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Abstract

DOI:

Introduction: The removal of the chest tube drainage is a painful experience
for patients. Painless pain and patient’s discomfort is associated with reduced chest
dilatation, respiratory dysfunction with hypoxemia, increased sympathetic response
to myocardial ischemia, and increased general response to tachycardia. The purpose
of this study was to investigate the use of cold compresses before removing the chest
drainage tube on the comfort of patients after cardiac surgery.

Use your device to scan and
read the article online

Method: This was a randomized clinical trial with 120 patients undergoing cardiac surgery in Farshchian Hospital in Hamadan in 1395. The research units were
randomly divided into three groups of interventional, placebo, and control groups of
ICU patients undergoing cardiac surgery and had at least two duct drainage tubes.
Cold compresses and placebo were placed around tubes for 20 minutes before removing the chest tubes. The patient’s comfort level was measured using the visual
analog scale (VAS) before, immediately after and 5 minutes after removal of the
chest tube. Data analysis was done using SPSS16, Chi-square, and ANOVA.
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Results: There was no significant difference between demographic data in the
studied groups. However, the average comfort score before, immediately after
and 5 minutes after removing chest tube was significantly different in the groups
(P =0.000).
Conclusion: The results showed that the use of cold compresses around the chest
tube before the removal of tubes in patients undergoing heart surgery increases the
comfort of the patients.
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مقدمه :خارج ﮐردن لولﮥ درناژ سیﻨهای ،تجرﺑهای دردناك ﺑرای ﺑیماران مﺤﺴوب میشود .درد تﺴکین نیافته و
ناراﺣتﯽ ﺑیمار ﺑا ﮐاهﺶ اتﺴاع ﻗﻔﺴﮥ سیﻨه ،اختالل ﮐارﮐرد تﻨﻔﺴی همراه ﺑا هیﭙوﮐﺴمی ،افﺰايﺶ پاسخ سمﭙاتیﮏ
همراه ﺑا ايﺴکمی میوﮐارد ،افﺰايﺶ پاسخ استرس عمومی همراه ﺑا تاﮐیکاردی همراه است .هدف از انجام مﻄالﻌﮥ
ﺣاﺿر ﺑررسی استﻔاده از ﮐمﭙرس سرد ﻗبﻞ از خارج ﮐردن لولﮥ درناژ ﻗﻔﺴﮥ سیﻨه ﺑر میﺰان راﺣتﯽ ﺑیماران ﺑﻌد از
عمﻞ ﺟراﺣی ﻗلﺐ است.
روش کار :اين مﻄالﻌه يﮏ ﮐارآزمايی ﺑالیﻨی است ﮐه ﺑا شرﮐت  120ﺑیمار تﺤت ﺟراﺣی ﻗلﺐ در ﺑیمارستان
فرشﭽیان شهر همدان در سال  1395انجام ﮔرفت .واﺣدهاي پژوهﺶ ﺑهصورت تﺼادفی ساده از ﺑین ﺑیماران ﺑﺨﺶ
آی سی يو ﺟراﺣی ﻗلﺐ ﮐه تﺤت عمﻞ ﺟراﺣی ﻗلﺐ ﻗرار ﮔرفتهاند و ﺣداﻗﻞ دو لوله درناژ سیﻨهای داشتﻨد ،در 3
ﮔروه مداخله ،دارونما و ﮐﻨترل تقﺴیﻢ شدند .ﮐمﭙرس سرد و دارونما ﻗبﻞ از خارج ﮐردن لول هها ﺑهمدت  20دﻗیقه
در اطراف لولهها ﻗرار داده شد .میﺰان راﺣتی ﺑیمار ﻗبﻞ ،ﺑالفاصله و  5دﻗیقه ﺑﻌد از خارج ﮐردن لولههای سیﻨهای
نهای مجذور ﮐای ،آنالیﺰ واريانﺲ انجام
ارزياﺑﯽ شد .آنالیﺰ اطالعات ﺑا استﻔاده از نرمافﺰار  SPSSنﺴﺨﮥ  16و آزمو 
شد.
یافتهها :اطالعات دموﮔرافیﮏ ﺑین ﮔروههای تﺤت مﻄالﻌه تﻔاوت مﻌﻨیداری نداشتﻨد .اما میانﮕین نمرة
راﺣتی ﺑیمار در ﻗبﻞ ،ﺑالفاصله و  5دﻗیقه ﺑﻌد از خارج ﮐردن لولﮥ سیﻨ های در ﮔرو هها تﻔاوت مﻌﻨیداری داشت
).(P =0/001
نتيجهگيري :نتايﺞ نشان داد استﻔاده از ﮐمﭙرس سرد در اطراف لولههای سیﻨهای ﻗبﻞ از خارج ﮐردن لولهها در
ﯽشود.
ﺑیماران تﺤت ﺟراﺣی ﻗلﺐ ﺑاعﺚ افﺰايﺶ راﺣتﯽ ﺑیماران م 
واژههای کلیدی :لولﮥ درناژ سیﻨ های ،ﺟراﺣی ﻗلﺐ ،راﺣتی ﺑیمار

مقدمه

هر سال ﺑیﺶ از  448هﺰار ﺑیمار در اياﻻت متﺤده []1
و ﺑیﺶ از  40هﺰار ﺑیمار در ايران تﺤت عمﻞ ﺟراﺣی ﻗلﺐ
و ﻗﻔﺴه سیﻨه ﻗرار میﮔیرند ﮐه اين اعمال ﺟراﺣی شامﻞ
پیوند عروق ﮐرونر ،تﻌويﺾ يا ترمیﻢ دريﭽه يا ترمیﻢ نقايﺺ
ساختمانی ﻗلﺐ است [ .]2مﻌموﻻ ﺑرای تﺨلیﮥ ترشﺤات و
ﯽشود [ .]3در اين
اتﺴاع ري هها لولﮥ درناژ ﻗﻔﺴه سیﻨه تﻌبیه م 
میان ﮔذاشتن لولﮥ درناژ سیﻨهای ﺑا افﺰايﺶ درد و ناراﺣتی
در ﺑیماران همراه است و ﺑاعﺚ تﺤريﮏپذيری مکانیکی ﻗلﺐ
یشود [ .]4،5خارج ﮐردن لولﮥ درناژ ﻗﻔﺴه سیﻨه
و پريکارد م 
ﺑهعﻨوان يکﯽ از تجارب دردناك و ناراﺣتﮐﻨﻨده در ﺑیماران
ﺑﺴتري در ﺑﺨﺶهاي ويژه ﮔﺰارش شده است [ .]6،7ايجاد
ﺑیدردی ﺑﻌد از ﺟراﺣی ﮐارديوتوراسیﮏ ﺑهدﻻيﻞ متﻌدد ﺣاﺋﺰ
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

اهمیت است و درمان و ﮐﻨترل درد ﺑﻌد از عمﻞ ،ﺟﺰﺋی مهﻢ
پﺲ از عمﻞ ﺟراﺣی ﺑهشمار میآيد .دردی ﮐه تﺴکین داده
نشود آﺛار مﺨرب فیﺰيولوژيﮏ و متاﺑولیﮏ از ﻗبیﻞ تﻐییرات
ﻢهای ايمﻨی ،ريوی ،ﻗلبی و عروﻗی،
عالﺋﻢ ﺣیاتی ،سیﺴت 
ﮔوارشی و ﻏدد درونريﺰ است .درد تﺴکیننیافته عالوه ﺑر
ايجاد ناراﺣتی و رنﺞ ﺑرای ﺑیماران ،ممکن است ﺑا ﮐاهﺶ
صداهای تﻨﻔﺴی ،ديﺴترس تﻨﻔﺴی ،ﮐاهﺶ اتﺴاع ﻗﻔﺴه
سیﻨه ،صدای تشديديافتﮥ ريوی در طرف آسیﺐديده ،اختالل
ﮐارﮐرد تﻨﻔﺴی همراه ﺑا هیﭙوﮐﺴمی ،افﺰايﺶ پاسخ سمﭙاتیﮏ
همراه ﺑا ايﺴکمی میوﮐارد ،افﺰايﺶ پاسخ استرس عمومی
همراه ﺑا تاﮐیکاردی ،افﺰايﺶ ﺑرونده ﻗلبی و انقباض عروق
همراه ﺑاشد .از طرفﯽ مﺴﺌلﮥ مديريت درد و راﺣتﯽ ﺑیماران
در اﮐﺜر مواﻗﻊ ﺑهطور ﺟدي انجام نمﯽﮔیرد [ .]8،9يکی از
دوره  26شماره  - 1فروردین و اردیبهشت 1397

خدایار عشوندی و همکاران59 .

اهداف ﺣرفهای پرستاران تﺄمین راﺣتی ﺑیماران است .تﺤقﻖ
اين امر از طريﻖ درك و شﻨاخت نیازهای مراﻗبتی و انجام
مراﻗبتهای علمی ،انﺴانی ،اخالﻗی و ارتباطی امکانپذير
است .ﺑﻨاﺑراين شﻨاسايی و چﮕونﮕی انجام آن در ﺑیماران ﻻزم
ﺑهنﻈر میرسد [.]10،11
امروزه ﺑرای ﮐاهﺶ يا ﮐﻨترل مﻨاسﺐ درد ،روشها و
داروهای مﺨتلﻔی ﺑررسی شدهاند .در مداخالت دارويی،
مﺴاﺋلی مهﻢ مﺜﻞ افﺰايﺶ يا ﮐاهﺶ ﺑیﺶ از اندازة داروها،
عوارض ﺟانبی داروها از ﻗبیﻞ افت فشارخون ،اختاللهای
سیﺴتﻢ تﻨﻔﺴی و عوارض ﻗلبی و عروﻗی يا ترس از واﺑﺴتﮕی
فیﺰيکی و روانی ﺑه اين داروها وﺟود داشته ﮐه موﺟﺐ مﺤدود
شدن مﺼرف اين داروها شد .همﭽﻨین استﻔاده از درمان
دارويی ﺑهويژه در سالمﻨدان ﺑهدلیﻞ تﻐییرات ﺑدنی آنها ﺑا
مشکالتی همراه است.
ﺑا وﺟودي ﮐه داروهای ﺿددرد ﺑهترين و مﺆﺛرترين اﺑﺰار
پرستاران ﺑرای ﮐاهﺶ درد هﺴتﻨد ،اما ﺑهدلیﻞ ايﻨکه عوارض
ﺟانبی زيادی دارند و ﺑین آنها در تﺄﺛیرﮔذاری تﻔاوت وﺟود
دارد ،ممکن است روشهای ﻏیردارويی توﺟه ﺑرخی را ﺑه خود
ﺟلﺐ ﮐﻨﻨد [ .]10استﻔاده از ﮐمﭙرس سرد ،يکی از روشهای
ﻏیردارويی ﮐﻨترل درد و افﺰايﺶ راﺣتﯽ و رﺿايت ﺑیماران
یشود [.]12
است و سالهای زيادی است ﮐه استﻔاده م 
همﭽﻨین مﻄالﻌهاي در زمیﻨﮥ تﺄﺛیر ﺑهﮐارﮔیري ﮐمﭙرس سرد
ﺑر راﺣتﯽ ﺑیماران در ﮐشور ايران انجام نﮕرفته است .ﺑﻨاﺑراين
مﺤقﻖ ﺑر آن شد مﻄالﻌهاي ﺑا عﻨوان تﺄﺛیر ﮐمﭙرس سرد ﺑر
راﺣتﯽ ناشﯽ از ﮐشیدن لولﮥ درناژ ﻗﻔﺴه سیﻨه در ﺑیماران پﺲ
از عمﻞ ﺟراﺣﯽ ﻗلﺐ انجام دهد.

روش كار

مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر يﮏ ﮐارآزمايی ﺑالیﻨی شاهددار تﺼادفی
ﮐه ﺑا شرﮐت  120ﺑیماري ﮐه تﺤت عمﻞ ﺟراﺣﯽ ﻗلﺐ ﻗرار
ﮔرفته ﺑودند در سال  1395انجام ﮔرفت .ﺣجﻢ نمونه ﺑراساس
مﻄالﻌات ﻗبلﯽ [ ]13تﻌیین شد .شرايﻂ ورود ﺑه مﻄالﻌه
شامﻞ سن ﺑیﺶ از  18سال ،داشتن دو لولﮥ درناژ هﻢزمان
ﺑه فاصلﮥ نﺰديﮏ ،مبتال نبودن ﺑه دياﺑت ،اعتیاد نداشتن ﺑه
موادمﺨدر ،هوشیاري ﮐامﻞ ﺑیمار و شرايﻂ خروج از مﻄالﻌه
شامﻞ نارﺿايتی ﺑیمار از ادامﮥ همکاري و تﻐییر در پروتکﻞ
درمانﯽ ﺑیمار ﺑود.
روش نمونهﮔیري در اين مﻄالﻌه ﺑهصورت ساده از ﺑین
ﺑیماران ﺑﺴتری شده در ﺑﺨﺶ آی سی يو ﺟراﺣی ﻗلﺐ ﮐه
تﺤت عمﻞ ﺟراﺣی ﻗلﺐ ﻗرار ﮔرفتهاند و ﺣداﻗﻞ دو لولﮥ
درناژ سیﻨهای داشتﻨد ،ﺑود .ﺑدين صورت ﮐه  120ﺑیمار ﮐه
شرايﻂ ورود ﺑه مﻄالﻌه را داشتﻨد ،انتﺨاب و ﺑهصورت تﺼادفی
ساده ﺑه سه ﮔروه مداخله ،دارونما و ﮐﻨترل تقﺴیﻢ شدند.
ﺑرای اين مﻨﻈور  120عدد ﮐارت تهیه و روی  40عدد از
ﮐارتها ﺣرف ) Aمرﺑوط ﺑه ﮔروه مداخله( 40،عدد ﺣرف
) Pدارونما( و  40عدد ديﮕر ﺣرف ) Cﮐﻨترل( نوشته شده
ﺑود .سﭙﺲ ﮐارتها ﺑا هﻢ مﺨلوط ،در داخﻞ پاﮐتی ريﺨته و
ﺑر ﺑالین ﺑیمار ﺑهصورت تﺼادفی يکی از ﮐارتها انتﺨاب و ﺑا
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

توﺟه ﺑه نوشتﮥ روی ﮐارت ،عمﻞ میشد .در اين مﻄالﻌه ﺑرای
يکﺴانسازي واﺣدهاي پژوهﺶ ،پﺰشﮏ ﺟراح تﻌبیهﮐﻨﻨده و
فرد خارجﮐﻨﻨدة لولﮥ ﻗﻔﺴه سیﻨه يکﺴان ﺑود.
پﺲ از توﺿیﺢ ﮐامﻞ روش و اهداف مﻄالﻌه ﺑراي ﺑیماران و
ﮐﺴﺐ رﺿايتنامﮥ ﮐتبﯽ و آﮔاهانه از ايشان ،در هر سه ﮔروه
طبﻖ روش مرسوم و روتین ﻗبﻞ از ﮐشیدن لولﮥ درناژ سیﻨهاي
وﺿﻌیت نیمهنشﺴته و دم عمیﻖ و ﺣبﺲ آن تا انتهای خارج
شدن لولﮥ درناژ انجام ﮔرفته است .در ﮔروه مداخله ،عالوه ﺑر
روش مرسوم ذﮐرشده از ريﻨﮓ ﮐمﭙرس سرد ﺑا دمای صﻔر
تا مﻨﻔی  5درﺟه ﮐه از سوی پژوهشﮕر طراﺣی شده ﺑود20 ،
دﻗیقه ﻗبﻞ از ﮐشیدن لولﮥ درناژ سیﻨهاي در پیرامون هر دو
لوله و در تماس مﺴتقیﻢ ﺑا پوست ناﺣیﮥ ورود لوله ﻗرار داده
و پﺲ از ﮔذشت زمان مدنﻈر ،لول هها خارج شدند .خارجسازي
لولﮥ درناژ و ارزياﺑﯽ میﺰان راﺣتﯽ ﺑیماران در ساعات اﺑتدايﯽ
شیﻔت صبﺢ انجام ﮔرفت .در ﮔروه دارونما ،عالوه ﺑر روش
مرسوم ﺑﺨﺶ ،از ريﻨﮓهايی مشاﺑه ريﻨﮓهای ﮐمﭙرس سرد
ولی هﻢدمای اتاق ﺑیمار استﻔاده شد و در ﮔروه ﮐﻨترل هیﭻ
اﻗدام خاصی ﺑهﺟﺰ اﻗدامات مرسوم و روتین انجام نشد .ﻻزم
ﺑه ذﮐر است تمامﯽ ﺑیماران در هر سه ﮔروه ﺑالفاصله ﻗبﻞ
از خارج ﮐردن لولﮥ درناژ سیﻨ هاي مﺴکن مﺨدر )پتیدين25
میلﯽﮔرم( دريافت ﮐردند .راﺣتﯽ ﺑیماران در ﮔروههای تﺤت
مﻄالﻌه پیﺶ از خارج ﮐردن لولهها )ﻗبﻞ از ﮐشیدن ﺑﺨیههای
فیکﺲﮐﻨﻨدة لول هها( ،ﺑالفاصله پﺲ از خارج ﮐردن لول ههای
درناژ سیﻨهای و  5دﻗیقه ﺑﻌد ﺑراساس اﺑﺰار اندازهﮔیری ديداري
راﺣتﯽ ) (VASاز سوی همکار پژوهشﮕر ارزياﺑﯽ شد .ﺣداﻗﻞ
نمره  0ﺑهمﻌﻨی ﮐامال راﺣت و ﺣداﮐﺜر نمره  10يﻌﻨی ﮐامال
ناراﺣت ﺑود .ﺑﻨاﺑراين هرچه نمرة راﺣتی ﺑیمار پايینتر ﺑود،
میﺰان ناراﺣتی ﺑیمار ﺑیشتر و هرچه نمرة راﺣتی ﺑیمار ﺑاﻻتر
ﺑود ،میﺰان ناراﺣتی ﺑیمار ﮐمتر ﺑود .آنالیﺰ اطالعات ﺑا استﻔاده
از نرمافﺰار  SPSSنﺴﺨﮥ  16و ﺑهﮐار ﺑردن آزمونهای مجذور
ﮐای ،آنالیﺰ واريانﺲ ،آنالیﺰ ﮐوواريانﺲ و آنالیﺰ واريانﺲ مکرر
انجام شد.

یافته ها

در طول مﻄالﻌه در ﮔروه مداخله سه نﻔر ﺑهعلت ﺑروز
مﻌیارهای خروج ،از مﻄالﻌه خارج شدند .در ﮔروه دارونما دو
نﻔر ﺑهعلت ﺑیتمايلی ﺑه ادامﮥ مﻄالﻌه ،خارج شدند و در ﮔروه
ﮐﻨترل تمامی ﺑیماران مﻄالﻌه را ﺑه پايان رساندهاند .در نهايت
اطالعات مرﺑوط ﺑه  37ﺑیمار در ﮔروه مداخله 38 ،ﺑیمار در
ﮔروه دارونما و  40ﺑیمار در ﮔروه ﮐﻨترل تﺤت آنالیﺰ ﻗرار
ﮔرفت.
نتايﺞ مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر نشان داد میانﮕین سﻨی در ﺑیماران
مﻄالﻌهشده مشاﺑه ﺑوده و تﻔاوت مﻌﻨادار آماری ﺑین ﮔروهها
مشاهده نشد .در هر سه ﮔروه ﺑیشتر ﺑیماران مرد ﺑودند ﮐه از
نﻈر آمار تﻔاوت مﻌﻨیداری ﺑین ﮔروهها وﺟود نداشته است.
سﻄﺢ تﺤﺼیالت ﺑیشتر ﺑیماران تﺤت مﻄالﻌه تﺤﺼیالت ديﭙلﻢ
و پايینتر ﺑوده است و اﮐﺜر آنان خانهدار ﺑوده يا شﻐﻞ آزاد
داشت هاند .ﺑراساس نتايﺞ آمار در خﺼوص وﺿﻌیت تﺤﺼیلی
و اشتﻐال ﺑین ﺑیماران در ﮔروههای تﺤت مﻄالﻌه تﻔاوت
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مﻌﻨیدار آماری مشاهده نشد )ﺟدول شماره .(1
از طرفﯽ نتايﺞ مﻄالﻌه نشان داد ﮐه ﻗبﻞ از خارج ﮐردن
لولﮥ درناژ نمرة راﺣتی ﺑیمار در ﮔروه مداخله  ،1در ﮔروه
دارونما  4و در ﮔروه ﮐﻨترل  2/1ﮔﺰارش شده است ﮐه تﻔاوت
اين مقادير ﺑراساس آزمون آنالیﺰ ﮐوواريانﺲ مﻌﻨیدار ﺑود.
همﭽﻨین ﺑراساس نتايﺞ تﻔاوت ﺑین ﮔروه مداخله ﺑا ﮔروه
دارونما و ﮔروه ﮐﻨترل ﺑهطور ﺟداﮔانه تﻔاوت مﻌﻨیدار آماری
را نشان میدهد و در ﮔروه مداخله نمرة راﺣتی ﻗبﻞ از خارج
ﮐردن لوله ﺑهطور مﻌﻨیداری از ﮔروه دارونما و ﮔروه ﮐﻨترل
ﮐمتر ﺑوده و ﺑیماران اين ﮔروه راﺣتی ﺑیشتری را ﮔﺰارش
ﮐردهاند .نتايﺞ آنالیﺰ نشان داد ﮐه نمرة راﺣتی ﺑیمار ﺑالفاصله
پﺲ از خارج ﮐردن لوله در هر سه ﮔروه تﺤت مﻄالﻌه افﺰايﺶ
داشته است و در ﮔروه مداخله  ،4در ﮔروه دارونما  7/2و
در ﮔروه ﮐﻨترل  6/8ﮔﺰارش شده ﮐه ﺑراساس تﺤلیﻞ دادهها
تﻔاوت ﺑین نمرة راﺣتی ﺑیمار در ﮔرو هها در اين زمان از نﻈر
آماری مﻌﻨیدار ﺑود .نتايﺞ مقايﺴﮥ نمرة راﺣتی ﺑیمار ﺑین سه
ﮔروه نشان میدهد ﮐه نمرة راﺣتی ﺑیمار ﺑین ﮔروهها ﺑالفاصله
ﺑﻌد از خارج ﮐردن لوله تﻔاوت مﻌﻨادار آماری داشتهاند .در

مقايﺴﮥ نمرة راﺣتی ﺑیمار ﺑین ﮔروه مداخله ﺑا ﮔروه دارونما و
ﮐﻨترل ﻗبﻞ از مداخله تﻔاوت مﻌﻨادار آماری مشاهده شده و
نمرة راﺣتی ﺑیمار در ﮔروه مداخله ﺑهطور مﻌﻨیداری از ﮔروه
دارونما و ﮔروه ﮐﻨترل ﮐمتر ﺑود .نتايﺞ مقايﺴﮥ متﻐیر نمرة
راﺣتی ﺑیمار ﺑین ﮔروههای تﺤت مﻄالﻌه  5دﻗیقه پﺲ از
یدهد ﮐه نمرة راﺣتی ﺑیمار پﺲ از
خارج ﮐردن لوله نشان م 
خارج ﮐردن لوله در هر سه ﮔروه تﺤت مﻄالﻌه ﮐاهﺶ داشته
است ،ﺑهطوری ﮐه در ﮔروه مداخله  ،0/8در ﮔروه دارونما
 4/1و در ﮔروه ﮐﻨترل  3ﮔﺰارش شده ﮐه ﺑراساس تﺤلیﻞ
دادهها تﻔاوت ﺑین نمرة راﺣتی ﺑیمار در ﮔروهها در اين زمان از
نﻈر آماری مﻌﻨیدار ﺑود .نتايﺞ مقايﺴﮥ نمرة راﺣتی ﺑیمار ﺑین
سه ﮔروه ﺑا آنالیﺰ ﮐوواريانﺲ نشان میدهد ﮐه نمرة راﺣتی
ﺑیمار ﺑین ﮔروهها  5دﻗیقه ﺑﻌد از خارج ﮐردن لوله تﻔاوت
مﻌﻨادار آماری داشت هاند .در مقايﺴﮥ نمرة راﺣتی ﺑیمار ﺑین
ﮔروه مداخله ﺑا ﮔروه دارونما ﻗبﻞ از مداخله تﻔاوت مﻌﻨادار
آماری مشاهده شده و نمرة راﺣتی ﺑیمار در ﮔروه مداخله
ﺑهطور مﻌﻨیداری از ﮔروه دارونما و ﮔروه ﮐﻨترل ﮐمتر ﺑود
)ﺟدول شماره .(2

جدول شماره  .1مقایسﮥ مشخصات جمعیتشناسی گروههای تحت مطالعه
مشخصه

گروه مداخله
)(37=n

گروه دارونما
)(38=n

گروه کنترل
)(40=n

سن )سال(
)انحرافمعیار ±میانگین(

58/5± 8/9

59/9± 10/5

59± 8/7

مرد

)23 (%62/2

)21 (%52/5

)22 (%57/9

χ2=0/74

زن

)14 (%37/8

)19 (%47/5

)16 (%42/1

P=0/69

ﺑیسواد

)8 (%21/6

)9 (%22/5

)11 (%28/9

زير ديﭙلﻢ

)23 (%62/2

)23 (%57/5

)21 (%55/3

ديﭙلﻢ و ﺑاﻻتر

)6 (%16/2

)8 (%20

)6 (%15/8

خانهدار

)14 (%37/8

)18 (%45

)16 (%42/1

شاﻏﻞ آزاد

)12 (%32/4

)12 (%30

)12 (%31/6

χ2=3/89

ﺑازنشﺴته

)10 (%27

)6 (%15

)6 (%15/8

P =0/71

ﮐارمﻨد

)1 (%2/7

)4 (%10

)4 (%10/5

ﺟﻨﺴیت

تﺤﺼیالت

شﻐﻞ

نتیجﮥ آزمون
F=0/238

P =0/79

χ2=0/9

P=0/92

جدول شماره  .2مقایسﮥ نمره راحتی در گروههای تحت مطالعه در زمان قبﻞ از خارج کردن لوله
گروههای تحت مطالعه

مداخله

دارونما

کنترل

<P1

<P2

<P3

<P4

راحتی بیمار قبﻞ از خارج سازي لوله

1±0/8

4±1/6

2/1±1/5

0/001

0/001

0/001

0/001

راحتی بﻼفاصله بعد از خارجسازي لوله

4±1/3

7/2±1/2

6/8±1/3

0/001

0/001

0/001

0/001

راحتی بیمار  5دقیقه بعد از خارجسازي لوله

0/8±0/8

4/1±2/2

3±1/9

0/001

0/001

0/001

0/001

 P1مقايﺴﮥ متﻐیرها در ﮔروهها ﺑا آزمون ANOVA

 P2مقايﺴﮥ متﻐیرها در سه ﮔروه ﺑا آزمون  ANCOVAﺑا ﮐﻨترل اﺛر میﺰان درد ﻗبﻞ از مداخله و طول مدت ريکاوری
P3مقايﺴﮥ ﮔروه مداخله ﺑا دارونما ﺑا آزمون  ANCOVAﺑا ﮐﻨترل اﺛر میﺰان درد ﻗبﻞ از مداخله و طول مدت ريکاوری
 P4مقايﺴﮥ ﮔروه مداخله ﺑا ﮔروه شاهد ﺑا آزمون  ANCOVAﺑا ﮐﻨترل اﺛر میﺰان درد ﻗبﻞ از مداخله و طول مدت ريکاوری
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خدایار عشوندی و همکاران61 .

بحث

نتايﺞ مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر نشان داد ﮐه در هر سه زمان
ارزياﺑیشده میﺰان راﺣتی ﺑیماران در ﮔروه مداخله ﺑهطور
مﻌﻨیداری از دو ﮔروه ديﮕر ﺑیشتر ﺑود .ﺑا توﺟه ﺑه اين يافتهها
میتوان نتیجهﮔیری ﮐرد ﮐه استﻔاده از ﮐمﭙرس سرد ﻗبﻞ از
خارج ﮐردن لولﮥ درناژ سیﻨه در ﺑیماران ﺑا ايجاد راﺣتی ﺑیشتر
میتواند ﺑهعﻨوان يﮏ روش ﻏیردارويی مﺆﺛر ﻗاﺑﻞ توﺟه ﺑاشد.
مﻄالﻌﮥ  Ganjiو همکاران ) (2013ﺑا عﻨوان تﺄﺛیر متﻨاوب
ﮐمﭙرس سرد و ﮔرم ﺑر شدت درد زايمان نشان داد ﮐه شدت
درد در ﮔروه مداخله ﮐاهﺶ و میﺰان راﺣتﯽ در فاز دوم زايمان
در اين ﮔروه افﺰايﺶ مﻌﻨﯽداري داشت [(2002) Saul .]14
طﯽ مﻄالﻌهاي نشان داد ﮐمﭙرس سرد ﺑاعﺚ ﮐاهﺶ شدت
درد ناشﯽ از ﮐشیدن چﺴت تیوب مﯽشود [ .]12نتايﺞ اين
مﻄالﻌات هﻢسو ﺑا نتايﺞ مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر است .نﻈريات مﺨتلﻒ
ﺑیانﮕر تﺄﺛیر ﮐاهشﯽ ﮐﭙرس سرد ﺑر آزادسازي واسﻄههاي
التهاﺑﯽ مﺜﻞ هیﺴتامین داشته و در نتیجه از طريﻖ انقباض
عروﻗﯽ موﺿﻌﯽ ﺑا ﮐاهﺶ خونرسانﯽ ﺑه ناﺣیﮥ آسیﺐديده،
درد و التهاب و تورم را ﮐاهﺶ مﯽدهد .از طرفﯽ Block
) (2010در مﻄالﻌﮥ مروري ﺑا عﻨوان »ﮐارﺑرد سرمادرمانﯽ و
ﮐمﭙرس سرد در ﺑیماران ﺑا آسیﺐهاي اسکلتﯽ و عﻀالنﯽ و
ﯽهاي ارتوپدي« نشان داد ﺑهﮐارﮔیري ﮐمﭙرس سرد
ﺟراﺣ 
همیشه ﺑاعﺚ ﮐاهﺶ درد و افﺰايﺶ راﺣتﯽ ﺑیماران نمﯽشود
[ .]15همﭽﻨین مﻄالﻌﮥ انجامﮔرفته از سوی  Thienpontروي
 50ﺑیمار ﮐه تﺤت آرتروسکوپﯽ زانو ﻗرار ﮔرفته ﺑودند ،نشان
داد ﮐرايوتراپﯽ تﺄﺛیري ﺑر شدت درد و مﺼرف داروي مﺨدر و
همﭽﻨین مقدار خونريﺰي ﺣین ﺟراﺣﯽ نداشت [ .]16نتايﺞ
مﻄالﻌات فوق ﺑا نتايﺞ مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر ﻏیرهﻢسو است .از دﻻيﻞ
تﺄﺛیر نداشتن سرمادرمانﯽ در مﻄالﻌات ذﮐرشده مﯽتوان
ﯽهاي
ﺑه ماهیت دردناك پروسیجرهاي تهاﺟمﯽ در ﺟراﺣ 
ارتوپدي ﺑهعلت دستﮐاري زياد اعﺼاب و ﺑافتها و همﭽﻨین
ترس از ﺣرﮐت دادن اندام ﺟراﺣﯽشده در اين ﺑیماران اشاره
ﮐرد .همﭽﻨین از دﻻيﻞ ديﮕر اين نتايﺞ مﯽتوان ﺑه ﺑررسﯽ و
اندازهﮔیري نکردن درﺟﮥ ﺣرارت داخﻞ مﻔﺼﻞ ﺑرای تﺄيید
مﺆﺛر ﺑودن ﮐمﭙرس سرد و ﮐاهﺶ درﺟﮥ ﺣرارت ﺑه میﺰان

نتيجهگيري

ﺑهطور ﮐلی نتايﺞ مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر نشان میدهد ﮐه ﺑهﮐار
ﺑردن ﮐمﭙرس سرد در اطراف لول ههای درناژ سیﻨ های در
ﺑیماران تﺤت ﺟراﺣی ﻗلﺐ در زمان خارج ﮐردن آنها ﺑاعﺚ
افﺰايﺶ میﺰان راﺣتی ﺑیماران مﯽشود .لذا میتواند ﺑهعﻨوان
يﮏ روش ﻏیردارويی مﺆﺛر در ﮐﻨار روشهاي دارويﯽ ﺑهمﻨﻈور
افﺰايﺶ راﺣتﯽ اين ﺑیماران استﻔاده شود.

سپاسگزاری

اين مقاله ﺑرﮔرفته از پاياننامﮥ دانشجوی ﮐارشﻨاسی ارشد
پرستاری مراﻗبتهای ويژة مﺼوﺑﮥ شورای پژوهشی دانشﮕاه
علوم پﺰشکی همدان ﺑا ﮐد اخالق شماره IR.UMSHA.
 1395,525.RECاست ﮐه همﭽﻨین در سايت ﮐارآزمايی ﺑالیﻨی
ايران ﺑا شمارة IRCT:IRCT2017013025929N4ﺛبت
شده است .نويﺴﻨدﮔان از همکاری مﺴﺌولین مﺤترم دانشﮕاه
علوم پﺰشکی همدان و پرسﻨﻞ مﺤترم درمانﮕاه ﻗلﺐ و عروق
ﺑیمارستان فرشﭽیان همدان و تمامی ﺑیمارانی ﮐه در انجام
اين پژوهﺶ ما را ياری ﮐرد هاند ،صمیمانه ﮐمال تشکر و
ﻗدردانی را دارند.
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