha Longifolia
6. Alicom 

7. Allium Sativum

8. Garlet
9. Garlic
10 . Garlicap
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گارسين1می باشند. گارلت به شكل قرص روكشدار 570 ميلي گرمي است. قرص گارلت حاوي 400 ميلي گرم پودر سير مي باشد و 
ميزان آليئين و آليسين آن در هر قرص معادل 1000 ميكرو گرم است. تركيبات موثر آن مشابه آليكوم است. اين دارو روزي سه بار، هر 
بار يك تا دو قرص بعد از غذا ميل شود. گارليك به شكل قطره 15 ميلي ليتري است. هر 10 قطره گارليك حاوي 250 گرم عصاره سير 
مي باشد و روزي يك تا سه بار هر بار 10 قطره به همراه غذا يا آب ميوه ميل می شود. گارلي كپ به شكل كپسول 330 ميلي گرمي است. 
كپسول  گارلي كپ حاوي 330 ميلي گرم پودر سير مي باشد. روزي سه بار هر بار يك تا دو كپسول با يك ليوان ّآب بعد از غذا ميل می 
شود. گارسين به صورت قرص روكشدار 600 ميلي گرمي است. قرص گارسين حاوي 85/42 درصد پودر سير )معادل 8/9 ميلي گرم 

آليئين( مي باشد و روزي سه بار هر بار يك قرص بعد از غذا ميل می شود.
آموزش به بيمار. اطالع حاصل كنيد كه چرا بيمار از اين گياه استفاده می كند. سير برای بيمارانی كه ديابت، بی خوابی، پمفيگوس، 
پيوند عضو و روماتيسم مفاصل دارند، و نيز در بيماران بعد از جراحی توصيه نمی شود. مصرف مقادير بيش از حد سير خام، خطر واكنش 
های نامطلوب را افزايش می دهد. بيمار را از نظر عالئم و نشانه های خونريزی كنترل كنيد. در برخی مطالعات مصرف فراورده های سير 
عالوه بر فعاليت ضد ليپيدی، در بيماران مبتال به ديابت نوع 2 منجر به بهبود گليسمی در نيز گرديده است )اشرف و همكاران، 2011(. 
در هر صورت در بيماران ديابتی كه از سير استفاده می كنند ممكن اســت سطح گلوكز خون كاهش بيشتری را نشان دهد. اگر بيمار 
داروی ضد ديابت مصرف می كند، مراقب عالئم و نشانه های كاهش قند خون باشيد و سطح گلوكز سرم خون را كنترل كنيد. مصرف 
سير برای مبتاليان به ناراحتی های پوستی و همچنين، مادرانی كه بچه شير می دهند مضر است و بايد از مصرف آن خودداری كنند، 
زيرا باعث تحريك مخاط نوزاد می شود. سير در بيماراني كه تحت درمان با استيل ساليســيليك اسيد يا ساير داروهاي ضد انعقاد و 

داروهاي پايين آورنده قند خون مي باشند با احتياط مصرف شود.
مصرف زياد سير ممكن است باعث خونريزي پس از جراحي گردد. با مقدار مصرف پيشنهاد شده عوارضي مشاهده نشده است،   ولي 
مصرف مقادير زياد آن يا مصرف با معده خالي ممكن است اختالالت گوارشي نظير سوزش معده، تهوع،  استفراغ و اسهال ايجاد نمايد. 
همچنين، در افراد حساس، واكنش هاي آلرژيك مانند درماتيت تماسي و حمالت آسم با مصرف سير گزارش شده است. اين فراورده 
در افراد حساس به سير و افراد مبتال به زخم هاي حاد دستگاه گوارش ممنوعيت مصرف دارد. مطالعات آزمايشگاهي نشان داده اند كه 
سير موجب انقباضات رحمي مي گردد و  مصرف مطمئن آن در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، لذا توصيه مي شود 

در اين دوران مصرف نگردد.
به بيمار توصيه شود كه قبل از مصرف فراورده های گياهی با پزشك معالج خود مشورت كند زيرا ممكن است، درمانی با اثربخشی ثابت 
شده ای در دسترس باشد. به بيمار گفته شود درصورت مصرف هرگونه مكمل غذايی يا گياهی، داروساز را قبل از پيچيدن نسخه مطلع 
سازد. به بيمار توصيه كنيد كه بررسی ارزيابی پزشكی مناسب را به تأخير نيندازد، زيرا انجام اين كار ممكن است تشخيص عالئم يك 
بيماری را كه ممكن است در آينده جدی شود را به تأخير بيندازد. به بيمار توصيه كنيد كه در مصرف سير ميانه روی كند تا به اين ترتيب 
خطر بروز واكنش های نامطلوب به حداقل برسد. پيش از جراحی، بايد از زياده روی كردن در مصرف سير خودداری شود. اگر بيمار از 
سير استفاده می كند تا سطح كلسترول سرم خون را كاهش دهد، به وی توصيه كنيد كه پزشك خود را از اين موضوع آگاه كند تا سطح 
كلسترول سرم خون را كنترل كند. به بيمار توصيه كنيد كه مصرف سير به همراه داروی ضد انعقاد خون، ممكن است خطر خونريزی 
را افزايش دهد )بيكانگجی و همكاران، 2013(. اگر بيمار از سير به عنوان يك ضد عفونی كننده موضعی استفاده می كند، از قراردادن 

طوالنی مدت آن بر روی پوست خودداری كند، زيرا انجام اين كار ممكن است باعث بروز سوختگی شود.

اولئاکرات2 . اولئاكرات به شكل پودر و بسته هاي 100 گرمي در درمان پرفشاری خون به كار مي رود. اولئاكرات از مجموعه گياهان 
برگ زيتون3 ، ميوه ســرخ وليك4 ، ميوه قره قاط5 ، ميوه عناب6 ، و برگ پونه7  تشكيل شده اســت. مواد مؤثره آن شامل فالنوييدها، 
پروسيانيدين ها و  اولئوروپئين اســت. اثرات قلبی عروقي اين فراورده به تركيبات فالونوييدي موجود در كراتاگوس آن به خصوص 
پروسيانيدين ها نسبت داده شده است. مطالعات در انسان و در آزمايشگاه نشــان داده است كه اولئاكرات باعث افزايش جريان خون 
كرونر، افزايش جريان خون محيطي )در سر، عضالت اســكلتي و كليه( كاهش جريان خون محيطي )در پوست و دستگاه گوارش(، 
كاهش مقاومت محيطي و كاهش فشار خون مي گردد. بررسي هاي انجام شده نشان داده است كه اولئاكرات احتماال با اتساع عروق 
1. Garsin
2. Olea-crat
3. Olea Europaea
4. Crataegus Microphilla
5. Vaccinium Arctostaphylos
6. Zizyphus Vulgaris
7. Mentha Pulegium
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خوني موجب كاهش فشار خون مي گردد.
آموزش به بيمار. به بيمار آموزش داده شود كه روزي دو تا سه بار، هر بار يك قاشق غذا خوري از اولئاكرات را در يك ليوان آب جوش 
به مدت 15 دقيقه دم كند و پس از صاف نمودن مصرف نمايد. بيماران تحت درمان با داروهاي قلبي عروقي به اثرات فارموكولوژيك 
كراتاگوس حساس تر مي باشند، بنابراين، مصرف اين فراورده در موارد فوق بايد با احتياط صورت گيرد. با مصرف فراورده هاي حاوي 
كراتاگوس عوارضي نظير تهوع، خستگي،  تعريق و راش هاي پوســتي گزارش شده است، لذا بايد در مورد بروز اين عوارض به بيماران 

آموزش الزم داده شود. مصرف مقادير زياد اين فراورده ممكن است باعث مسموميت و ايجاد براديكاري و دپرسيون تنفسي شود.

روکاردين. روكاردين )سرخ وليك( به عنوان كارديوتونيك در نارسايی احتقانی قلب، رفع كننده انسداد عروق كرونری، درمان ديس 
ريتمی ها و ترومبوليتيك استفاده مي شود. اين فراورده با اتساع عروق خونی )خصوصاً در عروق كرونری(، در درمان برخی از بيماری 
های قلبی عروقی و پرفشاری خون كاربرد دارد. فالونوييدها و پروسيانيدين موجود در اين محصول ضمن افزايش ذخيره كلسيم در 
ســلول های قلب، با مهار آنزيم cAMP فسفودی استراز ســبب افزايش غلظت cAMP در عضله قلب می گردد؛ كه اين آثار باعث 
افزايش قدرت انقباضی قلب می شود و در نارسايی احتقانی قلب مفيد می باشد. اين دارو با تشكيل كمپلكس هايی بين آنتوسيانوزيدهای 
موجود در اين فراورده و بعضی فسفوليپيدهای رسوب شده در ديواره رگ ها، باعث جدا شدن اين فسفوليپيدها از سلول های اپی تليال 
ديواره های عروقی می شود و از انســداد آنها جلوگيری می كند. گليكوزيدهای فالونی و كاتشينی اين فراورده، جريان خون سرخرگ 
های كرونری قلب را تسريع می كند و حال عمومی بيمار مبتال به بی نظمی ضربان را بهبود می بخشد. سرخ وليك باعث تشديد عمل 
گليكوزيدهای قلبی مثل ديگوكسين می شود. به هنگام تجويز هم زمان عصاره ســرخ  وليك و ديگوكسين، دوز ديگوكسين را تا حد 
ممكن كاهش دهيد. بيشترين تاثير آن رقيق كردن خون و درمان پرفشــاري خون مي باشد. همچنين، ازتشكيل اليه های چربی در 

ديواره عروق كه منجر به پرفشاري خون می شود، پيشگيری می كند.
آموزش به بيمار. با توجه به اينكه اثرات روكاردين بر روی قلب شبيه ديگوكسين می باشد، لذا مصرف همزمان اين دو می تواند باعث 
افزايش شديد فشار بر روی عضله قلب و ديس ريتمي شود. ســرخ وليك دارای عملكردی شبيه به داروهای ضد ديس ريتمي كالس 
III مي باشد. به همين دليل از مصرف هم زمان اينها اجتناب مي شود. از آنجا كه سرخ وليك ممكن است در صورت مصرف هم زمان 
با داروهای ضد انعقاد، خطر خونريزی را افزايش دهد، بايد به هنگام مصرف اين دو دارو احتياط الزم در بررســی عالئم و نشــانه های 
خونريزی صورت گيرد. به بيمار آموزش داده مي شود كه ســرخ وليك را نبايد براي درمان نشانه هاي قلبي مانند ادم و آنژين مصرف 
كند، چون مي تواند باعث به تاخير انداختن تشــخيص نشــانه هاي خطرناك بيماري قلب گردد. به بيمار توصيه مي شود در فعاليت 
هايي كه نياز به هوشياري دارند مصرف اين دارو مي تواند خطرناك باشد. همچنين، بايد به بيمار آموزش داده شود هر نوع نشانه مانند 
گيجي، خواب آلودگي، بي نظمي در ضربان قلب به پزشك اطالع دهد. بيمار بايد هر نوع تنگي نفس و درد قفسه سينه را گزارش دهد 

)هالبراستين، 2005(.

کراتاگوس1 . استفاده از عصاره بخش هايي از گياه كراتاگوس به دوران باستان بر مي گردد و در طب سنتي اعراب براي درمان بيماري 
هاي قلبي عروقي، سرطان، ديابت و ضعف جنسي مورد استفاده قرار مي گيرد. تاثيرات مفيد آن به دليل دارا بودن خواص آنتي اكسيدان 
مي باشد. كراتاگوس به صورت قطره 30 ميلي ليتري موجود است. كراتاگوس با داشتن اثرات كارديوتونيك، گشاد كننده عروق كرونر 
و پايين آورنده فشار خون در درمان نارسايي هاي خفيف قلبي )كالس II( و پرفشاری خون به كار مي رود. قطره كراتاگوس از عصاره 
هيدروالكلي گياه سرخ وليك2  تهيه شده اســت كه هر 100 ميلي ليتر آن حاوي 0/2 گرم ماده مؤثره فالنوييد مي باشد. مواد مؤثره 
آن شامل فالنوييدها، پروسيانيدين ها و پروآنتو سيانيدين ها است. اثرات قلبي عروقي اين فراورده به تركيبات فالنوييدي موجود در 
كراتاگوس، به خصوص پروسيانيدين ها نسبت داده شده است. مطالعات نشان داده اســت كه كراتاگوس باعث افزايش جريان خون 
كرونر، افزايش جريان خون در سر، عضالت اسكلتي و كليه و كاهش جريان خون در پوست و دستگاه گوارش، كاهش مقاومت محيطي 
و كاهش فشار خون )از طريق ممانعت از عمل آنزيم ACE و اتساع عروق خوني( مي گردد. بررسي ها نشان داده است كه كراتاگوس 
موجب بهبود ديس ريتمی )از طريق افزايش زمان تحريك پذيری عضله قلب به وســيله بلوكه كردن كانال های پتاسيمي( می گردد. 

تركيبات فالنوييدي و پروآنتوسيانيدين اين گياه داراي اثرات كرونو تروپ منفي و اينوتروپ مثبت مي باشد )هالبراستين، 2005(.
كراتوگوس يك داروي گياهي است كه به طور رايج براي درمان نارســايي و اختالالت سايكوسوماتيك به كار مي رود. در يك مطالعه 
دو ســو كور فوايد كراتوگوس الويگاتا بر روي بيوماركرهاي بيماري عروق كرونر مورد بررسي قرار گرفت. اين مطالعه شامل 40 بيمار 
1.Cratagus
2.Crataegus microphylla
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ديابتي با بيماري عروق قلبي بودند كه به طور تصادفي در گروه تحت درمان شش ماهه با 400 ميلي گرم سه بار در روز از فراورده گل 
و برگ گياه يا گروه پالسبو قرار گرفتند. شمارش سلول خوني، پروفيل چربي، CRP، نوتروفيل االستاز و مالوندي آلدئيد1  در ابتدا، 
يك ماه و شش ماه بعد اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد كه نوتروفيل االستاز در گروه درمان در مقايسه با گروه پالسبو كاهش يافته 
بود. همچنين، كراتوگوس منجربه كاهش كلسترول LDL در بيماران ديابتي مبتال به بيماري عروق كرونر گرديد )دالی و همكاران، 
 )II 2001(.  در يك مطالعه دو سو كور تصادفي چند مركزی، اثربخشي و ايمني عصاره كراتاگوس در بيماران با نارسايي قلب )كالس
مشخص گرديد. از 143 بيمار، 63 نفر سه بار در روز هر بار 30 قطره از عصاره گياه و 74 نفر هم در گروه پالسبو براي مدت 8 هفته بررسي 
شدند. متغير اوليه ارزيابي اثربخشي تغيير در تســت تحمل ورزش با دوچرخه بود. متغيرهاي ثانوي شامل فشار خون و ضربان قلب 
بودند. نتايج نشان داد كه بيماران دچار نارسايي قلب كالس II بدون ايجاد تنگي نفس و خستگي باالترين سطح آزمون تحمل ورزش 
را با موفقيت انجام دادند و بنابراين، مي توان انتظار داشت اين بيماران با درمان طوالني مدت عصاره استاندارد گياه روند رو به بهبود را 

سپري نمايند )دگنرينگ و همكاران، 2003(.
آموزش به بيمار. مقدار مصرف اوليه آن 70-60 قطره، سه بار در روز به مدت 4سه تا چهار روز و مقدار مصرف نگهدارنده آن روزي سه بار 
و هر بار 25 قطره است. بهتر است قطره را با كمي آب رقيق و سپس مصرف كرد. بيماران تحت درمان با داروهاي قلبي عروقي به اثرات 
فارماكولوژيك كراتاگوس حساس تر مي باشند، بنابراين، مصرف اين فراورده در افراد فوق بايد با احتياط صورت گيرد. با مصرف دوز 
نرمال و توصيه شده دارو، به ندرت عارضه جانبی گزارش شده است، ولی با دوزهای باالتر می تواند موجب هيپوتانسيون، براديكاردی، 
سديشن شديد، تهوع، تعريق، سرگيجه و راش های جلدی )معموالً روی دست( گردد. همچنين، به علت ممانعت نسبی از عمل آنزيم 

ACE كه در نهايت مانع سنتز آلدوسترون می گردد، مصرف طوالنی مدت اين دارو می تواند فرد را در معرض هيپوكالمی قرار دهد. 

كراتاگوس ممكن است اثرات گليكوزيدهای قلبی )نظير ديگوكســين( را تشديد كند. مصرف همزمان كراتاگوس با بتابالكرها )نظير 
پروپرانولول( ممكن است موجب كاهش فشار خون گردد. از آنجا كه كراتاگوس دارای اثرات ضد آريتمی مشابه داروهای آنتی آريتمی 

Class III )داروهای مسدودكننده كانال پتاسيم، نظير آميودارون( می باشد، مصرف همزمان آنها توصيه نمی شود. 
 اثرات تقويت كننده قلبی عروقی اين دارو در صورت مصرف همزمان با ويتامين B6، پياز، سير و مكمل های منيزيم افزايش می يابد. 
اين دارو با سيزاپرايد تداخل دارد و مصرف همزمان آنها توصيه نمی گردد. موارد منع مصرف آن در سه ماهه اول بارداری، در كودكان 

زير 12 سال، ناراحتی های گوارشی و در حساسيت نسبت به اين دارو است )هالبراستين، 2005(.

نتيجه گيري 
پاره اي از اختالالت قلبي را مي توان با استفاده از داروهاي گياهي كه روش مطمئن استفاده از گياهان دارويي مي باشند تحت كنترل 
درآورد. آموزش دقيق به بيمار براي در نظر گرفتن موارد احتياط و تداخالت دارويي و اجتناب از مصرف خودســرانه گياهان دارويي 

اهميت به سزايي دارد.
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The use of herbal drugs in cardiovascular diseases: A review article

Mohammadreza Heidari1 , Ph.D
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Abstract
Aim. The purpose of this paper is to introduce the herbal medicines used for cardiovascular 

diseases and patient education about these drugs.

Method. This study was a systematic review of herbal medicines used for cardiovascular 

diseases. Herbal medicines were extracted from databases PubMed, Science Direct, and 
Highwire (Website of Stanford University) using search keywords Herbal, Hyperlipidemia, 

Heart failure, Cardiovascular and Hypertension. To describe the effective herbal ingredients, side 

effects, interactions, and patient education, a nursing book on herbs (Kostka et al, 2005) and the 

Comprehensive Atlas of Medicinal Plants (Stephen et al, 2004) were used.

Findings. Herbal drugs used for cardiovascular diseases in Iran consist of Antum, Alicom, 
Diuretic, Olea-crat, Crataegus Microphylla and Cratagus.
Conclusion. Some of cardiovascular diseases can be controlled by herbal drugs. Patient teaching 

about precaution, interaction and avoidance of arbitrary use of drugs are important.

Keywords: Herbal drugs, Cardiac patients, Patient teaching
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توجه: پرسش های اين شماره درباره مانيتورينگ ECG می باشد و دنباله پرسش های مربوط به اين موضوع 
هستند که در شماره قبل به چاپ رسيد.

1 آيا ليد های مانيتورينگ ديگری غير از ليد I  و II و III  هم وجود دارد؟ 
پاسخ: با توجه به اينكه ليد جلو قلبی در افتراق آريتمی های فوق بطنی و بطنی نقش مهمی ايفا می كند، امروزه با 
 MCL1  است و آن را  V1 جابجا كردن محل الكترودهای جلو قلبی، ليدی در اختيار ما قرار می گيرد كه شبيه ليد
)Modified Chest lead 1( می نامند. برای درست كردن اين ليد از طريق دستگاه مانيتور كافی است روی 
مانيتور يكی از ليدها را انتخاب كنيم و سپس مشخص كنيم كه در اين ليد كدام يك از سه سيم، مثبت، منفی و خنثی 
است. اگر سيم منفی را به الكترود زير ترقوه چپ و سيم مثبت را به الكترود در فضای چهارم بين دنده ای طرف راست 
استرنوم و سيم خنثی را به هرجای قفسه )مثال زير ترقوه طرف راست، وصل كنيم  ليد MCL1  خواهيم داشت. اگر 
 MCL1 در محل خود وصل بودند برای درست كردن LL و ، RA ، LA از قبل، بيمار مانيتور می شد و سيم های

به ترتيب زير عمل كنيد:
- دستگاه مانيتور را روی ليد III بگذاريد. در اين صورت ليدی كه با حروف RA )قرمز) مشخص شده است ليد خنثی، 
ليدی كه با حروف LA )زرد( مشخص شده است ليد منفی و ليدی كه با حروف LL )سبز( مشخص شده ليد مثبت 

محسوب می شود.
-  برای درست كردن ليد MCL1 كافی است ليد LL )سبز( را از محل خود به فضای چهارم بين دنده ای طرف راست 

استرنوم )همان فضائی كه برای  V1 تعريف شده است( منتقل كنيد. 
ليد ديگری كه برای بهتر مشخص كردن دپوالريزاسيون دهليزی )موج P يا F( ابداع شده است ليد Lewis است. 
اگرچه معموال ليدII  برای اين كار استفاده می شود، ولی قطب مثبت و منفی در ليد Lewis طوری قرار گرفته است 
كه موج های دهليزی را بهتر نشان می دهد. برای ســاختن اين ليد نيز كافی است قطب منفی را در فضای دوم بين 
دنده ای طرف راست استرنوم و قطب  مثبت را در فضای چهارم بين دنده ای طرف راست استرنوم )همان فضائی كه 

برای  V1 تعريف شده است(  قرار دهيد. 
 V6 تا V2 را شناختيد به راحتی می توانيد ليد های شبيه  MCL1 يعنی V1 حال كه نحوه ساختن ليد شبيه ليد
را هم درست كنيد. برای اين كار كافی است ســيم مثبت را به الكترودها در همان فضاهای تعريف شده روی قفسه 
سينه وصل كنيد. مثال برای درست كردن ليد مانيتورينگ MCL6 كافی است سيم مثبت را به فضای تعريف شده 

برایV6  منتقل كنيد. 

تهيه /ترجمه و تنظيم پاسخ ها: محمد تقي صفدري، کارشناس ارشد بيهوشي، عضو هيات علمي دانشگاه علوم 
پزشكي تهران

پاسخ هاي ماپرسش هاي شما
قابل توجه همكاران:

از همكاران و اســاتيد ارجمند خواهشــمند است در 
صورتی كه برای پرسش های زير پاسخ های كامل تر يا 
اصالحيه ا ی دارند، از طريق سايت نشريه انجمن، سايت 
انجمن يا تلفن، اطالع رسانی كنند تا نظرات آنان به نام 

خودشان در شماره بعدی چاپ گردد.
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کدام ليد برای مانيتورينگ آريتمی ها مناسب تر است؟2 
پاسخ: ليد MCL1 كه ليد V1 را تقليد می كند يكی از بهترين ليد ها برای مانيتورينگ آريتمی ها است. 
طرح موج QRS اين ليد طوری است كه منشــاء آريتمی را اگر فوق بطنی باشد يا بطنی، به راحتی نشان می دهد 
و اين موجب می شود در درمان تاكی آريتمی ها داروی درست را انتخاب كنيم. اگر QRS پهن باشد، بلوك شاخه 
راست باشد يا بلوك شاخه چپ، باز هم به راحتی قابل تشخيص است. اينكه PVC از بطن راست باشد يا چپ، برای 
ما مهم است. ما از PVC بطن راست كمتر نگران می شويم، زيرا معموال اين آريتمی ناشی از بيماری های ريوی است 
و با دادن اكسيژن و برونكوديالتور رفع می شود. اما PVC بطن چپ می تواند منجر به VT پايدار شود. طرح موج 
P كه در اين ليد بيفازيك )دو فازی( اســت می تواند درباره بزرگی دهليز راست )CVP باال( يا بزرگی دهليز چپ 

)احتمال ادم ريوی( اطالعات خوبی بدهد. 

3   برای مشاهده ايسكمی، کدام ليد مانيتورينگ مناسب است؟
 پاسخ: اگر بيمار بزرگسال شما تغييرات واضحی از ايســكمی يا MI ندارد و شما پيش بينی می كنيد كه مثال  بعد 
از عمل جراحی در معرض ايسكمی يا MI قرار می گيرد و شما نگران آن هستيد، ليد III برای مانيتورينگ تغييرات 
ايسكمی مربوط به تنگی كرونر راست )RCA( و ليد V3 برای مانيتورينگ تغييرات ايسكمی مربوط به تنگی كرونر 
چپ )LCA( مناسب هستند. اگر مانيتور ما يك كانال مانيتورينگ بيشتر ندارد، چون ايسكمی و MI مربوط به كرونر 

چپ مهم تر و خطرناك تر است، بهتر است ليد V3 ) يا ليد مانيتورينگ) MCL3 را انتخاب كنيم. 

دليل اينكه از ميان  12 ليد  استاندارد، ليد III  و ليد V3 را  برای مانيتورينگ ايسكمی انتخاب می 4 
کنيم چيست؟ 

پاسخ: در بررسی های انجمن قلب آمريكا مشخص شد كه ليد III نسبت به ليدهای I  و II به تغييرات ايسكمی ناشی 
از كرونر راست حساس تر اســت. همچنين، ليد V3 از ميان ليدهای جلو قلبی به تغييرات ايسكمی ناشی از تنگی 

كرونر چپ حساس تر است.

5   من در بخش سی سی يو کار می کنم. بيماران ما معموال با تغييرات واضح نوار قلب که نشان دهنده 
انفارکتوس ميوکارد هستند بستری می شوند. در اين صورت چه ليدی برای مانيتورينگ مناسب است؟ 

 پاسخ: اگر بيمار شما ايسكمی واضحی  در نوار قلب دارد يا انفاركتوس حاد مشخصی را نشان می دهد در اينجا انتخاب 
ليد بستگی به اين دارد كه ضايعه ما در كدام ناحيه قلب است و ليدهايی كه نشان دهنده تغييرات آن ناحيه هستند 

كدامند. جدول زير در اين مورد راهنمای خوبی است. 
MI انتخاب ليد مانيتورينگ  بر حسب ناحيه ايسكمی يا

محل ايسكمیليد مناسبکرونر درگير احتمالی
LADV3-V4Anterior

LADV1-V4Anteroseptal

RCAII-III-aVFInferior

CircumflexI-aVLHigh lateral

LAD, CX, RCAV5-V6Low lateral-apical

RCA, CXR in V1-V2Posterior
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ا
6   اگر در بخش مراقبت ويژه، هم احتمال وجود آريتمی خطرناك باشد و هم نگرانی برای احتمال تغييرات 

ايسكمی و انفارکتوس، کدام ليد را بايد  انتخاب کنيم؟ 
پاسخ: در اين موارد مانيتورينگ ايسكمی ارجح است، زيرا اين ايسكمی است كه موجب آريتمی می شود. اگر مانيتور 
شما دارای دو كانال مانيتورينگ است )و معموال دارای 5 ليد می باشد(، در اين صورت يك كانال را برای مانيتورينگ 

آريتمی )MCL1( و كانال ديگر را برای ايسكمی در نظر می گيريم. 
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