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ABSTRACT
Introduction: Today, pain is important since it is considered as the fifth vital
sign. In patients with decreased consciousness, it is often difficult to detect pain due
to the communication barriers. Therefore, this study was conducted to evaluate effect
of using Behavioral Pain Scale (BPS) by nurses on diagnosis of Pain and Relief Care
in ICU Patients.
Methods: This semi-experimental single-group study was conducted with the
participation of 68 nurses in the intensive care unit of Hamadan hospitals and selected
by census sampling method. The ability to diagnose pain and determine its severity
in patients, and pain management methods used by nurses, were evaluated based on
the researcher made checklist of evaluation of pain relief before and after the training
of behavioral pain monitoring. The collected data were analyzed using SPSS 18.
Descriptive statistics were used to determine the frequency, mean, and analytical
statistics for comparing ratios and Kolmogorov-Smirnov and Chi-square (P<0.05).
Results: The findings showed that after the intervention, the ability to diagnose
pain by nurses has optimally changed. The frequency of use of pain relief drug
methods increased from 625 to 1222, and the use of non-pharmacological pain relief
also increased significantly (P< 0/001).
Conclusion: The results of this study indicated that the use of BPS scale has been
effective in diagnosing and monitoring pain in patients with decreased
consciousness, and has led to optimal changes in the use of non-pharmacological
pain relief medications as complementary therapies in intensive care units.
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تسکینی در بیماران بستری در ICU
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مقدمه :امروزه درد بهمنزلة پنجمین عالمت حیاتی اهمیت دارد .در بیمارانی که سطح هوشیاری آنها
کاهش یافته ،تشخیص درد بهدلیل موانع برقراری ارتباط دشوار است؛ بنابراین مطالعة حاضر با هدف ارزیابی
تأثیر بهکارگیری مقیاس رفتاری درد ( )BPSاز سوی پرستاران بر شناسایی درد و مراقبتهای تسکینی در
بیماران بستری در  ICUصورت گرفت.
روشکار :مطالعة حاضر از نوع نیمهتجربی تکگروهی است که با روش نمونهگیری سرشماری به بررسی
 68پرستار شاغل در بخش مراقبت ویژة بیمارستانهای شهر همدان پرداخته است .توانایی تشخیص درد و
تعیین شدت آن در بیماران و روشهایی که پرستاران برای تسکین درد استفاده میکردند ،براساس فرم نحوة
ارزیابی تسکین درد قبل و بعد از آموزش مقیاس  BPSارزیابی شد .در خاتمه ،اطالعات جمعآوریشده با
نرمافزار آماری  SPSSنسخة  18تجزیه و تحلیل شد .از آمار توصیفی نیز برای تعیین فراوانی و میانگین و از
آمار تحلیلی بهمنظور ارائة آزمونهای مقایسة نسبتها و کلموگروف اسمرینوف و کایاسکوئر استفاده شد
(.)P<0/05
یافتهها :براساس یافتهها توانایی پرستاران در تشخیص درد بعد از مداخله (آموزش مقیاس )BPS
تغییرات مطلوبی داشته است ( .)P<0/05همچنین دفعات استفاده از روشهای دارویی تسکین درد از
 625مرتبه به  1222مرتبه افزایش یافته و ثبت و بهکارگیری روشها ی غیردارویی تسکین درد نیز رشد
فراوانی داشته است (.)P<0/001
نتیجهگیری :براساس نتایج حاصل از این مطالعه ،بهکارگیری مقیاس  BPSدر توانایی تشخیص و
پایش درد بیماران با کاهش سطح هوشیاری مؤثر بوده و به تغییرات مطلوبی در استفاده از شیوههای
تسکین درد غیردارویی بهعنوان طب مکمل در بخشهای مراقبت ویژه منجر شده است.
کلیدواژهها :درد ،پرستار ،بخش مراقبتهای ویژه ،مقیاس رفتاری پایش درد ،مراقبتهای تسکین درد

مقدمه
درد از شایعترین عالئم در بیماران بستری در بخشهای
مراقبت ویژه است ] .[1با وجود تالشهای صورتگرفته در سه
دهة گذشته برای ادارة درد بیماران ،همچنان عامل استرسزای
بزرگی برای بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه به شمار
میآید ] .[2مدیریت مناسب درد بهویژه در بخش مراقبتهای
ویژه که بسیاری از بیماران توانایی بیان دردشان را ندارند،
دشوار است ] .[3بیماران با کاهش سطح هوشیاری در بخش
مراقبتهای ویژه نیازمند دستگاه تهویة مکانیکی هستند که
این امر عامل مهم درد در این بیماران محسوب میشود ].[4
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

حدود  64درصد بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه درد را
اظهار نکردهاند ] .[5ارزیابی و مدیریت درد در بیمارانی که بهدلیل
تغییر در سطح هوشیاری بهدنبال مصرف آرامبخش ،تروما به سر یا
وضعیت فیزیولوژیکی زیر دستگاه تنفس مصنوعی بودند و در
بخشهای مراقبت ویژه بستریاند دشوار است و با تأخیر مواجه
میشود ] .[6مدیریت مناسب درد وابسته به بررسی سامانمند و
صحیح درد بهمنظور راهنمایی در تصمیمگیری برای تیترکردن ضد
دردها و تجویز داروها (در صورت نیاز) است ] .[7با توجه به شیوع
 33درصد درد هنگام استراحت و شیوع  56درصد آن در زمان انجام
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Behavior pain scale
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Critical pain observation tool

4.

مطالعة نیمهتجربی تکگروهی حاضر در سال  1390با
مشارکت همة پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژة
بیمارستانهای آموزشی شهر همدان به روش سرشماری به بررسی
 68نفر پرداخت .معیارهای ورود شرکتکنندگان همة کارکنان
پرستاری شاغل در  ICUجنرال بیمارستانهای بعثت و فرشچیان
(سینا) ،داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر با سابقة حداقل
شش ماه کار در بخش مراقبتهای ویژه که در مرخصی زایمان یا
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روشهای درمانی ] ،[8ارزیابی درد از سوی پرستاران و مداخلة
مناسب برای مدیریت و کاهش آن در این بیماران ضروری است.
اقدامات دارویی و غیردارویی از جمله این مداخالت است؛ هرچند
هریک عوارض خاص خود را دارند ].[9
مدیریت نامناسب درد به افزایش مدتزمان بستری در
بیمارستان ،بستری مجدد و نارضایتی بیماران از مراقبتهای
ارائهشده ] [11-10و درنهایت ناخوشی و افزایش مرگومیر در این
بیماران منجر میشود ] .[12 ،10روشهای بررسی درد باید با
تواناییهای ارتباطی بیمار تناسب الزم را داشته باشد .در بیمارانی
که قادر به برقراری ارتباط کالمی نیستند ،شاخصهای رفتاری و
فیزیولوژیکی قابلمشاهده برای بررسی درد به کار برده میشود
] .[13از این مقیاسها میتوان به مقیاس رفتاری 1 FLACCکه
بهطور رایجتری برای پایش درد نوزادان به کار گرفته میشود اشاره
کرد .همچنین از مقیاسهای  NVPS3 ، BPS2و  CPOT4برای
پایش درد بیماران بدحال بستری در بخشهای مراقبت ویژه که
قادر به برقراری ارتباط نیستند استفاده میشود ].[5
با وجود اهمیت پایش دقیق درد در بیماران بدحال بخشهای
مراقبت ویژه که قادر به ابراز درد خود نیستند ،همچنین کاربرد
نسبت ًا رایج و جهانی مقیاسهای رفتاری پایش درد ،همواره این مورد
چالش مراقبتی مهمی در پایش درد بیماران است .بیشتر پرستاران
و پزشکان نمیتوانند به پایش و تسکین صحیح درد بیماران مذکور
بپردازند ][14؛ بنابراین این پژوهش با هدف آشنایی و بهکارگیری
مقیاس  BPSاز سوی پرستاران بخشهای مراقبت ویژه و بررسی
تأثیر بهکارگیری آن بر تشخیص درد و مراقبتهای تسکینی در
بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری انجام شد .امید است نتایج
این پژوهش گامی در راستای ارتقای مدیریت درد و بهبود کیفیت
مراقبت در بخشهای مراقبت ویژه باشد.

مرخصی استعالجی طوالنیمدت نبودند و در کالس آموزشی
شرکت یا تحت آموزش مستقیم پژوهشگر قرار گرفتند ،شامل
میشد .معیارهای ورود برای بیماران نیز شامل گذشت  24ساعت
از پذیرش بیمار در  ،ICUبیماران گروه سنی بزرگسال ( 18تا 65
سال) با کاهش سطح هوشیاری (نمرة  5- 8مقیاس گالسکو) که
قادر به گزارش درد خود نبوده ،با یا بدون لولة تراشه یا لولة
تراکئوستومی ،بیماران تحت ونتیالتور بدون دریافت داروهای
آرامبخش و شلکنندة عضالنی ،اعتیادنداشتن به الکل یا هر مادة
مخدر دیگر بود .معیارهای خروج نیز شامل پرستارانی بود که پس
از گذراندن کالس آموزشی به دالیلی مانند بیماری یا مرخصی
طوالنیمدت ،انتقالی یا به هر دلیلی قادر به همکاری با این طرح
پژوهشی نبودند ،بیماران با تغییر سطح هوشیاری باالتر یا پایینتر
از معیار ورودی تعیینشده ،بیماران وابسته به الکل و مواد مخدر،
فوت یا ترخیص زودتر بیمار قبل از انجام نمونهگیری بعد از مداخله.
ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه شامل مقیاس  BPSبرای
بررسی درد در بیماران ( ICUدر مرحلة پس از مداخله) و پرسشنامة
سنجش توانایی تشخیص پرستاران درمورد درد (در مرحلة قبل و
بعد از مداخله) بود .در مطالعة  Chanquesو همکاران که با هدف
بررسی درد بیماران با کاهش سطح هوشیاری و غیر اینتوبه صورت
گرفت ،پایایی مقیاس  BPSبا آلفای کرونباخ  0/79مناسب گزارش
شد ] .[12در این مطالعه نیز آلفای کرونباخ  0/85محاسبه شد.
مقیاس  BPSشامل سه قسمت اصلی است که هر قسمت از  1تا 4
امتیازدهی شده و مجموع حداقل امتیاز کسبشده از سه قسمت
 3و حداکثر  12است .همچنین طبقهبندی شدت درد براساس این
مقیاس بهصورت ( )6-3درد خفیف )9-6( ،درد متوسط و ()12-9
درد شدید است.
در پرسشنامة سنجش توانایی تشخیص پرستاران درمورد درد
(در مرحلة قبل و بعد از مداخله) عالوه بر ثبت اطالعات دموگرافیک
پرستاران از جمله سوابق کاری آنها توانایی آنان در تشخیص وجود
و شدت درد نیز در سه حالت استراحت (بدون هیچ اقدام درمانی)،
تغییر پوزیشن و ساکشن ترشحات ارزیابی شد .در مرحلة بعد از
مداخله (بهکارگیری مقیاس  (BPSنیز بار دیگر از این پرسشنامه
برای ارزیابی استفاده شد .این پرسشنامة پژوهشگرساخته براساس
مرور متون و منطبق با مراحل اصلی مدیریت درد شامل تشخیص،
تسکین و پایش مجدد درد طراحی شد .از نظر روایی محتوا نیز 15
نفر از اعضای هیئتعلمی و متخصصان بالینی به بررسی آن
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در این مطالعه ،برخی اطالعات دموگرافیک بررسی و مشخص
شد بیشتر پرستاران ( 87/7درصد) را زنانی با مدرک لیسانس
تشکیل دادهاند که  55/8درصد آنان نیز  5سال سابقة کار یا کمتر
داشتهاند .همچنین نتایج بررسی نشان میدهد بیشتر بیماران در
مرحلة قبل از مداخله ( 86/4درصد) و در مرحلة بعد از مداخله
( 96/1درصد) راه هوایی مصنوعی (لولة تراشه یا لولة
تراکئوستومی) داشتند .نتایج این مطالعه را پرستاران برای تعیین
تأثیر بهکارگیری مقیاس رفتاری پایش درد ( )BPSبر مراقبتهای
تسکین درد بیماران در سه حالت (استراحت ،تغییر پوزیشن و
ساکشن ترشحات) استفاده کردند .براساس نتایج ،برخی پرستاران
درد بیمار را حین استراحت بیان کردهاند؛ درحالیکه پس از
آموزش و بهکارگیری مقیاس  BPSگزارش درد در حین استراحت
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پرداختند و این پرسشنامه با شاخص روایی محتوا ()CVR=0/82
تأیید شد .همچنین از نظر پایایی نیز  15پرستار از آن استفاده کردند
و بعد از تکمیلکردن فرمها ضریب آلفای کرونباخ  0/90محاسبه شد.
یکی از پژوهشگران و پرستاران همة روشهای تسکین درد دارویی و
غیردارویی را در فرم مجزایی شامل نحوه و میزان استفاده از داروهای
مسکن و روش و دفعات استفاده از روشهای تسکین درد غیردارویی
ثبت کردند .پژوهشگران قبل از مداخله نحوة بهکارگیری روشهای
تسکین درد دارویی و غیردارویی طی بازة زمانی دوماهه به بررسی
آنها پرداخت و پس از مداخله نیز بار دیگر آنها را ارزیابی کردند.
قبل از مداخله ،پرستاران توانایی تشخیص درد بیماران را
ارزیابی کردند سپس مداخلة پژوهش بهصورت آموزش مقیاس
 BPSو بیان اهمیت بررسی درد در بیماران با کاهش سطح
هوشیاری به روش سخنرانی طی دو جلسه آموزش یکساعته
بهصورت یک روز در میان و ارائة کتابچه آموزشی ارزیابی درد
بیماران همراه با سیدی به پرستاران شرکتکننده در مطالعه انجام
شد .پس از اتمام آموزش همة نمونههای مورد پژوهش ،مقیاس
 BPSبهصورت پوستر بر باالی تخت بیمارانی که معیارهای ورود به
مطالعه را داشتند قرار گرفت و طی دو هفته بار دیگر توانایی ارزیابی
درد پرستاران بررسی شد.
در پایان ،دادهها با نرمافزار آماری  SPSSنسخة  18تجزیه و
تحلیل شد .از آمار توصیفی برای تعیین فراوانی و میانگین از آمار
تحلیلی برای ارائة آزمونهای مقایسة نسبتها و کلموگروف
اسمرینوف و کایاسکوئر استفاده شد.

به  56/7درصد رسیده است .همچنین قبل از مداخله ،حدود نیمی
از پرستاران درد حین تغییر پوزیشن بیماران را گزارش کردهاند
که بعد از مداخله میزان گزارش درد رشد فراوانی داشته است و
بیشتر پرستاران درد بیمار هنگام تغییر پوزیشن را گزارش کردهاند.
همچنین گزارش درد هنگام ساکشن ترشحات نیز در مرحلة بعد
از مداخله نسبت به قبل از مداخله فراوانی بیشتری داشته است
(جدول شمارة .)1
با توجه به جدول شمارة  2از  14پرستاری که هنگام استراحت
بیماران درد را تشخیص دادهاند ،بیشتر آنان شدت درد بیمار را
خفیف گزارش کردهاند ،اما در مرحلة بعد از مداخله عالوه بر شدت
درد خفیف ،به شدت درد متوسط نیز در هنگام استراحت بیماران
اشاره شده است .همچنین از  40پرستاری که هنگام تغییر
پوزیشن درد را تشخیص دادهاند ،بیشتر آنان شدت درد خفیف را
گزارش کردهاند ،اما بیشتر پرستارانی که (براساس مقیاس )BPS
هنگام تغییر پوزیشن بیماران درد را تشخیص دادهاند ،میزان درد
را متوسط تا شدید گزارش کردهاند .هنگام ساکشن تراشه نیز از
 45پرستاری که درد بیماران را در مرحلة قبل از مداخله خفیف
گزارش کرده بودند ،در مرحلة بعد از مداخله ،براساس
مقیاس  BPSدرد را هنگام ساکشن ترشحات بیماران متوسط تا
شدید گزارش کردهاند (جدول شمارة .)2
نتایج آماری مربوط به مقایسة اقدامات درمانی (دارویی و
غیردارویی) که پرستاران بهمنظور تسکین درد بیماران بستری در
بخش مراقبت ویژه ،قبل و بعد از مداخله به کار بردند ،نشان
میدهد در مرحلة قبل از مداخله بیشترین داروی تسکین درد که
استفاده شده متادون و کمترین دارو استامینوفن بوده است .در
مرحلة بعد از مداخله نوع و میزان داروهای تزریقی استفادهشده
تغییر کرده و بیشترین داروی تسکین درد که استفاده شده است،
متادون و کمترین آنها سوفنتانیل و دیکلوفناک بوده است (جدول
شمارة .)3
همچنین ،یافتهها نشان میدهد در مرحلة قبل از مداخله ،موارد
دال بر بهکارگیری روشهای تسکین درد غیردارویی در مستندات
پرستاری (گزارش پرستاری) موجود نبود و در مرحلة بعد از
مداخله ،از میان روشهای تسکین درد غیردارویی بهترتیب
صحبت با بیمار بیشترین و صحبت با بیمار به همراه لمس و
بهکارگیری سایر روشهای غیرمعمول ،کمترین موارد ثبتشده
برای تسکین درد بیماران بود که پرستاران از آنها استفاده کردند
(جدول شمارة .)4

 264تأثیر بهکارگیری مقیاس رفتاری درد ( )BPSاز سوی پرستاران...

مراحل

استراحت
قبل از مداخله

تشخیص

تغییر پوزیشن

بعد از مداخله

قبل از مداخله

ساکشن ترشحات

بعد از مداخله

بعد از مداخله

قبل از مداخله

وجود درد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

بله

14

21/60

38

56/71

40

58/82

51

76/11

45

66/17

53

79/11

خیر

54

78/40

29

43/29

28

41/18

16

23/89

23

33/83

14

20/89

جمع کل

68

100

67

100

68

100

67

100

68

100

67

100

<P value

0/001

P value=0/021

P value=0/035

تغییر پوزیشن و ساکشن ترشحات بیماران) ،قبل و بعد از مداخله
مراحل
قبل

تغییر پوزیشن
قبل

بعد

ساکشن ترشحات
بعد

بعد

قبل

شدت
درد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

6-3

9

64/28

5

13/16

22

55

10

19/60

20

44/44

10

18/86

9-6

5

35/72

27

71/05

15

37/50

27

52/44

17

37/78

29

54/72

12-9

0

0

6

15/79

3

7/50

14

27/45

8

17/78

14

26/42

جمع کل

14

100

38

100

40

100

51

100

45

100

53

100

Z=1/509

Z=1/384

Z=0/986

P value=0/021

P value=0/043

P value=0/028

جدول  .3توزیع فراوانی مطلق و نسبی اقدامات تسکین درد دارویی براساس نوع دارو قبل و بعد مداخله
قبل از مداخله

مراحل
نوع دارو

بعد از مداخله

تعداد

درصد

تعداد

درصد

متادون

338

54/08

613

50/16

مرفین

71

11/36

145

11/86

فنتانیل

112

17/92

220

18/08

میدازپام

61

9/76

189

15/46

دیازپام

30

4/80

26

2/12

پروپروفول

9

1/44

20

1/63

استامینوفن

4

0/64

-

-

سوفنتانیل

-

-

1

0/08

پتدین

-

-

4

0/32

مارکایین

-

-

3

0/24

دیکلوفناک

-

-

1

0/08

جمع کل

625

100

1222

100
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جدول  .2توزیع فراوانی مطلق و نسبی پرستاران از نظر تشخیص نمرۀ شدت درد در سه حالت (استراحت (بدون هیچ اقدام درمانی)،
استراحت

] [ DOI: 10.30699/ajnmc.27.4.260

جدول  .1توانایی نسبی پرستاران از نظر تشخیص درد در سه حالت استراحت ،تغییر پوزیشن و ساکشن ترشحات بیماران ،قبل و بعد از مداخله

الدن صدیقی و همکاران 265

مراحل

قبل از مداخله

صحبت با بیمار

0

0

45

43/26

لمس

0

0

21

20/19

موزیک درمانی

0

0

10

9/61

0

0

2

1/92

صحبت با بیمار و انحراف فکر

0

0

4

3/84

صحبت با بیمار و لمس

0

0

16

15/38

صحبت با بیمار ،لمس و...

0

0

1

0/96

صحبت با بیمار و...

0

0

1

0/96

لمس و...

0

0

1

0/96

موزیکدرمانی و لمس

0

0

3

2/88

جمع

0

0

104

100



سایر موارد

سایر موارد :روشهای تسکین درد غیردارویی که جزء انواع اصلی روشهای تسکین درد غیردارویی آموزش دادهشده به پرستاران نیست (براساس آزمون کایاسکوئر.)P<0/001 :

بحث
نتایج پژوهش حاضر نشاندهندة افزایش توانایی پرستاران
در تشخیص ،پایش درد و بهکارگیری بیشتر روشهای تسکین
درد دارویی و غیردارویی بیماران است .درمورد بررسی تفاوت
توانایی تشخیص پرستاران دربارة وجود و شدت درد بیماران
(هنگام استراحت ،قبل و بعد از مداخله) میتوان دریافت در
مرحلة قبل از مداخله ،بیشتر پرستاران (حدود  80درصد) درد
را تشخیص ندادهاند .همان تعداد محدود نیز که درد را گزارش
کرده ،شدت آن را خفیف دانستهاند ،اما پس از آموزش مقیاس
 ،BPSبیشتر پرستاران ( 56/7درصد) براساس مقیاس  BPSکه
بر بالین بیماران نصب شده بود ،از روی عالئم رفتاری درد
(حالت چهره ،حرکت اندام فوقانی ،جنگ با ونتیالتور یا آه و
ناله) عنوان کردهاند که بیمارانشان هنگام استراحت (بدون هیچ
اقدام درمانی) با درد مواجه میشوند 71/05 .درصد پرستارانی
که درد بیماران را هنگام استراحت تشخیص دادهاند ،آن را
متوسط و  15/7درصد شدید گزارش کردهاند که این امر مشابه
نتایج پژوهش  Chenو همکاران است .این پژوهش دربارة
بیماران چینی بهشدت بدحال بستری در بخشهای مراقبت
ویژه صورت گرفت و نشان داد  14درصد از بیمارانی که هیچ
اقدام درمانی دردناکی دریافت نکرده بودند ،براساس مقیاس
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

 BPSبا درد مواجه شده بودند ][15؛ بنابراین براساس مطالعة
حاضر و مطالعات اخیر ،درد در بیمارانی که کاهش سطح
هوشیاری دارند ،حتی در شرایطی که هیچ اقدام درمانی ارائه
نمیشود ،باید جدی گرفته شود؛ زیرا عوامل بسیاری مانند
کتترهای گوناگون و انجام مراقبتهای روتین منجر به بروز درد
در این بیماران میشود ].[16
براساس نتایج بررسی تفاوت توانایی تشخیص پرستاران
درمورد وجود و شدت درد بیماران هنگام اقدام شایع و دردناک
تغییر پوزیشن ،قبل و بعد از مداخله ،در مرحلة قبل از مداخله،
بیشترین تعداد ( 58/8درصد) پرستاران درد بیماران را
تشخیص داده و بیشتر آنها ( 92/5درصد) درد خفیف تا
متوسط را گزارش دادهاند .تنها  7/5درصد آنها درد شدید را
بیان کردهاند .در مطالعة  Hirshو همکاران که بهمنظور بررسی
دانش و توانایی تشخیص درد در بیماران از سوی پرستاران
صورت گرفت ،پرستاران براساس شاخصهای دموگرافیک
بیماران و بهویژه حالت چهرة بیماران درد را تشخیص و گزارش
دادهاند و تنها تعداد بسیار اندکی از آنان حداقل دانش را نسبت
به تشخیص ،بررسی و درمان درد بیماران داشتهاند ] .[17در
مطالعة حاضر نیز پس از آموزش مقیاس  76/1 ،BPSدرصد
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تعداد

درصد

تعداد

درصد

روشهای تسکین درد غیردارویی



بعد از مداخله

] [ DOI: 10.30699/ajnmc.27.4.260

جدول  .4توزیع فراوانی مطلق و نسبی روشهایتسکین درد غیردارویی ثبتشده برای کنترل درد بیماران ،قبل و بعد از مداخله
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پرستاران درد را هنگام تغییر پوزیشن بیماران تشخیص داده و
 80درصد آنان درد متوسط تا شدید را گزارش کردهاند .در
مطالعة  Youngو همکاران دربارة بیماران دچار کاهش سطح
هوشیاری و تحت تهویة مکانیکی ،از مقیاس  BPSهنگام دو
اقدام درمانی دردناک و بدون درد بهترتیب تغییر پوزیشن و
مراقبت از چشمها استفاده شد .نتایج نشان داد در تغییر
پوزیشن ،بیمارانی که درد متوسط تا شدید داشتند در مراقبت
از چشمها هیچ دردی نداشتند ].[18
براساس نتایج بررسی تفاوت توانایی تشخیص پرستاران
دربارة وجود و شدت درد بیماران هنگام اقدام شایع و دردناک
ساکشن ترشحات (قبل و بعد از مداخله) ،در مرحلة قبل از
مداخله 66/1 ،درصد پرستاران درد را تشخیص داده و 82/1
درصد آنان درد بیماران را خفیف تا متوسط گزارش کردهاند،
اما پس از آموزش مقیاس  ،BPSبیشتر پرستاران ( 79/1درصد)
درد را هنگام ساکشن ترشحات بیماران تشخیص دادهاند و از
این تعداد  81/1درصد درد متوسط تا شدید را در بیماران
گزارش کردهاند که این نتایج با مطالعة  Novoaو همکاران
دربارة بیماران بستری در  ICUهمسویی دارد؛ زیرا براساس
نتایج ،در بررسی درد ،حین اقدامات درمانی شایع و غیرشایع
در  ICUمانند ساکشن ترشحات ،خروج درن از محل زخم یا
از ناحیة فمور ،قبل و پس از ساکشن ترشحات در بیشتر
بیماران ( 93درصد) درد متوسط تا شدید گزارش شد .ساکشن
ترشحات نیز بهمنزلة اقدام درمانی دردناکی در  ICUمدنظر
قرار گرفت ] .[19براساس نتایج پژوهش حاضر دربارة مقایسة
اقدامات درمانی (دارویی -غیردارویی) برای تسکین درد
بیماران بستری در  ICUقبل و بعد از بهکارگیری مقیاس
رفتاری ( ،)BPSدر مرحلة قبل از مداخله و طی یک دورة
یکماهه 625 ،مورد اقدامات دارویی به کار گرفته شده و حتی
یک مورد اقدام غیردارویی ثبت نشده بود .همچنین از میان
اقدامات دارویی برای تسکین درد بیماران ،بیشترین فراوانی
مربوط به دستة مخدرها و استامینوفن تنها با  0/6درصد از بین
داروهای استفادهشده برای تسکین درد بیماران کمترین
استفاده را داشته است .بر این اساس ،استفاده از داروهای مخدر
تزریقی ،خط اول درمان درد بیماران بستری در  ICUمحسوب
میشود ،اما استفاده از شیوههای تسکین درد غیردارویی
شیوهای مکمل در تسکین درد بیماران  ICUنیست .در مرحلة
بعد از مداخله که بار دیگر پژوهشگران طی دورهای یکماهه،
روشهای تسکین درد دارویی و غیردارویی را بررسی کردند،

مشخص شد که  1347مورد تسکین درد دارویی صورت گرفته
است .در مرحلة بعد از مداخله نیز با اختالف ناچیزی همچنان
استفاده از مخدرها در رأس اقدامات دارویی تسکین درد قرار
داشتند .براساس مطالعة  Paseroنیز بیماران بهدلیل داشتن
الینهای وریدی مرکزی ،کتترهای شریانی ،چست تیوپ،
سوند معده ،سوند فولی و شکستگیهای ارتوپدی و درد محل
زخم اغلب ( 93درصد) درد شدیدی را تجربه کردهاند ،اما تنها
 25درصد از بیماران داروهای اپوئیدی (مخدر) را برای تسکین
درد خود دریافت میکردند .نتیجة این مطالعه درنهایت به
تدوین اصول راهنمای اندیکاسیون تسکین درد دارویی برای
بیماران بهشدت بدحال منتهی شد ].[20
در مرحلة بعد از مداخلة روشهای تسکین درد غیردارویی
که پرستاران ارزیابی کردند ،بهطورکلی روی  28بیمار ( 19مرد
و  9زن)  104مرتبه اقدامات تسکین درد غیردارویی انجام شده
بود که شامل صحبت با بیمار ،انحراف فکر ،لمس درمانی،
موزیکدرمانی و سایر روشهای تسکین درد غیردارویی بود یا
ترکیبی از روشهای مذکور مستند شده که در مقایسه با
مرحلة قبل از مداخله که هیچ اقدام تسکین درد غیردارویی
صورت نگرفته بود ،تغییر فراوانی در بهکارگیری و مستندسازی
اقدامات تسکین درد غیردارویی انجام شد بهطورکلی از میان
روشهای تسکین درد غیردارویی که پرستاران استفاده
میکردند ،صحبت با بیمار رایجترین شیوة تسکین درد
غیردارویی و انحراف فکر کمکاربردترین شیوة تسکین درد
غیردارویی در این مطالعه شناخته شد .باید توجه داشت سطح
هوشیاری بیماران و شرایط بالینی آنان (مشخصات زمینهای،
علت بستری و تحت تهویة مکانیکی قرارداشتن و اینتوبه یا
فاقد لولة تراشه و ...بودن) نیز در انتخاب نوع روش تسکین درد
بیماران نقش بسزایی دارد .در این پژوهش ،در مرحلة بعد از
مداخله روشهای تسکین درد دارویی و غیردارویی هم بهطور
مجزا و هم به شکل ترکیبی از هر دو روش بررسی شد .در
مطالعة  PSو همکاران نیز به بررسی نتایج لمس درمانی در
تسکین درد بیماران پرداخته شد .از این روش بههمراه شیوة
تسکین درد غیردارویی به نام رکی ( )Reikiاستفاده شد .نتایج
براساس اعداد ثبتشده از مقیاس دیداری  VASحاکی از آن
بود که لمس درمانی در مقایسه با رکی در کاهش درد بیماران
مؤثرتر است و نیز میزان دریافت مخدرها را نیز کاهش داده
بود ] .[21در سایر مطالعاتی که بهشکلی ویژه در زمینة تسکین
غیردارویی درد در بخشهای مراقبت ویژه صورت گرفته ،به
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نتیجه گیری
براساس نتایج تجزیه و تحلیل آماری دادهها ،میان توانایی
تشخیص پرستاران دربارة پایش درد بیماران بستری در ICU
و تعیین شدت درد بیماران قبل و بعد از بهکارگیری مقیاس
 ،BPSاختالف آماری معنیداری وجود دارد .پرستاران تا پیش
از آموزش مقیاس  ،BPSدرد بیماران را به اشتباه کمتر از حد
واقعی آن گزارش میکردند ،اما پس از بهکارگیری مقیاس
 ،BPSبیشتر پرستاران مورد نظر توانستند به تشخیص دقیقتر
و سریعتر درد بیماران بپردازند .در راستای تشخیص صحیح
این درد با استفاده از مقیاس  BPSتغییراتی در اقدامات
مراقبتی (دارویی و غیردارویی) برای تسکین درد بیماران
بستری در  ICUصورت گرفت .هرچند نوع تسکین درد دارویی
تزریقی در مرحلة قبل و بعد از مداخله با هم تفاوت چندانی
نداشت ،در مرحلة قبل از مداخله حتی یک مورد مستندسازی

مطالعة حاضر نتیجة بخشی از طرح پژوهشی دانشگاه
علومپزشکی شهیدبهشتی تهران با کد اخالق
 IR.SBMU.1395.632است .بدینوسیله از مسئوالن محترم
دانشکدة پرستاری و مامایی دانشگاه شهیدبهشتی ،مسئوالن و
کارکنان محترم بیمارستانهای فرشچیان (سینا) و بعثت
همدان و همة همکارانی که در این طرح شرکت کردند و به ما
یاری رساندند نهایت تقدیر و تشکر به عمل میآید.

تعارض در منافع
بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد.
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