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چکیده
مقدمــه :بــا توجــه بــه گســترش اســتفاده از روش کاتتریســم قلبــی و عــوارض آن از جملــه احتباس حــاد ادراری،
یافتــن روشــی امــن و غیــر تهاجمــی در جهــت رفــع ایــن عارضــه ضــروری میباشــد .هــدف از ایــن مطالعــه
بررســی تأثیــر مداخــات پرســتاری برنامــه ریــزی شــده بــر پیشــگیری از احتبــاس حــاد ادراری در بیمــاران
مردپــس از کاتتریزاســیون قلبــی در مراکــز آموزشــی و درمانــی همــدان میباشــد.
روش کار :ایــن مطالعــه یــک کارآزمایــی بالینــی اســت کــه تعــداد  74بیمــار دارای معیارهــای ورود بــه مطالعــه
کــه تحــت کاتتریســم قلبــی قــرار گرفتنــد انتخــاب و ســپس بــه طــور تصادفــی در دو گــروه کنتــرل و مداخلــه
قــرار گرفتنــد .بــرای گــروه مداخلــه ،مداخــات پرســتاری برنامــه ریــزی شــده و بــرای گــروه کنتــرل فقــط
مراقبتهــای روتیــن پرســتاری بخــش اجــرا گردیــد .پــس از آنژیوگرافــی ،بیمــاران دو گــروه در ســاعتهای ،0
 6 ،4 ،2 ،1از نظــر عالیــم بــروز احتبــاس حــاد ادراری بررســی و باهــم مقایســه گردیدنــد .در نهایــت دادههــا بــا
اســتفاده از نــرم افــزار  SPSSنســخه  16مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.
یافتههــا :بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه ،اختــاف معنــی دار آمــاری بیــن دو گــروه کنتــرل و مداخلــه از نظــر
میــزان احتبــاس ادراری در زمانهــای مختلــف مشــاهده نگردیــد ()P = 0/148؛ ولــی در گــروه مداخلــه بــه تنهایــی
و در طــول زمانهــای تعییــن شــده ایــن اختــاف معنــی داری بــود (.)P = 0/017
نتیجــه گیــری :بــا توجــه بــه نتایــج مثبــت مداخــات پرســتاری برنامــه ریــزی شــده در پیشــگیری از بــروز
احتبــاس حــاد ادراری ،میتــوان از ایــن روش جهــت پیشــگیری از بــروز احتبــاس حــاد ادراری بیمــاران بعــد از
آنژیوگرافــی اســتفاده نمــود.

مقدمه
بیماریهــای قلــب و عروقــی در کشــورهای توســعه یافتــه بســیار
شــایع میباشــد و بــه ســرعت در کشــورهای صنعتــی در حــال
پیشــرفت میباشــد[ .]1بــه گونــهای کــه از هــر پنــج نفــر یــک
نفــر مبتــا میشــود [ .]2بنابــر آمــار اعــام شــده در ایــران 46
درصــد از مــرگ و میــر بــه دلیــل بیماریهــای قلبــی و عروقــی
میباشــد و در بیــن زنــان و مــردان دومیــن علــت مــرگ و میــر
بــه حســاب میآیــد [ .]3از کاتتریســم قلبــی بــه عنــوان تشــخیص
قطعــی تنگــی و ضایعــات انســدادی شــریان کرونــر میتــوان نــام
بــرد و یکــی از روشهــای تشــخیصی مهــم و اصلــی بیماریهــای

قلبــی اســت و بــه عنــوان روش اســتاندارد و طالیــی شــناخته
شــده اســت [ .]4در آمریــکا در هــر ســال حــدودا ً ســه میلیــون
آنژیوگرافــی انجــام میشــود و تقریبــاً بیــش از دو هــزار و صــد
مرکــز آنژیوگرافــی در ایــن کشــور وجــود دارد و میــزان آنژیوگرافــی
در بیســت ســال گذشــته  345درصــد افزایــش یافتــه اســت [.]5
پــس از اتمــام کاتتریســم قلبــی بــرای پیشــگیری از بــروز عــوارض
بــه دلیــل صدمــات وارد شــده بــه شــریان و عــروق محیطــی در
نتیجــه رگ گیــری بــه بیمــاران توصیــه میشــود کــه در تخــت
اســتراحت نماینــد و معمــوالً از کیســه شــن بــا وزن  2/5تــا 4

خطیبان و همکاران
کیلوگــرم بــه عنــوان وزنــه بــر روی موضــع رگ گیــری اســتفاده
میشــود و اندامــی کــه از آن رگ گیــری شــده از نظــر عصبــی و
عروقــی و احتمــال ایجــاد خونریــزی و هماتــوم کنتــرل میگــردد
و بســته بــه روتیــن و پروتــکل آن مرکــز آنژیوگرافــی بیمــار بــه
مــدت  4تــا  24ســاعت در پوزیشــن ســوپاین بــه اســتراحت مطلــق
در تخــت میپــردازد[ .]6توصیــه بــه اســتراحت مطلــق در تخــت
پــس از انجــام کاتتریســم قلبــی باعــث ناراحتــی و کاهــش تحمــل
بیمــاران میشــود و همچنیــن باعــث ایجــاد کمــردرد ،خســتگی
اکثــر بیمــاران ،ناپایــداری همودینامیــک و افزایــش عــوارض
عروقــی میشــود[ .]8 ,7امــکان بــروز احتبــاس حــاد ادراری در
بیمارانــی کــه از تســت تشــخیصی آنژیوگرافــی برایشــان اســتفاده
میشــود بــه دالیــل مختلفــی وجــود دارد[ .]9احتبــاس ادراری
یــک ناتوانــی بــرای دفــع اختیــاری ادرار میباشــد و نــوع حــاد
احتبــاس ادراری عــدم توانایــی در دفــع ادرار کــه بــه صــورت
ناگهانــی اتفــاق مــی افتــد و همــراه بــا درد قســمت تحتانــی
شــکم میباشــد و یــک اورژانــس ارولــوژی حــاد میباشــد [.]10
احتبــاس ادراری میتوانــد یــک وضعیــت گــذرا باشــد ولــی
درصــورت عــدم درمــان بــه سیســتم دفــع ادرار صدمــه میزنــد
[ .]11پــس از انجــام آنژیوگرافــی بیمــاران بــا اتیولــوژی هــای
متفاوتــی ازجملــه گرفتــن رگ از کشــاله ران بیمــار و دســتکاری
شــدن ایــن ناحیــه ،انقبــاض عضــات کــف لگــن ،وجــود زمینــه
هیپــر پــازی خــوش خیــم پروســتات در بیمــاران بــا ســن بــاال،
اســتراحت مطلــق در تخــت بیمــاران تــا  24ســاعت ،مصــرف
داروهایــی ماننــد ســولفات مورفیــن ،داروهــای ســداتیو ،آتروپیــن و
عــدم رعایــت فضــای خصوصــی بیمــاران ممکــن اســت کــه دچــار
احتبــاس حــاد ادراری گردنــد [ .]9در مواقــع بــروز احتبــاس حــاد
ادراری بــرای دفــع ادرار از کاتتریزاســیون مثانــه میتــوان اســتفاده
کــرد ولــی ایــن روش بایــد بــه عنــوان آخریــن روش اســتفاده شــود
چــون کاتتریزاســیون مثانــه عــوارض و خطراتــی را بــه همــراه
خواهــد داشــت کــه از جملــه عــوارض مهــم میتوانــد عفونــت
مجــاری اداری باشــد [ .]12کاتتریزاســیون مثانــه بــه عنــوان علــت
زمینــهای بیــش از  80درصــد از بیمــاران مبتــا بــه عفونتهــای
ادراری گــزارش شــده اســت [ .]2همچنیــن بــا ایجــاد جراحــت در
داخــل پیشــابراه و مجــرای ادراری میتوانــد فــرد را دچــار عفونــت
و خونریــزی مجــاری ادراری کنــد [ ]13و ممکــن اســت ســوزش
پــس از کاتتریســم مثانــه بــه دلیــل جراحــت مجــاری ادراری
باعــث احتبــاس ادراری بیشــتر گــردد [ .]14یــک تنــوع بســیار
زیــادی در داخــل و در بیــن کشــورهای مختلــف جهــت مدیریــت
احتبــاس حــاد ادراری از نظــر طــول مــدت کاتتریزاســیون،
بســتری در بیمارســتان ،اقدامــات بــدون اســتفاده از ســونداژ
)) (trial without catheter (TWOCو جراحــی اورژانــس یــا

تاخیــری وجــود دارد کــه ایــن را هــم میتــوان بــا تفــاوت در
دسترســی بــه مراقبــت وهــم از فقــدان هماهنگــی و اتفــاق نظــر در
مدیریــت عــوارض توضیــح داد [ .]15شــواهد زیــادی وجــود دارد که
تخلیــه مثانــه بــا روش اقدامــات بــدون ســونداژ موثرتــر میباشــد
و مشــخص شــده کــه اقدامــات بــدون اســتفاده از ســونداژ در 23
تــا  40درصــد مــوارد مؤثــر خواهــد بــود .برخــی از عوامــل مؤثــر
بــر موفقیــت آمیــز بــودن اقدامــات بــدون ســونداژ شــامل ســن
کــم ،فشــار بــاالی عضلــه دترســور و  ...میباشــند [ .]16در اکثــر
مطالعــات اقدامــات انجــام شــده ماننــد بکارگیــری اقدامــات بــدون
اســتفاده از ســونداژ  TWOCعلیرغــم تأثیــر آن پــس از بــروز
احتبــاس حــاد ادراری جهــت رفــع ایــن مشــکل مــورد مطالــه قــرار
گرفتــه اســت در صورتــی کــه در علــم پزشــکی امــروز پیشــگیری
از مشــکالت مقــدم بــر رفــع مشــکل میباشــد لــذا یافتــن روشــی
بــدون عارضــه وکاربــردی در بیمــاران مســتعد بــروز احتبــاس حــاد
ادراری ضــروری بــه نظــر میرســید و بدیــن منظــور پژوهشــگر بــر
آن شــد تــا اقدامــات  TWOCکــه شــامل یــک ســری مداخــات
برنامــه ریــزی شــده پرســتاری میباشــد را بــر پیشــگیری از
احتبــاس حــاد ادراری پــس از کاتتریســم قلبــی بســنجد.
روش کار
مطالعــه از نــوع کارآزمایــی بالینــی میباشــد کــه در ســال 1395
–  1394در بیمارســتانهای بعثــت و فرشــچیان شــهر همــدان
انجــام شــد .بــرای انتخــاب واحدهــای پژوهــش ،بیمــاران مــرد
کــه در مراکــز درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان کاندیــد
آنژیوگرافــی بودنــد بــه روش نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب
و پــس از بررســی از نظــر معیارهــای ورود بــه طــور تصادفــی در
دوگــروه آزمــون و کنتــرل قــرار گرفتنــد .معیارهــای ورود بــه
مطالعــه :آنژیوگرافــی عــروق کرونــر بــه صــورت غیــر اورژانــس و
تحــت بــی حســی موضعــی و از ناحیــه فمــورال ،عــدم ســــابقه
کاتتریزاســیون پیشــابراه و ســنگ سیســتم ادراری ،عــدم ســابقه
مشــکالت گوارشــی و دیورتیکولیــت و عــدم ســابقه مصــرف
داروهــای روانپزشــکی و آنتــی ســایکوتیک و داروهــای آنتــی
کولینرژیــک بودنــد .معیارهــای خــروج از مطالعــه :فــوت بیمــار
حیــن کاتتریزاســیون قلبــی و خــروج بیمــار بــه دلیــل عــدم
رضایــت در هــر مرحلــه از پژوهــش بــود .نمونههــا بــر اســاس
روز بســتری بــه صــورت تصادفــی بــه دو گــروه کنتــرل و مداخلــه
تقســیم میشــوند و مــوارد بســتری در روزهــای فــرد هفتــه در
گــروه مداخلــه و مــوارد بســتری در روزهــای زوج هفتــه در گــروه
کنتــرل قــرار گرفتنــد .جهــت حــذف متغیــر مداخلــه گــر و عــدم
ســوگیری ،پــس از یــک هفتــه نمونــه گیــری روزهــای زوج و فــرد
هفتــه را بــرای گــروه کنتــرل و مداخلــه عــوض کردیــم .بــا توجــه
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بــه مطالعــات گذشــته کــه میــزان احتبــاس ادراری را در گــروه
کنتــرل و در گــروه مداخلــه بــا تغییــر وضعیــت بدنــی بیمــار بــه
ترتیــب حــدود  0.3و  0/05گــزارش نمودهانــد [ ]17و بــا در نظــر
گرفتــن ســطح اطمینــان  %95و بــا تــوان آزمــون  % 80از فرمــول
زیــر مقــدار حجــم نمونــه بــرآورد گردیــد:
)n=n0/(1+n0/N
n0=[Z 1-α⁄2 √(2P (̅ 1-P ̅ ) )+Z 1-β √(P0 (1-P0)+P1
(1-P1 ) )]2/(P0-P1)2
ابــزار گــردآوری دادههــا شــامل پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیــک
و مقیــاس International Prostatic Symptom( IPSS
 )Scoreو چــک لیســت ارزیابــی تظاهــرات بالینــی احتبــاس حــاد
ادراری بــود .بــر طبــق ایــن مقیــاس جهانــی  IPSSکــه قب ـ ً
ا بــه
فارســی ترجمــه شــده و روایــی و پایایــی آن در ایــران نیــز ســنجیده
شــده اســت  7ســؤال دربــاره عالیــم پروســتات پرســیده میشــود
و بــه هــر ســؤال  5-0نمــره داده میشــود و در آخــر بــر اســاس
مجمــوع نمــرات ســؤالها بیمــاران از نظــر عالیــم پروســتات بــه
ســه دســته تقســیم میشــوند :دســته اول  7-0افــراد بــا عالیــم
خفیــف ،دســته دوم افــراد بــا مجمــوع نمــره  19-8افــراد بــا عالیــم
متوســط ،دســته ســوم افــراد بــا مجمــوع نمــره  35-20افــراد بــا
عالیــم شــدید .چــک لیســت ارزیابــی بالینــی احتبــاس ادراری
شــامل بررســی بیمــار از نظــر احســاس نیــاز بــه دفــع ادرار ،توانایــی
دفــع ادرار ،احســاس اضطــرار جهــت دفــع ادرار ،میــزان درد ناحیــه
تحتانــی شــکم ،مشــاهده تــوده برجســته در ناحیــه تحتانــی شــکم،
تندرنــس در لمــس ناحیــه تحتانــی شــکم ،تــوده قابــل لمــس در
ناحیــه تحتانــی شــکم ،صــدای ماتیتــه ( )dullnessدردق ،موفقیت
تــاش بیمــار بــرای دفــع ادرار و میــزان ادراردفعــی میباشــد کــه
پــس از آنژیوگرافــی و ورود بیمــار بــه داخــل بخــش در ســاعتهای
صفــر 4 ،2 ،1 ،و  6پــس از آنژیوگرافــی بــرای بیمــاران هــر دو گــروه
چــک گردیــد .ســؤاالت مــورد اســتفاده در تحقیــق حاضــر برگرفتــه
از پرسشــنامههای معتبــر و اســتاندارد و مقــاالت اســت کــه در
ســایر تحقیقــات روایــی و پایایــی آنهــا بررســی و تاییــده گردیــده
اســت ولــی بــا توجــه بــه اینکــه پرسشــنامههای مذکــور بیشــتر
از زبــان مبــدأ بــه زبــان مقصــد ترجمــه گردیــده اســت نیــاز بــود
حتم ـاً از نظــر روایــی بررســی مجــددی صــورت گرفتــه و از نظــر
محتوایــی مــورد بررســی و بــا ادبیــات تحقیــق مطابقــت داده شــود
تــا در صــورت مغایــرت اصالحاتــی در آن ایجــاد گــردد ،بــه همیــن
منظــور ســعی شــده در طــول ترجمــه اصطالحــات براســاس ادبیــات
تحقیــق ترجمــه و از نظراســاتید راهنمــا ،مشــاور و خبــرگان ازجملــه
برخــی اســاتید و متخصصیــن ارولــوژی و مســئولین بخشهــای
آنژیوگرافــی و متخصصیــن قلــب مــورد بررســی و تأییــد قرارگرفــت.
میــزان آلفــای کرونبــاخ مقیــاس  IPSSمعــادل  0/7و بــرای فــرم
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ارزیابــی بالینــی  0/87بــود کــه نشــان دهنــده پایایــی مناســب
پرسشــنامه بــود .از کلیــه بیمــاران کاندیــدای کاتتریزاســیون قلبــی
دارای معیارهــای ورود بــه پژوهــش کــه روز قبــل از آنژیوگرافــی در
مراکــز درمانــی بســتری میگردنــد ،جهــت مشــارکت در پژوهــش
دعــوت شــد .پژوهشــگر شــب قبــل (روز اول بســتری هــر بیمــار) در
بخــش حضــور یافتــه و بیمــاران را براســاس معیارهــای ورود مــورد
شناســایی قــرار مــیداد .ابتــدا هــدف از مطالعــه بــرای بیمــاران
توضیــح داده شــده و در صــورت تمایــل جهــت شــرکت در مطالعــه
از آنهــا رضایــت نامــه آگاهانــه کتبــی اخــذ میشــد .ســپس
مقیــاس  IPSSانــدازه گیــری میشــد و مطالعــه بــر روی افــراد
بــا عالیــم پروســتات خفیــف (نمــره بیــن صفــر الــی  7براســاس
ایــن مقیــاس) ،افــراد بــا عالیــم متوســط ( )8-19و شــدید (-35
 )20انجــام شــد و ایــن افــراد بــه دو گــروه کنتــرل و مداخلــه
تقســیم شــدند .پرسشــنامه مشــخصات دموگرافیــک شــب قبــل از
آنژیوگرافــی و چــک لیســت مشــخصات عمــل کاتتریزاســیون حیــن
کاتتریزاســیون بــرای بیمــاران هــر دو گــروه تکمیــل شــد .جهــت
بیمــاران گــروه کنتــرل مراقبتهــای روتیــن بخــش اعمــال شــد
و عم ـ ً
ا اقــدام خاصــی جهــت پیشــگیری از احتبــاس حــاد ادراری
صــورت نگرفــت و تنهــا درصــورت بــروز احتبــاس حــاد ادراری برای
ایــن بیمــاران اقدامــات در جهــت رفــع آن صــورت گرفــت .درگــروه
مداخلــه در اولیــن روز بســتری آموزشهــای الزم بــه بیمــارداده
شــد .ایــن آموزشهــا شــامل :ضــرورت و اهمیــت ادرار کــردن بعــد
از عمــل بــه دلیــل دریافــت مــاده حاجــب حیــن کاتتریزاســیون
قلبــی ،ماهیــت احتبــاس ادراری و دالیــل و عوامــل زمینــه ســاز
آن ،ادرار کــردن قبــل از رفتــن بیمــار بــه بخــش کاتتریزاســیون
قلبــی و ...بــود .همچنیــن بعــد از بازگشــت بیمــاران ایــن گــروه
بــه بخــش مراقبتهــای پــس از کاتتریزاســیون قلبــی ،عــاوه بــر
نظــارت بــر انجــام آموزشــهای شــب قبــل یــک ســری مداخــات
پرســتاری دیگــر کــه تدویــن شــدهاند توســط پژوهشــگر بــه اجــرا
در آمــد .مجوزهــای الزم از مرکــز تحقیقــات دانشــگاه و همچنیــن
کمیتــه اخــاق گرفتــه شــد .توضیحــات مبنــی بــر محرمانــه
مانــدن اطالعــات و جلــب رضایــت بیمــاران انجــام شــد و همچنیــن
رضایــت نامــه کتبــی از اخــذ گردیــد .دادههــا بــا اســتفاده از نــرم
افــزار  SPSSنســخه  21و آمــار توصیفــی و آزمونهــای کای -دو
رونــدی و تــی مســتقل تجزیــه و تحلیــل شــدند.
یافتهها
یافتههــا نشــان دادنــد کــه بیمــاران دو گــروه کنتــرل و آزمــون
از لحــاظ ســن ،قــد ،وزن ،شــاخص تــوده بدنــی ،وضعیــت تأهــل،
ســطح تحصیــات ،محــل ســکونت بــا یکدیگــر مشــابه بودنــد.
(جــدول .)1

خطیبان و همکاران
جدول  :1اطالعات جمعیت شناختی واحدهای پژوهش
متغیر

کنترل انحراف استاندارد
 ±میانگین

مداخله انحراف استاندارد
 ±میانگین

نتایج آزمون t

سن (سال)

62/14 ± 11/84

60 ± 11/29

t = -0/79

P = 0/430 df = 72

قد (سانتیمتر)

171/19 ± 6/68

170/59 ± 6/83

t = -0/376

P = 0/708 df = 72

وزن (کیلوگرم)

72/46 ± 9/64

74/35 ± 11/60

t = -0/763

P = 0/448 df = 72

شاخص توده بدنی

24/74 ± 3/19

25/62 ± 3/56

t = 1/120

P = 0/266 df = 72

وضعیت تأهل

P = 0/962

Fisher’s exact = 0/62

مجرد

)2/7(1

)2/7(1

متأهل

)97/3(36

)97/3(36

تحصیالت

P = 0/973

= 0/231

بی سواد

)32/4(12

)29/7(11

ابتدایی

)39/7( 11

)32/4( 12

سیکل

)21/6( 8

)18/9( 7

دیپلم و تحصیالت دانشگاهی

)16/2( 6

)18/9( 7

محل سکونت

P = 0/601

= 0/274

شهر

)75/7(28

)70/3(26

روستا

)24/3(9

)29/7(11

جدول  :2مقایسه توزیع فراوانی مطلق و نسبی میزان احتباس ادراری افراد مورد مطالعه در دو گروه کنترل و مداخله
زمان
مشاهده

بدو ورود به بخش
ندارد

دارد

تعداد
تعداد
(درصد) (درصد)
کنترل

)0( 0

مداخله

)0( 0

آماره
آزمون
مقدار
احتمال

-

یک ساعت پس از
انژیوگرافی
دارد

ندارد

دارد

ندارد

دارد

ندارد

دارد

ندارد

تعداد
(درصد)

تعداد
(درصد)

تعداد
(درصد)

تعداد
(درصد)

تعداد
(درصد)

تعداد
(درصد)

تعداد
(درصد)

تعداد
(درصد)

)97/3( 36

)2/7( 1

)100( 37

)0( 0

)2/7( 1 )100( 37
)100( 37

دو ساعت پس از
انژیوگرافی

چهار ساعت پس از
انژیوگرافی

شش ساعت پس از
انژیوگرافی

)0( 0

Fisher’s 1/014
P = 1 =exact test

نتایج آماره آزمون
کای-دو روند

)80/0( 28 )20/0( 7 )97/2( 35

)96/4( 27 )3/6( 1

*4/081

P = 0/48

)91/9( 34

)94/1( 32 )5/9( 2

*5/754

P = 0/017

)100( 37

Fisher’s 1/042
0/493 =exact test
=P

)8/1( 3

Fisher’s ex� 2/1277
P = 0/183 =act test

P = 01/178

*معنیدار در سطح 0/05

همچنیــن دو گــروه از نظــر نــوع مداخلــه آنژیوگرافــی انجــام شــده
بــر روی هــر دو گــروه ،میــزان و نــوع مــاده حاجــب دریافتــی حیــن
آنژیوگرافــی و میــزان مایعــات دریافتــی حیــن آنژیوگرافــی نیــز
باهــم مشــابه بودنــد .در بــدو ورود بــه بخــش در گــروه کنتــرل و
مداخلــه هیــچ یــک از افــراد در مطالعــه احتبــاس ادراری نداشــتند،
در زمــان یــک ســاعت پــس از آنژیوگرافــی تنهــا یکــی از واحدهــای
پژوهــش در گــروه کنتــرل ( )%2/7احتبــاس ادراری داشــت امــا در
گــروه مداخلــه هیــچ یــک از افــراد احتبــاس ادراری نداشــت بنابــر

آزمــون دقیــق فیشــر ایــن تفــاوت معنــیدار آمــاری نبــود ،در دو
ســاعت پــس از آنژیوگرافــی نیــز تنهــا یکــی از واحدهــای پژوهــش
در گــروه کنتــرل ( )%2/7احتبــاس ادراری داشــت امــا در گــروه
مداخلــه هیــچ یــک از افــراد احتبــاس ادراری نداشــت بنابــر آزمــون
دقیــق فیشــر ایــن تفــاوت معنـیدار آمــاری نبــود ،در چهــار ســاعت
پــس از آنژیوگرافــی اکثریــت واحدهــای پژوهــش در گــروه کنتــرل
( )%81/1و در گــروه مداخلــه ( )%91/9احتبــاس ادراری نداشــتند
و ایــن تفــاوت بنابــر آزمــون دقیــق فیشــر معن ـیدار آمــاری نبــود.
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در شــش ســاعت پــس از آنژیوگرافــی اکثریــت واحدهــای پژوهــش
در گــروه کنتــرل ( )%73و در گــروه مداخلــه ( )%86/5احتبــاس
ادراری نداشــتند امــا ایــن تفــاوت بنابــر آزمــون کای-دو معنــیدار
آمــاری نبــود .بنابــر نتایــج آزمــون کای-دو رونــد ،در گــروه کنتــرل
( )P = 0/048و مداخلــه ( )P = 0/018احتبــاس ادراری واحدهــای
پژوهــش در پنــج زمــان مشــاهده تفــاوت معن ـیدار آمــاری وجــود
داشــت (جــدول .)2
بحث
هــدف از انجــام ایــن مطالعــه تعییــن تأثیــر مداخــات برنامــه ریــزی
شــده پرســتاری بــر پیشــگیری از ایجــاد احتبــاس حــاد ادراری پــس
از کاتتریزاســیون قلبــی در مراکــز درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
همــدان بــود .در بــدو ورود ،یکســاعت و دو ســاعت پــس از مداخلــه
هیــچ یــک از افــراد احتبــاس ادراری نداشــتند .بنابــر نتایــج آزمــون
کای-دو رونــد ،در گــروه مداخلــه ( )P = 0/018احتبــاس ادراری
واحدهــای پژوهــش در پنــج زمــان مشــاهده تفــاوت معنـیدار آماری
وجــود داشــت .بــه عبــارت دیگــر آموزشهــای برنامــه ریــزی شــده
پرســتاری قبــل از آنژیوگرافــی بــر میــزان احتبــاس ادراری بیماران در
زمانهــای مشــخص شــده تأثیــر داشــت .بدیــن معنــی کــه موجــب
کاهــش احتبــاس ادراری بیمــاران گــروه مداخلــه در زمانهــای اولیــه
نســبت بــه ســاعتهای واپســین پــس از آنژیوگرافــی گردیــد .درگــروه
مداخلــه در اولیــن روز بســتری آموزشهــای الزم کــه بــه بیمــارداده
شــده ،موجــب کاهــش احتبــاس ادراری در بیمــاران ایــن گــروه شــده
اســت .آموزشهایــی از قبیــل :ضــرورت و اهمیــت ادرار کــردن بعــد از
عمــل بــه دلیــل دریافــت مــاده حاجــب حیــن کاتتریزاســیون قلبــی،
ادرار کــردن قبــل از رفتــن بیمــار بــه بخــش کاتتریزاســیون قلبــی،
نحــوه اســتفاده از لگــن و لولــه ادراری در تخــت بــرای بیمارانــی
کــه اســتراحت مطلــق در تخــت در ســاعتهای اولیــه ،آشناســازی
بیمــار جهــت نحــوه تصــور و تــاش بــرای ادرار کــردن در روی تخــت
و ...بــه بیمــاران گــروه آز مــون مؤثــر واقــع شــده اســت .همســو بــا
نتایــج ایــن پژوهــش ،در مطالعـهای کــه توســط  Chenو همــکاران
( )2008بــا هــدف بررســی تأثیــر مداخــات پرســتاری بــر احتبــاس
ادراری بیمــاران تحــت بیهوشــی جراحــی آنورکتــال صــورت گرفــت،
آموزشهــای پرســتاری در خصــوص کاهــش احتبــاس ادراری در
روز قبــل از جراحــی بــه بیمــاران آمــوزش داده شــد .تفــاوت معنــادار
آمــاری از لحــاظ عالئــم احتبــاس ادراری بیمــاران گــروه آزمــون،
قبــل و بعــد از مداخلــه دیــده شــد .همســو بــا نتایــج مطالعــه حاضــر،
نتایــج مطالعــه خســروان و همــکاران ( ]11[ )1393در مطالعـهای به
تأثیــر ماســاژ بازتابــی پاهــا بــر رفــع احتبــاس ادراری پــس از اعمــال
جراحــی پرداخــت .در ایــن مطالعــه  70بیمــار مبتــا بــه احتبــاس
ادراری پــس از اعمــال جراحــی کــه علیرغــم انجــام اقدامــات معمــول
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پرســتاری موفــق بــه دفــع ادرار نشــده بودنــد مــورد بررســی قــرار
گرفتنــد .از روش ماســاژ بازتابــی کــف پــا جهــت کاهــش احتبــاس
ادراری در بیمــاران گــروه آزمــون اســتفاده گردیــد .نتایــج نشــان داد
کــه ماســاژ بازتابــی کــف پــا موجــب کاهــش احتبــاس ادراری در
گــروه آزمــون گردیــد .بــه عبارتــی تفــاوت نمــرات احتبــاس ادراری
قبــل و بعــد از مداخلــه در گــروه آزمــون معنــادار بــود.
همچنیــن نتایــج پژوهــش  WUو همــکاران ( )2013در راســتای
نتایــج پژوهــش حاضــر بــود [ .]18در ایــن مطالعــه بــه بررســی میزان
تأثیــر روش تنقیــه بــر کاهــش احتبــاس ادراری بیمــاران دچــار
انفارکتــوس میــوکارد در فــاز اســتراحت مطلــق پرداختــه شــد .آنهــا
نشــان دادنــد کــه میــزان احتبــاس ادراری بیمــاران گــروه آزمــون
(گــروه تحــت تنقیــه) بعــد از مداخلــه نســبت بــه قبــل از مداخلــه
تفــاوت معنــادار آمــاری داشــت .همچنیــن عالرغــم تفــاوت در روش
کار ،نتایــج مطالعــه النگــی و همــکاران ( ]19[ )1394در راســتای
نتایــج پژوهــش حاضــر بــود .در مطالعــه النگــی و همــکاران کــه بــا
هــدف بررســی تأثیــر کمپــرس گــرم بــر احتبــاس ادراری پــس از
کاتتریســم قلبــی در بیمــاران مــرد انجــام گرفــت ،نتایج نشــان داد که
اســتفاده از کمپــرس گــرم در بیمــاران گــروه آزمــون موجــب کاهــش
عالئــم احتبــاس ادراری در آنــان گردیــد .کــه ایــن کاهــش از لحــاظ
آمــاری معنــادار بــود .عالرغــم تفــاوت در روش کار مطالعــه حاضــر
بــا مطالعــات فــوق (تفاوتهایــی از قبیــل روش کار ،حجــم نمونــه،
گــروه هــدف و )...نتایــج مطالعــات همســو بــا نتایــج مطالعــه حاضــر
بــود .در جســت و جوهــای انجــام شــده توســط پژوهشــگر نتایــج غیــر
همســو در ایــن زمینــه یافــت نشــد .بــه عبارتــی اســتفاده از روشهای
مختلــف بــرای جلوگیــری و یــا کاهــش احتبــاس ادراری همگــی بــه
نحــوی در کاهــش و رفــع ایــن مشــکل مؤثــر بودهانــد .روشهایــی
همچــون اســتفاده از کمپــرس گــرم ،ماســاژ بازتابــی پاهــا ،اســتفاده
از تنقیــه و ...از ایــن قبیلانــد .بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده ،بیــن
دو گــروه آزمــون و کنتــرل ،قبــل و بعــد از مداخلــه تفــاوت معنــی دار
آمــاری از لحــاظ کاهــش احتبــاس ادراری دیــده نشــد .غیــر همســو
بــا نتایــج مطالعــه حاضــر نتایــج مطالعــه ســاربان حســن آبــادی و
همــکاران ( ،]9[ )1388خســروان و همــکاران (Chen ،)8( )1393
و همــکاران ( WU ،]20[ )2008و همــکاران ( )2013و النگــی و
همــکاران ( )1394بــود .در مطالعــه ســاربان و همــکاران ( )1388پس
از قــرار دادن گاز مرطــوب بــر روی ناحیــه فــوق عانــه ،احتبــاس حــاد
ادراری در  22بیمــار ( 71درصــد) بــدون نیــاز بــه ســونداژ برطــرف
گردیــد .همچنیــن تفــاوت معنــادار آمــاری بیــن دو گــروه آزمــون و
کنتــرل دیــده شــد .خســروان و همــکاران ( )1393در مطالعــه خــود
نشــان دادنــد تفــاوت معن ـیداری در رفــع احتبــاس ادراری (= 0/04
 )Pو زمــان آن ( )P > 0/001بیــن دو گــروه آزمــون و کنتــرل وجــود
داشــت .ولــی میانگیــن حجــم ادرار دفعشــده در دو گــروه تفــاوت

خطیبان و همکاران
معنــیداری نداشــت ( .)P = 0/2در مطالعــه  Chenو همــکاران
( )2008نیــز پــس از اجــرای آموزشهــای پرســتاری بــرای گــروه
آزمــون ،تفــاوت معنــی دار آمــاری از لحــاظ عالئــم احتبــاس ادراری
ببیــن دو گــروه آزمــون و کنتــرل دیــده شــد .نتایــج مطالعــه  WUو
همــکاران ( )2013نشــان داد کــه انجــام تنقیــه بــرای بیمــاران گــروه
آزمــون ،تفــاوت معنــی دار آمــاری از لحــاظ احتبــاس ادراری بیــن
بیمــاران دو گــروه مشــاهده گردیــد .همچنیــن در مطالعــه النگــی و
همــکاران ( )1394کــه بــا هــدف بررســی تأثیــر کمپــرس گــرم بــر
احتبــاس ادراری پــس از کاتتریســم قلبــی در بیمــاران مــرد انجــام
گرفــت ،نتایــج نشــان داد کــه پــس از اســتفاده از کمپــرس گــرم
در بیمــاران گــروه آزمــون ،موجــب کاهــش عالئــم احتبــاس ادراری
در بیمــاران ایــن گــروه نســبت بــه گــروه کنتــرل گردیــد .کــه ایــن
کاهــش از لحــاظ آمــاری معنــادار بــود [ .]19شــاید علــت تفــاوت
در نتایــج مطالعــه حاضــر بــا برخــی مطالعــات ذکــر شــده ،تفــاوت
در روش کار و نــوع مداخلــه باشــد .در مواقــع بــروز احتبــاس حــاد
ادراری بــرای دفــع ادرار از کاتتریزاســیون مثانــه میتــوان اســتفاده
کــرد ولــی ایــن روش بایــد بــه عنــوان آخریــن روش اســتفاده شــود
چــون کاتتریزاســیون مثانــه عــوارض و خطراتــی را بــه همــراه خواهــد
داشــت کــه از جملــه عــوارض مهــم میتوانــد عفونــت مجــاری اداری
باشــد .همچنیــن بــا ایجــاد جراحــت در داخــل پیشــابراه و مجــرای
ادراری میتوانــد فــرد را دچــار عفونــت و خونریــزی مجــاری ادراری
کنــد و احتبــاس ادراری را افزایــش دهــد .در اکثــر مطالعــات انجــام
شــده از روشهــای مختلــف بــرای درمــان احتبــاس ادراری اســتفاده
گردیــده اســت .امــا در مطالعــه حاضــر از روشــی ســاده و بــدون
هزینــه جهــت پیشــگیری از احتبــاس ادراری در بیمــاران اســتفاده
گردیــد .کــه نتایــج مبیــن اثــر مثبــت ایــن روش بــود.
حــاج باقــری (]21[ )1385در مطالعــهای بــه بررســی کیفیــت
مراقبــت از بیمــاران دارای کاتتــر ادراری درجــا در بیمارســتانهای
آموزشــی کاشــان پرداخــت .از  377بیمــار بررســی شــده 61/8
درصــد زن و  38/2درصــد مــرد بــودن .از ایــن عــده  46نفــر
مشــاهده شــدند و  331نفــر دیگــر نظــرات خــود را دربــاره کیفیــت
مراقبــت از کاتتــر خــود بیــان کردنــد .بیشــتر مــوارد کاتترگــذاری در
بخشهــای جراحــی انجــام شــده بــود .بیشــترین بیمــاران بــه دلیــل
ضــرورت بــی حرکــت مانــدن در تخــت کاتترگــذاری شــده بودنــد.
کیفیــت مراقبــت در هنــگام کاتترگــذاری از نظــر بیمــاران در حــد
متوســط و بــا توجــه بــه مــوارد مشــاهده شــده در حــد ضعیــف بــود.
کیفیــت آمــوزش ارائــه شــده بــه بیمــار بــه صــورت قابــل توجهــی از
ســایر معیارهــای مــورد بررســی ضعیفتــر بــود .کیفیــت مراقبــت در
مــدت درجــا بــودن کاتتــر ادراری نیــز در حــد متوســط قــرار داشــت.
بــا توجــه بــه نتایــج ایــن مطالعــه آموزشهــای پرســتاری پیــش

از کاتتــر گــذاری از قبیــل خواســتن از بیمــار جهــت ادرار کــردن
بــا مثانــه نیمــه پــر و پایــش بیمــار بیــن زمانهــای مناســب از نظــر
خالــی بــودن مثانــه و ...میتوانــد در جهــت پیشــگیری از احتبــاس
ادراری و عــوارض ناخوشــایند کاتتــر ادراری مؤثــر باشــد.
نتیجه گیری
در مطالعــه حاضــر مداخلــه برنامــه ریــزی شــده پرســتاری موجــب
کاهــش بــروز احتبــاس ادراری در بیمــاران تحــت آنژیوگرافــی قلبــی
در گــروه آزمــون گردیــد .آموزشهــای برنامــه ریــزی شــده و
هدفمنــد پرســتاری از جملــه فاکتورهــای پیشــگیرانه مؤثــر تلقــی
میشــود .احتبــاس ادراری موجبــات تعبیــه کاتتــر ادراری را فراهــم
کــرده و عــوارض مختلفــی را بدنبــال دارد .بــا توجــه بــه نتایــج مثبت
مداخــات پرســتاری و تظاهــرات بالینــی در پیشــگیری ازمیــزان
بــروز احتبــاس ادراری ،میتــوان از روش مداخــات پرســتاری
برنامــه ریــزی شــده جهــت پیشــگیری از بــروز احتبــاس حــاد ادراری
بعــد از آنژیوگرافــی اســتفاده نمــود .از جملــه محدودیتهــای ایــن
مطالعــه میتــوان بــه عــدم دقــت کافــی بــه ســؤاالت مقیــاس
 IPSSتوســط بیمــار و همچنیــن وجــود خطــا در معاینــات انجــام
شــده بــرای بررســی احتبــاس ادراری توســط پژوهشــگر اشــاره کــرد.
بــا توجــه بــه نتایــج ایــن مطالعــه و همچنیــن عــوارض احتبــاس
ادراری در بیمــاران ،پیشــنهاد میگــردد کــه از ترکیــب آمــوزش
پرســتار و ســایر روشهــا جهــت کاهــش احتبــاس ادراری در مــردان
تحــت کاتتریســم قلبــی اســتفاده گــردد.
تضاد منافع
در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.
سپاسگزاری
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایــان نامــه دوره کارشناســی ارشــد
پرســتاری مراقبتهــای ویــژه مصوبــه شــورای پژوهشــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی همــدان مــورخ
 1395/02/04شــماره طــرح /16/35/1/286پ اســت .همچنیــن
ایــن طــرح بــا شــماره  IRCT201609209014N116در مرکــز
ثبــت کارآزمایــی بالینــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت .نویســندگان
بــر خــود الزم میداننــد تــا از معاونــت محتــرم پژوهشــی و اعضــا
محتــرم هیئــت علمــی گــروه پرســتاری و بیمــاران شــرکت کننــده
در ایــن پژوهــش ،تشــکر و قدردانــی را نماینــد.
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Abstract
Introduction: With the increasing use of cardiac catheterization and its complications,
such as urinary retention, finding a safe and non-invasive way to solve this problem is esKeywords:
sential. The aim of this study was to evaluate the impact of planned nursing interventions
Acute Urinary Retention
on prevention of acute urinary retention in male patients, following cardiac catheterizaNursing
tion, at educational and health centers of Hamadan city.
Cardiac Catheterization
Methods: In this interventional study, 74 patients with the study inclusion criteria and
Planned Nursing Interventions undergoing cardiac catheterization were selected by random sampling and were divided
evenly to 2 intervention and control groups. Planned nursing interventions for the interHow to Cite this Article:
vention group and routine nursing care for the control group was performed. The signs of
Khatiban M, Setvati Basir M,
Salavati M, Soltanian A. Effect of incidence of acute urinary retention was investigated and compared in both groups at 0, 1,
Planned Nursing Interventions on 2, 4, and 6 hours after the angiography procedure. Finally, the data was analyzed using by
the Prevention of Acute Urinary SPSS version 16 software.
Retention (AUR) in Male Patients Results: According to the results, there was no significant difference between the intervenafter Cardiac Catheterization. Sci
tion and control groups, regarding urinary retention at different times (P= 0.148). HowJ Hamadan Nurs Midwifery Fac.
2016;25(2):8-15.DOI: 10.21859/ ever, this difference was significant in the intervention group during specified times (P=
0.017).
nmj-25022
Conclusions: The results indicated the positive outcomes of planned nursing interven© 2017 Scientific Journal of Hamadan tions in the prevention of acute urinary retention in patients following cardiac catheterizaNursing & Midwifery Faculty
tion. This method could be used to prevent acute urinary retention in patients after coronary angiography.

