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چکیده
مقدمــه :عــدم کنتــرل مؤثــر درد پــس از جراحــی میتوانــد باعــث اختــال خــواب ،کاهــش دریافــت مایعــات
و بــروز تغییــرات رفتــاری مثــل بیقــراری ،کجخلقــی و کاهــش فعالیــت و بــازی شــود .ایــن مطالعــه بــا هــدف
تأثیــر برنامــه تنظیــم ســاعتی مصــرف مســکن بــر کیفیــت خــواب و تغییــرات رفتــاری کــودکان پــس از جراحــی
انجــام شــد.
روش کار :در ایــن کارآزمایــی بالینــی  68کــودک  6تــا  12ســال بســتری جهــت عمــل جراحــی تانســیلکتومی
در بیمارســتان بعثــت و شــهید مطهــری همــدان ســال  ،1392بــه همــراه والــد مراقــب انتخــاب و بــه صــورت
تخصیــص تصادفــی بلوکــی بــه دو گــروه کنتــرل و آزمــون تقســیم شــدند .بــرای گــروه آزمــون مداخلــه
شــامل آمــوزش برنامــه تنظیــم ســاعتی مصــرف مســکن پــس از ترخیــص انجــام شــد .ابــزار گــردآوری داده
هاچکلیســت ثبــت وقایــع در منــزل بــود کــه توســط والدیــن تکمیــل شــد .دادههــا توســط  SPSSنســخه ،16
بــا آزمونهــای تــی مســتقل ،کای دو و آنالیــز واریانــس بــا اندازههــای تکــراری تحلیــل شــدند.
یافتههــا :بیــن تفــاوت میانگیــن نمــرات کیفیــت خــواب شــبانه کــودکان گــروه آزمــون و کنتــرل در روز اول
پــس از ترخیــص تفــاوت معنــی دار آمــاری مشــاهده شــد ( .)P = 0/008بیــن تغییــرات رفتــاری فقــط در متغیــر
کاهــش اشــتها در روز اول تــا ســوم پــس از ترخیــص تفــاوت معنــی دار آمــاری مشــاهده شــد (.)P = 0/00/00
نتیجــه گیــری :آمــوزش پیــروی از برنامــه تنظیــم ســاعتی مصــرف مســکن در ســه روز اول پــس از
جراحیهــای ســرپایی ماننــد تانســیلکتومی میتوانــد از بــروز تغییــرات رفتــاری نامناســب در کــودکان
جلوگیــری و نیــز باعــث افزایــش کیفیــت خــواب و اشــتهای آنهــا شــود.

مقدمه
بــا وجــود پیشــرفت در طــب ،درد حــاد بــه دنبــال اعمــال جراحــی،
وضعیتــی رایــج و غیرقابــل اجتنــاب اســت [ .]1مطالعــات نشــان داده
کــه  80درصــد از کــودکان حتــی بعــد از جراحیهــای کوچــک
نیــز ،نیــاز بــه ضــد درد دارنــد و بعــد از جراحیهــای وســیعتر
ممکــن اســت درد شــدیدی را تــا یــک هفتــه تجربــه کننــد [.]3 ,2
عــدم کنتــرل مؤثــر ایــن درد نــه تنهــا باعــث میشــود کــودکان از
درد غیــر ضــروری رنــج ببرنــد ،بلکــه میتوانــد منجــر بــه عــوارض
ناخوشــایند زیــادی شــده و اثراتــی مخــرب بــر روی وضعیــت
فیزیولوژیکــی و روانــی کــودک داشــته باشــد .بنابرایــن بــا طوالنــی
کــردن زمــان بســتری و بهبــودی بیمــار ســبب افزایــش عــوارض
ریــوی ،قلبــی و عروقــی ،گوارشــی و ادراری بعــد از عمــل میگــردد
[ .]4همچنیــن پیامدهایــی ماننــد اختــال در خــواب و اشــتها کــه
دو عامــل مهــم در پیشــرفت فرآینــد بهبــودی هســتند ،را در پی دارد
[ .]5عمــل جراحــی تانســیلکتومی از جملــه اعمــال جراحــی ســرپایی

شــایع در دوران کودکــی اســت کــه میتوانــد بــا ایجــاد تــرس و
گلــو درد باعــث امتنــاع کــودک از خــوردن و آشــامیدن و در نتیجــه
افزایــش احتمــال اســتفراغ و دهیدراتاســیون ،تــب و حتــی عفونــت
شــود ( .)6،7از طــرف دیگــر ،تغییــرات رفتــاری مثــل تغییــر در خلــق
و خــو بــه صــورت بیقــراری و تحریکپذیــری ،کجخلقــی ،گریــه،
کاهــش انــرژی ،کاهــش فعالیــت و بــازی ،کاهــش توجــه نســبت بــه
محیــط اطــراف ،تغییــر در وضعیــت خــواب مثــل دیــدن کابــوس و
بیــدار شــدنهای مکــرر و همچنیــن تغییــر در وضعیــت تغذیــه
ماننــد کاهــش اشــتها ،بــه عنــوان عــوارض ناشــی از درد پــس از
عمــل جراحــی تانســیلکتومی ذکــر شــدهاند .ایــن عوامــل ســبب
بــه وجــود آمــدن یــک تجربــه ناخوشــایند بــرای کــودک و خانــواده
خواهــد شــد[ .]11-6در مطالع ـهای بیــش از  77درصــد از والدیــن
گــزارش کردنــد کــه فرزندانشــان پــس از تانســیلکتومی درد متوســط
تــا شــدیدی را در خانــه تجربــه کردهانــد .همچنیــن آنــان کنتــرل
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پــس از جراحــی بــه دلیــل بــروز عــوارض شــدید نیــاز بــه بســتری
مجــدد پیــدا کننــد و واحدهــای مــورد پژوهشــی کــه بــه هــر دلیــل
از ادامــه مطالعــه منصــرف و یــا بــه طــور کامــل برگــه ثبــت وقایــع
روزانــه در منــزل را کامــل نکــرده باشــند) .از گــروه آزمــون دو و از
گــروه کنتــرل ســه کــودک حــذف و حجــم نمونــه بــه  63کــودک و
عضــو مراقــب تقلیــل یافــت (تصویــر .)1

] [ DOI: 10.21859/nmj-25019

روش کار
مطالعــه کارآزمایــی بالینــی حاضــر از نــوع دو گروهــی بــود کــه
بــا اســتناد بــه نتایــج مطالعــه ( Broome )2007و ،]14[ Huth
خطــای نــوع اول  5درصــد و تــوان آزمــون  80درصــد ،حجــم نمونــه
 68کــودک بــه همــراه والــد مراقــب بــرآورد شــد .روش نمونــه گیــری
بــه صــورت در دســترس از بیــن والدیــن و کــودکان دارای معیارهــای
ورود بــه مطالعــه کــه جهــت عمــل جراحــی تانســیلکتومی در فاصلــه
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درد را دشــوار بیــان داشــتند .ایــن مشــکل بــه علــت تــرس والدیــن
از عــوارض جانبــی یــا مســمومیت دارویــی بــا داروهــای ضــد درد
و در نتیجــه مصــرف ناکافــی دارو بــرای کنتــرل درد کــودک ذکــر
شــده اســت [ .]12آمــوزش بــه والدیــن در مــورد مصــرف داروهــای
ضــد درد تجویــزی در فواصــل زمانــی معیــن مناســب و مطابــق
برنامــه تنظیــم ســاعتی ( )ACT: Around The Clockدر ســه
روز اول پــس از جراحــی ،موجــب کاهــش درد پــس از عمــل ،کاهــش
نیــاز بــه مســکنهای قــوی ،کاهــش عــوارض پــس از جراحــی و
جلوگیــری از بــروز درد مــداوم میشــود ( .)15،14لــذا بــا توجــه بــه
عواقــب ناگــوار عــدم تســکین درد بــر روی کــودکان و وجــود رابطــه
مســتقیم بیــن بیقــراری کــودک پــس از عمــل بــا بــروز عــوارض
پــس از تانســیلکتومی [ ،]13محقــق بــر آن شــد تــا مطالعــه حاضر را
بــا هــدف تأثیــر برنامــه تنظیــم ســاعتی مصــرف مســکن بــر کیفیــت
خــواب و تغییــرات رفتــاری کــودکان پــس از جراحــی انجــام دهــد.

مهــر تــا آذر ســال  1392بــه دو مرکــز درمانــی بعثــت و شــهید
مطهــری شــهر همــدان مراجعــه نمودنــد ،انتخــاب و بــه صــورت
بلــوک تصادفــی بــه دو گــروه کنتــرل ( 34کــودک و عضــو مراقــب)
و آزمــون ( 34کــودک و عضــو مراقــب) تقســیم شــدند .پژوهشــگر
پــس از مراجعــه بــه مراکــز درمانــی ،کــودکان بســتری در روزهــای
زوج را بــه عنــوان گــروه آزمــون و کــودکان بســتری در روزهــای
فــرد را بــه عنــوان گــروه کنتــرل انتخــاب کــرد .دلیــل ایــن امــر،
جلوگیــری از مواجهــه واحدهــای پژوهــش در گــروه کنتــرل و آزمــون
و امــکان تبــادل اطالعــات تــا حدامــکان بــود.
معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل :کــودکان بیــن  6-12ســال،
انجــام تانســیلکتومی بــه روش  ،Dissection and Snareمصــرف
شــربت اســتامینوفن بــه عنــوان تنهــا داروی مســکن پــس از ترخیص،
عــدم ابتــا کــودک بــه بیمــاری قبلــی و یــا درد مزمــن ،عــدم وجــود
ســابقه جراحــی تانســیلکتومی در فرزنــد دیگــری در خانــواده و
توانایــی والــد شــرکت کننــده در پژوهــش بــه خوانــدن و نوشــتن
بودنــد .براســاس معیارهــای خــروج از مطالعــه (کودکانــی کــه کــه

خلیلی و همکاران

افــراد خانــواده ،شــخص مراقــب و مشــخصات دموگرافیــک مــادر
و پــدر اختــاف معنــی دار آمــاری نشــان وجــود نداشــت .لــذا دو
گــروه از نظــر مشــخصات دموگرافیــک همســان بودنــد .در مــورد
کیفیــت خــواب ،یافتههــا نشــان دادنــد کــه اکثریــت کــودکان
گــروه آزمــون ( )%71/9و کنتــرل ( )%77/4در روز ســوم پــس
از ترخیــص خیلــی خــوب خوابیدنــد (نمــره  .)9-10هیچیــک از
کــودکان گــروه آزمــون در ســه روز و کــودکان گــروه کنتــرل در
روز دوم و ســوم پــس از ترخیــص بیخوابــی (نمــره  )0-1نداشــتند
(جــدول .)1
بنابــر آزمــون آمــاری تــی مســتقل ،بیــن تفــاوت میانگیــن نمــرات
کیفیــت خــواب شــبانه کــودکان تحــت عمــل جراحــی تانســیلکتومی
گــروه آزمــون و کنتــرل تنهــا در روز اول پــس از ترخیــص تفــاوت
معنــی دار آمــاری مشــاهده شــد (( )P > 0/01جــدول .)2
همچنیــن  %100کــودکان گــروه آزمــون در روز دوم پــس از ترخیص
اصـ ً
ا کابــوس شــبانه نداشــتند .هیچیــک از کــودکان گــروه آزمــون و
کنتــرل ،در روز ســوم پــس از ترخیــص دچــار کابــوس شــبانه زیــاد و
شــدید نبودنــد .همچنیــن در روز ســوم پــس از ترخیــص ،هیچیــک
از کــودکان گــروه آزمــون دچــار مشــکل متوســط در بــه خــواب
رفتــن نبودنــد .آزمــون آنالیــز واریانــس بــا اندازههــای تکــراری،
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یافتهها
تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از آزمونهــای آمــاری کای دو و تــی
بیانگــر آن بــود کــه بیــن مشــخصات دموگرافیــک کــودکان گــروه
آزمــون و کنتــرل از لحــاظ ســن ،جنــس ،رتبــه تولــد ،تعــداد
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ابــزار گــردآوری دادههــا شــامل پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیــک و
چــک لیســت ثبــت وقایــع در منــزل بــود .چــک لیســت ثبــت وقایــع
روزانــه در منــزل نیــز توســط محقــق و بــا اســتفاده از مطالعــات
مشــابه [ ]15 ,14 ,12بــرای ســه روز اول پــس از ترخیــص تدویــن
گردیــد .در ایــن چــک لیســت ،والدیــن وضعیــت خــواب شــبانه،
تغییــرات رفتــاری (کــم توجهــی ،تــرس از تنهایــی ،کــج خلقــی،
بیقــراری ،ســاکتتر شــدن ،کــم شــدن فعالیــت و کاهــش اشــتها)
و ســاعت مصرف داروی ضد درد تجویزی پزشــک را در ســه روز اول
پــس از ترخیــص ثبــت نمودنــد .در مطالعــه حاضــر اعتبــار محتــوای
ابزارهــا بــا اخــذ نظــر ده تــن از اســاتید محتــرم عضــو هئیــت علمــی
دانشــکده پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان بــه
دســت آمــد .همچنیــن ،آلفــای کرونبــاخ  0/87نیــز نشــانگر پایایــی
مناســب چــک لیســت ثبــت وقایــع روزانــه در منــزل بــود .جهــت
گــردآوری دادههــا ،پژوهشــگر پــس از کســب اجــازه از مراجــع
ذیربــط ،بــا مراجعــه بــه بخــش و براســاس پرونــده کــودک بســتری،
واحدهــای پژوهــش دارای معیارهــای ورود بــه مطالعــه را انتخــاب و
بــه صــورت تصادفــی بلوکــی بــه دو گــروه آزمــون و کنتــرل تقســیم
نمــود .پــس از معرفــی و بیــان هــدف مطالعــه و جلــب رضایــت
و همــکاری کــودک و والدیــن و همچنیــن دریافــت رضایــت نامــه
کتبــی از والــد کــودک ،مشــخصات دموگرافیــک والــد و کــودک ثبت
شــد .ســپس محتــوای آمــوزش خــود مراقبتــی تدویــن شــده بــرای
گــروه آزمــون در دو ســطح کــودک و بزرگســال ،بــه کــودک و مراقب
وی طــی یــک جلســه آمــوزش انفــرادی و چهــره بــه چهــره در
بالیــن کــودک ،ارائــه و بــه ســؤاالت آنــان پاســخ داده شــد .مــدت
زمــان تقریبــی هــر جلســه آموزشــی  30تــا  45دقیقــه بــود .محتوای
آمــوزش خــود مراقبتــی شــامل اطالعــات کلی دربــاره عمــل جراحی
تانســیلکتومی و لــزوم آن ،درد و ســایر عــوارض احتمالــی ناشــی
از درد ،مراقبتهــای عمومــی و خــاص بــه دنبــال بــروز عــوارض
پــس از عمــل جراحــی تانســیلکتومی ،مراقبتهــای بعــد از جراحــی
بــه خصــوص روشهــای کنتــرل درد و اهمیــت آن ،مصــرف شــربت
اســتامینوفن تجویــزی طبــق برنامــه تنظیــم ســاعتی (هــر  6ســاعت
یــک بــار طبــق دســتور پزشــک) و لــزوم پیگیــری و مراجعــات بعدی
بــود .همچنیــن چــک لیسـتها پــس از توضیــح دســتورالعمل نحــوه
تکمیــل ،در ســه رنــگ بــرای ســه روز متوالــی پــس از ترخیــص و
محتــوای آموزشــی بــه صــورت کتابچــه آموزشــی بــرای اســتفاده
بیشتــر در اختیــار والدیــن قــرار گرفــت .ایــن محتــوا بــا اســتفاده
از کتــب و مقــاالت معتبــر تدویــن و محتــوای آن بــه تائیــد  2تــن از
اســاتید هیئــت علمــی دانشــکده پرســتاری و همچنیــن مدیــر گــروه
گــوش و حلــق و بینــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان رســید.
در ســه روز بعــد از ترخیــص هــر روز طــی تماسهــای تلفنــی
ضمــن پیگیــری رونــد کار بــه ســؤاالت والدیــن گــروه آزمــون پاســخ

داده شــد .والدیــن و کــودکان گــروه کنتــرل همــان مراقبتهــای
متــداول بخــش را دریافــت کردنــد و تنهــا در مــورد نحــوه تکمیــل
چــک لیســتها آمــوزش دیدنــد .هیچگونــه آمــوزش مدونــی
جهــت ارائــه بــه کــودک و والدیــن انجــام نشــده بــود .بــا ایــن حــال
واحدهــای مــورد پژوهــش در گــروه کنتــرل نیــز ممکــن بــود از
طــرق مختلــف آموزشهایــی را دریافــت میکردنــد کــه خــارج
از کنتــرل پژوهشــگر بــود و از محدودیتهــای مطالعــه بــه شــمار
میآمــد .یــک هفتــه پــس از عمــل جراحــی هنــگام ویزیــت مجــدد
پزشــک در درمانــگاه ،ابزارهــای پژوهــش از هــر دو گــروه جمـعآوری
شــدند .اطالعــات جمــعآوری شــده بــه وســیله نرمافــزار SPSS
نســخه  16و بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی و آزمونهــای آمــاری
کلمگــروف – اســمیرونف ،تــی مســتقل ،کای دو و آنالیــز واریانــس
بــا اندازههــای تکــراری دســته بنــدی و تجزیــه و تحلیــل شــدند.
ســطح معنــیداری آزمونهــا  0/05در نظــر گرفتــه شــد .نتایــج
آزمــون آمــاری کولمگــروف -اســمیرونوف (–Kolmogorov
 )Smirnov testنمایانگــر توزیــع نرمــال نمــرات واحدهــای مــورد
پژوهــش در متغیرهــای پژوهــش بــود (.)P < 0/05
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جدول  :3توزیع فراوانی نسبی کودکان تحت عمل جراحی تانسیلکتومی گروه آزمون و کنترل در سه روز اول پس از ترخیص برحسب تغییرات رفتاری
آماره آزمون کای دو P-value
گروه کنترل
گروه آزمون
تغییرات رفتاری
کم متوسط زیاد و شدید اص ً
اص ً
متوسط زیاد و شدید
کم
ال
ال
کج خلقی

درصد درصد

درصد

درصد

درصد درصد

درصد

درصد

روز اول
روز دوم

25
34/4

25
34/4

18/8
25

31/2
6/2

25/8
22/6

12/9
29

25/8
25/8

35/5
22/6

4/87
3/85

0/30
0/27

روزسوم

31/2

37/5

21/9

9/4

32/3

41/9

12/9

12/9

0/98

0/80

بی قراری
روز اول
روز دوم
روزسوم
کم شدن فعالیت
روز اول
روز دوم
روزسوم
کم توجهی
روز اول
روز دوم

34/4
46/9
65/6

31/2
31/2
18/8

18/8
9/4
6/2

15/6
18/8
9/4

29
41/9
48/4

22/6
16/1
38/7

25/8
29
9/7

22/6
12/9
3/2

5/50
5/93
4/18

0/24
0/20
0/24

18/8
31/2
31/2

46/9
34/4
25

6/2
21/9
31/2

28/1
12/4
12/4

12/9
16/1
45/2

19/4
22/6
25/8

22/6
41/9
22/6

45/2
19/4
6/5

8/27
5/96
4/51

0/08
0/20
0/34

50
65/6

34/4
28/1

15/6
6/2

0
0

61/3
67/7

16/1
29

16/1
3/2

6/4
0

4/49
0/31

0/34
0/85

روزسوم

75

15/6

6/2

3/1

80/6

16/1

3/2

0

1/38

0/72

ترس از تنهایی
روز اول
روز دوم
روزسوم
کاهش اشتها
روز اول
روز دوم
روزسوم
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50

18/8

12/5

8/18

45/2

19/4

16/1

19/4

0/57

0/96

65/6
75

18/8
15/6

6/2
6/2

9/4
3/1

58/1
64/5

22/6
25/8

19/4
9/7

0
0

5/29
2/24

0/25
0/52

18/8
46/9
59/4

31/2
18/8
18/8

12/5
12/5
9/4

37/6
21/8
12/5

6/5
12/9
9/7

6/5
29
35/5

25/8
22/6
32/3

61/3
35/5
22/6

11/23
9/77
18/97

0/02
0/04
0/00
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جدول  :2مقایسه میانگین نمرات کیفیت خواب شبانه کودکان تحت عمل جراحی تانسیلکتومی گروه آزمون و کنترل در سه روز اول پس از ترخیص
P value
آماره آزمون تی مستقل df = 61
فاصله اطمینان 0/95
خطای معیار
تفاوت میانگین
کیفیت خواب
دامنه پایین دامنه باال
0/008
-2/74
-0/23
-1/50
0/31
-0/86
روز اول
0/51
-0/66
0/37
-0/73
0/27
-0/18
روز دوم
0/26
1/13
0/83
-0/23
0/26
0/30
روز سوم
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جدول  :1توزیع فراوانی مطلق و نسبی کودکان تحت عمل جراحی تانسیلکتومی گروه آزمون و کنترل در سه روز اول پس از ترخیص برحسب کیفیت
خواب شبانه.
گروه کنترل
گروه آزمون
کیفیت خواب (نمره)
روز سوم
روز دوم
روز اول
روز سوم
روز دوم
روز اول
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
اص ً
)0( 0
)0( 0
)6/5( 2
)0( 0
)0( 0
)0( 0
ال نخوابید ()0-1
)3/2( 1
)3/2( 1
)12/9( 4
)6/2( 2
)6/2( 2
)6/2( 2
بد خوابید ()2-3
)3/2( 1
)9/7( 3
)19/4( 6
)12/5( 4
)12/5( 4
)18/8( 6
متوسط خوابید ()4-6
)16/1( 5
)32/3( 10
)45/2( 14
)9/4( 3
)18/8( 6
)28/1( 9
خوب خوابید ()8-7
)77/4( 24
)54/8( 17
)16/1( 5
)71/9( 23
)62/5( 20
)46/9( 15
خیلی خوب خوابید ()9-10
)100( 31
)100( 31
)100( 31
)100( 32
)100( 32
)100( 32
جمع

خلیلی و همکاران

تضاد منافع
در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.
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بحث
درد و بیقــراری و تنــش ناشــی از عمــل جراحــی تانســیلکتومی
میتوانــد منجــر بــه مشــکل در بــه خــواب رفتــن ،بیــدار شــدنهای
مکــرر طــی خــواب ،کابــوس شــبانه و در نهایــت کاهــش کیفیــت
خــواب کــودکان شــود[ .]11نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه
مصــرف مســکن طبــق برنامــه تنظیــم ســاعتی موجــب افزایــش
کیفیــت خــواب کــودکان گــروه آزمــون بــه خصــوص در روز اول پــس
از ترخیــص شــد کــه بــا مطالعــه ســاتر و همــکاران ( ]16[ )2012هــم
راســتا بــود .امــا بــر خــاف نتایــج پژوهــش حاضــر ،نتایــج مطالعــه
ویگگنــس و همــکاران( ]17[ )2008و کارنــدال( ]18[ )2008نشــان
داد کــه مداخــات آموزشــی بــر کیفیــت خــواب کــودکان تحــت عمــل
جراحــی تانســیلکتومی بــی تأثیــر بــود .ایــن امــر میتوانــد بــه علــت
عــدم تاکیــد بــر اســتفاده از برنامــه تنظیــم ســاعتی در آموزشهــای
ایــن مطالعــه باشــد .بیــن گــروه کنتــرل و آزمــون از نظــر مشــکل
در بــه خــواب رفتــن و کابــوس شــبانه تفــاوت آمــاری معنــی داری

نتیجه گیری
نتایــج مطالعــه نشــان دادنــد کــه در صــورت مصــرف صحیــح و بــه
موقــع مســکن در ســه روز اول پــس از ترخیــص در کودکانــی کــه
تحــت عمــل جراحــی تانســیلکتومی قــرار گرفتهانــد ،میتــوان
موجــب مدیریــت درد کــودک و کاهــش برخــی عــوارض شــایع پــس
از عمــل جراحــی تانســیلکتومی شــد .اســتفاده از برنامــه تنظیــم
ســاعتی مصــرف مســکن در ایــن پژوهــش منجــر بــه افزایــش اشــتها
و افزایــش تعــداد دفعــات دریافــت مایعــات و افزایــش کیفیــت خــواب
کــودکان پــس از جراحــی تانســیکتومی گردیــد کــه دو عامــل مهــم
در رونــد بهبــودی کــودک پــس از تانســیلکتومی بــه شــمار مـیرود.
پیشــنهاد میشــود در مطالعــات بعــدی تأثیــر برنامــه تنظیــم
ســاعتی مصــرف مســکن بــر شــدت درد و عــوارض پــس از ســایر
جراحیهــا در کــودکان مــورد بررســی قــرار گیــرد.
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بیــن میانگیــن نمــرات کیفیــت خــواب شــبانه کــودکان تحــت عمــل
جراحــی تانســیلکتومی گــروه آزمــون و کنتــرل در ســه روز اول پــس
از ترخیــص ،تفــاوت معنــی دار آمــاری نشــان نــداد (7/57 ،P > 0/01
=  .)Fدر مــورد تغییــرات رفتــاری مــورد بررســی ،نتایــج تجزیــه و
تحلیــل دادههــا نشــان داد کــه بیشــترین تغییــر رفتــاری کــودکان
گــروه آزمــون کــج خلقــی ( )%31/2و کاهــش اشــتها ( )%37/6در روز
اول و در گــروه کنتــرل کاهــش اشــتها ( ،)%61/3و کــم شــدن فعالیت
( )%45/2در روز اول پــس از ترخیــص بــود .هیچیــک از کــودکان در
گــروه آزمــون و کنتــرل ،در روز ســوم پــس از ترخیــص دچــار کــم
توجهــی زیــاد و شــدید نبودنــد .همچنیــن هیچیــک از کــودکان گــروه
کنتــرل دچــار تــرس از تنهایــی زیــاد و شــدید نبودنــد .بــا اســتفاده از
آزمــون آمــاری کای دو بیــن گــروه آزمــون و کنتــرل در بیــن تغییــرات
رفتــاری فقــط در متغیــر کاهــش اشــتها در روز اول و دوم (> 0/05
 )Pو نیــز روز ســوم ( )P > 0/001پــس از ترخیــص تفــاوت معنــی دار
آمــاری نشــان داد امــا درمــورد ســایر تغییــرات رفتــاری شــامل کــم
توجهــی ،تــرس از تنهایــی ،کــج خلقــی ،بیقــراری ،ســاکتتر شــدن
و کــم شــدن فعالیــت بیــن گــروه آزمــون و کنتــرل تفــاوت معنــی دار
آمــاری مشــاهده نشــد (جــدول .)3
همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه اکثریــت کــودکان گــروه آزمــون
( )%46/9و کنتــرل ( )%35/5در روز ســوم پــس از ترخیــص بــه مقدار
کافــی مایعــات مصــرف نمودنــد .هیچیــک از کــودکان گــروه آزمــون
در روزهــای دوم و ســوم پــس از ترخیــص ،عــدم مصــرف مایعــات
نداشــتند .آزمــون آمــاری کایدو نشــان داد کــه بیــن گــروه آزمــون و
کنتــرل از نظــر مصــرف مایعــات در روز اول ( )P = 0/02و دوم (= 0/01
 )Pپــس از ترخیــص تفــاوت معنــی دار آمــاری وجــود داشــت.

مشــاهده نشــد .بنابرایــن اســتفاده از مســکن طبــق برنامــه تنظیــم
ســاعتی در مطالعــه حاضــر تاثیــری بــر ایــن مــوارد نداشــت کــه بــا
ویگگنــس ( ]17[ )2008و کرنــدال ( ]18[ )2008هــم خوانــی دارد.
درد ،اضطــراب ،اســترس ،اختــال در خــواب ،کاهش اشــتها و بســیاری
از عوامــل دیگــر میتوانــد منجــر بــه بــروز تغییــرات رفتــاری گــذرا در
کــودک پــس از عمــل جراحــی گــردد [ .]19از بیــن تغییــرات رفتــاری
کــودک مــورد بررســی ،آزمــون آمــاری کای دو بیــن گــروه آزمــون و
کنتــرل تنهــا از نظــر اشــتها در ســه روز اول پــس از ترخیــص تفــاوت
معنــی دار آمــاری نشــان داد .لــذا آمــوزش پیــروی از برنامــه تنظیــم
ســاعتی مصــرف مســکن در ســه روز اول پــس از ترخیــص ،مانــع از
کاهــش اشــتهای کــودکان گــروه آزمــون و افزایــش تعــداد دفعــات
دریافــت مایعــات شــد .امــا بــر کــم توجهــی ،تــرس از تنهایــی ،کــج
خلقــی ،بیقــراری ،ســاکتتر شــدن ،کــم شــدن فعالیــت ،مشــکل در
بــه خــواب رفتــن و کابــوس شــبانه تاثیــری نداشــت کــه بــا مطالعــه
ویگگنــس ( ]15[ )2008و کرنــدال ( ]16[ )2008هــم خوانی داشــت.
مطالعــه ســاتر و همــکاران ( )2005نشــان داد که پس از اجــرای برنامه
تنظیــم ســاعتی مصــرف مســکن ،کــودکان گــروه آزمــون در روز ســوم
پــس از عمــل جراحــی تانســیلکتومی فعالیــت ،انــرژی و تمایــل بــه
بــازی کمتــری در مقایســه بــا کــودکان گــروه کنتــرل داشــتند [.]13
نتایــج مطالعــه هــاث و همــکاران ( )2003نیــز نشــان داد کــه ســطح
فعالیــت کــودکان گــروه آزمــون در ســه روز اول پــس از جراحــی قلــب
نســبت بــه کــودکان گــروه کنتــرل کمتــر بــود [ .]19ایــن نــا هــم
خوانــی میتوانــد بــه دلیــل حجــم نمونــه باالتــر و یــا تفــاوت در نــوع
و مقــدار مســکن تجویــزی باشــد.
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1396  بهار،1  شماره،25  دوره،مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان
 ايــن پايــان نامــه در جلســه کمیتــه اخــاق.همــدان تصویــب شــد
د/پ/16/35/9/4019  بــه شــماره ثبــت91/11/26 دانشــگاه مــورخ
و نيــز در مرکــز ثبــت کارآزمایــی بالینــی ایــران بــه شــماره
 بدیــن وســیله از. بــه ثبــت رســیدIRCT2013022512609N1
 پرســنل محتــرم دانشــگاه و بیمارســتان و همــه عزیزانــی کــه،اســاتید
 تشــکر فــراوان بــه عمــل،مــا را در انجــام ایــن تحقیــق یــاری کردنــد
 مطالعــه حاضــر بــا حمایــت مالــی دانشــگاه علــوم پزشــکی و.میآیــد
.خدمــات بهداشــتی درمانــی همــدان اجــرا شــده اســت
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Abstract
Introduction: Lack of effective control in postoperative pain can cause sleep disturbance,
decreased fluid intake and incidence of behavioral changes, such as restlessness, irritability
and reduced activity and play. Therefore, this study was performed with the aim of determining the effectiveness of Around-The-Clock (ATC) analgesic administration on the
quality of sleep and behavioral changes in children after surgery.
Methods: In this clinical trial, 68 children, 6 to 12 years old, admitted for tonsillectomy
with one parent, were selected and randomly divided to control and case groups. For the
case group, an intervention was performed by the Around-The-Clock (ATC) analgesic administration training after discharge. The data collection tool was a home dairy that was
completed by parents. Data were analyzed with SPSS 16 by repeated measures, post-hoc,
independent t and chi-square tests.
Results: According to the independent t test, there were significant differences between
children of case and control groups in average sleep quality scores on the first day after
discharge (P = 0.008). According to chi-square test, except for appetite (P = 0.00), no significant differences were shown between children of the two groups in the other behavioral
changes.
Conclusions: Training of Around-The-Clock (ATC) analgesic administration in the first
three days after ambulatory surgery, such as tonsillectomy, could prevent inappropriate behavioral changes in children and increase the quality of their sleep and appetite.

