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Introduction: Pain management in children with burn is one of the most important 
issues in pediatric medicine. Non-pharmacological methods of pain control can play an 
important role in patients. Therefore this study was conducted to investigate the effect of 
medical directed play on the severity of pain during burn dressing change.

Methods: To conduct this two-group clinical trial, 78 children of 3-6 years old 
with burn surface area ranging less than 25% who had referred to Shahid Motahari 
Medical Center for their first burn dressing change, were selected. After obtaining 
the ethics approval for conducting the study, the patients were placed as random 
allocation in control and intervention groups. For the intervention group, the pre-
dressed directed medical play was done and routine care was taken for the control 
group. The FLACC scale was used in both groups to measure the severity of pain 
before and during the dressing; the arterial blood oxygen level and heart rate were 
also measured and compared. For data analysis, SPSS 20 was used. 

Results: There were significant differences between the two groups during burn 
dressing change of mean pain (P=0.041) and pulse (P=0.037), and the mean of both 
indices in the control group was high. The mean of the arterial blood oxygen level 
during burn dressing change did not differ significantly between the two groups 
(P=1).

Conclusion: Directed Medical play effectively reduces the pain of pediatric burn 
dressing change. This technique is cost-effective, so it can be widely used for pain 
management in pediatric department.
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اثربخشی بازی هدایت شده بر شدت درد ناشی از تعویض پانسمان سوختگی کودکان: کارآزمایی بالینی تصادفی
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21 کارشناس1ارشد،1گروه1پرستاری،1دانشکدة1پرستاری1مالیر،1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان،1همدان،1ایران1.
31 کارشناس،1گروه1پرستاری،1بیمارستان1امام1حسین1)ع(1مالیر،1همدان،1ایران.
41 دانشجوی1دکتری1تخصصی،1گروه1آمار1زیستی،1کمیتة1تحقیقات1دانشجویی،1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان،1همدان،1ایران.
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مقدمه:1یکی1از1مهم1ترین1اقدامات1مراقبتی،1به1ویژه1در1مراقبت1های1پزشکی1کودکان،1مدیریت1درد1در1کودکان1دچار1
سوختگی1است.1استفاده1از1روش1های1غیردارویی1به1منظور1کاهش1درد1این1بیماران1اهمیت1دارد؛1بنابراین1مطالعة1

حاضر1با1هدف1تعیین1تأثیر1بازی1هدایت1شده1بر1شدت1درد1پانسمان1سوختگی1کودکان1انجام1شده1است.

با1وسعت1سوختگی1کمتر1از1251درصد1که1به1مرکز1 بالینی1781کودک31-16ساله1 روش کار:1در1این1کارآزمایی1
آموزشی1درمانی1شهید1مطهری1مراجعه1کردند،1انتخاب1و1به1صورت1تصادفی1به1دو1گروه1مداخله1و1کنترل1تقسیم1
شدند.1برای1گروه1مداخله1قبل1از1پانسمان،1بازی1هدایت1شده1و1برای1گروه1کنترل،1مراقبت1روتین1صورت1گرفت.1
شدت1درد1پانسمان1با1ابزار1FLACC1و1شاخص1های1فیزیولوژیك1از1جمله1تعداد1ضربان1قلب1و1میزان1اشباع1اکسیژن1
خون1شریانی1قبل1و1حین1مداخله1در1دو1گروه1اندازه1گیری1و1مقایسه1شد.1برای1بررسی1آماری1از1نرم1افزار1نسخة1201

لستفاده1شد.

یافته ها: دو1گروه1مورد1بررسی1حین1تعویض1پانسمان1سوختگی1از1نظر1شدت1دردP=0/041(1(1و1تعداد1ضربان1قلب1
)P=0/037(1از1نظر1آماری1اختالف1معنی1داري1داشتند1و1میانگین1هر1دو1شاخص1در1گروه1کنترل1باال1بود.1میانگین1
درصد1اشباع1اکسیژن1خون1شریانی1حین1تعویض1پانسمان1سوختگی1در1دو1گروه1اختالف1معنی1دار1آماری1نداشت1

.)P=1(

نتیجه گیری:1بازی1هدایت1شده1به1طور1مؤثری1درد1ناشی1از1تعویض1پانسمان1سوختگی1کودکان1را1کاهش1می1دهد.1
برای1مدیریت1درد1در1کودکان1دچار1 به11شکلي1گسترده11 را1 بنابراین1می1توان1آن1 این1تکنیك1مقرون1به1صرفه1است؛1

سوختگی1استفاده1کرد.
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پانسمان1 از1 قبل1 فیزیولوژیك1 شاخص1های1 به1عنوان1 شریانی1
اندازه1گیری1شدند.1بررسی1درد1در1بعد1 انجام1دادن1آن1 هنگام1
در1 که1 گرفت1 صورت1 1FLACC ابزار1 از1 استفاده1 با1 رفتاری1
پنج1 ابزار1 این1 می1شود.1 استفاده1 ساله1 17 تا1 ماهه1 12 کودکان1
قرارگیری1 طرز1 صورت،1 واکنش1های1 روی1 از1 و1 دارد1 قسمت1
درد1 میزان1 آرامش1پذیری1 و1 گریه1کردن1 تحرک،1 میزان1 پاها،1
را1بررسی1مي1کند.1به1هریك1از1این1بخش1ها1نمرة01-12تعلق1
اساس،1 این1 بر1 شدند.1 جمع1بندي1 نمره1ها1 درنهایت1 و1 گرفت1
نمرة1صفر1به1معنای1نبود1درد1و1نمرة1101به1معنای1شدیدترین1
درد1است.1نمرة1کلی1به1سه1طبقة101تا131)درد1ضعیف(،141تا1
17)درد1متوسط(1و171تا1101)درد1شدید(1تقسیم1می1شود.1این1
 ]16[ ساختند  11997 سال1 در1 همکاران1 و1 1Merkel را1 ابزار1
گوناگون1 پژوهشگران1 از1سوي1 آن1 علمی1 پایایی1 و1 روایی1 که1
تأیید1شده1است1]18، 17[.1به1منظور1اطمینان1از1پایایی1ابزار،1
از1مشاهدة1هم1زمان1دو1مشاهده1گر1استفاده1شد.1هر1دوي1آنها1
به1اندازه1گیري1درد1101کودک1پرداختند.1ضریب11هم1بستگی1
مشاهدات1نیز1اندازه1گیری1شد1P<0/05(1وr>0/91(1و1تفاوت1
معني1داری1به1دست1نیامد1و1درنتیجه1تأیید1آن1صورت1گرفت.1
اکسیمتری1 پالس1 پانسمان،1 شروع1 از1 قبل1 گروه1 دو1 هر1 در1
کاهش1 به1منظور1 متصل11شد.1 او1 انگشت1 به1 کودک1 پروپ1 با1
اضطراب1و1جلب1همکاری1کودک،1ابتدا1پژوهشگر1پروپ1پالس1
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اکسیمتری1را1به1انگشت1خود1و1والد1کودک1متصل11کرد1و1پس1
از1توضیحات1کامل1و1جلب1اطمینان1کودک،1آن1را1به1انگشت1
با1 نبض1 و1 شریانی1 خون1 اکسیژن1 سطح1 کرد.1 وصل1 کودک1
استفاده1از1پالس1اکسیمتری،1و1سطح1درد1با1استفاده1از1ابزار1
1FLACCقبل1از1شروع1پانسمان1در1هر1دو1گروه1اندازه1گیری1
بازی1 پانسمان،1 شروع1 از1 قبل1 مداخله1 گروه1 در1 شد.1 ثبت1 و1
در1 پانسمان،1 اتاق1 از1 بیرون1 دقیقه1 115 مدت1 به1 هدایت1شده1
محیطي1دور1از1تنش1و1در1اتاقی1انجام1شد1که1پیش1از1شروع1
مطالعه،1پژوهشگر1با1همکاری1کارکنان1مرکز1سوختگی1شهید1
مطهری1براي1بازی1کودکان1مهیا1کرده1بود.1ابتدا1مراحل1کار1
و1پروسة1تعویض1پانسمان1به1کودک1آموزش1داده1شد.1سپس1
پانسمان1 به1کمك1خود1کودک1 و1 پانسمان1کودکانه1 پکیج1 با1
عروسکی1قابل1شست1وشو1و1ضدعفونی1استفاده1شد.1در1همین1
ثبت1 و1 اندازه1گیری1 قبلی(1 پانسمان1 برداشتن1 )هنگام1 زمان1
شدت1درد،1تعداد1ضربان1قلب1و1سطح1اکسیژن1خون1شریانی1
مطالعة1 کورکردن1 گروه،1 دو1 هر1 در1 همچنین1 گرفت.1 صورت1
مشاهدات1از1سوي1کمك1پژوهشگر1که1از1نوع1مداخله1و1هدف1
پژوهش1اطالعی1نداشت1صورت1گرفت1و1ثبت1شد.1در1گروه1
کنترل،1بازی1انجام1نشد1و1پانسمان1طبق1مراحل1روتین1صورت1

و1 قلب1 تعداد1ضربان1 درد،1 به1شدت1 مربوط1 داده1های1 گرفت.1
سطح1اکسیژن1خون1شریانی1براساس1گروه1مداخله1ثبت1شد.1
کمك1 به1 نیز1 پژوهش1 از1 حاصل1 داده1های1 تحلیل1 و1 تجزیه1
1SPSS1Inc.,1Chicago,1Ill.,(12011نسخةSPSS1نرم1افزار1آماری
USA(1با1آمارهای1توصیفی1)جدول1توزیع1فراوانی،1میانگین1و1
انحراف1معیار(1و1استنباطی1)آزمون1کای1دو،1t1مستقل،1t1زوجی1
و1فیشر1دقیق(1در1صورت1نرمال1بودن1متغیرها1صورت1گرفت.1
فرضیه1ها1 آزمون1 معنی1داربودن1 به1عنوان1 10/05 آماری1 سطح1

تعیین1شد.

یافته ها
پس1از1اعمال1معیارهای1ورود،1781بیمار1براي1مطالعه1مدنظر1
شدند1 تحلیل1 و1 تجزیه1 گروه1 هر1 در1 نفر1 139 و1 گرفتند1 قرار1

)شکل11(.
بیماران1دو1گروه1 ابتدا1اطالعات1دموگرافیك1 این1مطالعه،1 در1
بررسی1و1مشخص1شد1که1آنها1از1نظر1متغیرهای1دموگرافیك1
آنها1وجود1 آماری1معنی1داری1میان1 تفاوت1 هم1سان1هستند1و1

ندارد1)جدول111و21(.

شکل 1. کونسورت مطالعه

N=78

معیار خروج
-1کودکانی1که1مشکل1سمعی-بصری1دارند؛

-1کودکانی1که1درد1دیگری1به1غیر1از1درد1سوختگی1دارند؛
-1کودکانی1که1مشکل1ذهنی1دارند؛

-1در1صورت1دریافت1مسکن1از1مطالعه1خارج1شدند؛
-1سوختگی1با1اسید،1الکتریسیته1و1قیر.

تصادفی11سازی

ــا1 ــده1ب ــازی1هدایت1ش ــض1پانســمان،1ب ــروع1تعوی ــل1از1ش ــه:1قب ــروه مداخل گ
کــودک1انجــام1شــد.

ــام1 ــن1انج ــورت1روتی ــمان1به1ص ــض1پانس ــازی،1تعوی ــدون1ب ــرل: ب ــروه کنت گ
شــد.

اندازه1گیری1درد1قبل1و1حین1تعویض1پانسمان
اندازه1گیری1و1ثبت1تعداد1ضربان1قلب1و1سطح1اکسیژن1خون1شریانی

اندازه1گیری1درد1قبل1و1حین1تعویض1پانسمان
اندازه1گیری1و1ثبت1تعداد1ضربان1قلب1و1سطح1اکسیژن1خون1شریانی

ــروه1 ــمان1در1گ ــگام1پانس ــل1و1هن ــك1و1درد1قب ــای1فیزیولوژی ــة1معیاره مقایس
ــم ــا1ه ــروه1ب ــر1دو1گ ــة1ه ــه1و1مقایس مداخل

ــروه1 ــمان1در1گ ــگام1پانس ــل1و1هن ــك1و1درد1قب ــای1فیزیولوژی ــة1معیاره مقایس
ــم ــا1ه ــروه1ب ــر1دو1گ ــرل1و1مقایســة1ه کنت

نتایج1اندازه1گیری1ها
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جدول شمارۀ 1. مقایسة متغیرهای دموگرافیک در بیماران مبتال به سوختگی برحسب گروه درمانی

جدول شمارۀ 2. مقایسة شدت درد قبل و هنگام تعویض پانسمان سوختگی کودکان در گروه مداخله و کنترل

گروه
کنترلمداخله

درصدفراوانیدرصدفراوانی

سن

1331/71434/1سه1ساله

922922چهارساله

1126/8614/6پنج1ساله

819/51229/3شش1ساله

39/24±34/134/1±4/1انحراف1معیار1±1میانگین

نتیجة1آزمون1t1مستقل

t=0/186

df=180

P-value =10/853

جنس

2663/42356/1پسر

1536/61843/9دختر

نتایج1آزمون1کای1دو

/X2=10/456

df=11

P-value =10/499

محل1سوختگی

1126/81126/8پا

12/4512/2شکم

00512/2خلف1اندام1ها

2458/51843/9دست

512/324/9قدام1اندام1ها

P-value =10/037نتیجة1آزمون1دقیق1فیشر

درصد1سوختگی

2970/82663/4کمتر1از1101درصد

110717/11229/3تا1201درصد

120512/137/3تا1251درصد

P-value =10/426نتیجة1آزمون1دقیق1فیشر

حین تعویض پانسمانقبل از تعویض پانسمان

انحراف معیار ± میانگینانحراف معیار ± میانگین

شدت1درد

56/56±95/206/1±3/1مداخله

26/51±19/927/1±4/0کنترل

P-value =10/307P-value =10/041نتیجة1آزمون1t1مستقل
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جدول شمارۀ 3. مقایسة تعداد ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن خون شریانی قبل و هنگام تعویض پانسمان سوختگی در 
دو گروه مداخله و کنترل

در1این1مطالعه،1بیشتر1کودکان1همراه1دو1والد1مراجعه1کرده1
بودند1)172/2درصد1گروه1مداخله1و1611درصد1گروه1کنترل(.1
همچنین1در1هر1دو1گروه1تحصیالت1والدین1باالتر1از1دیپلم1بود.1
قبلی1 سابقة1 شرکت1کنندگان1 از1 هیچ1یك1 حاضر1 پژوهش1 در1

سوختگی1یا1بستری1در1بیمارستان1نداشتند.
نتایج1آزمون1t1مستقل1نشان1مي1دهد1دو1گروه1مورد1نظر1از1
نظر1میانگین1درد،1قبل1از1تعویض1پانسمان1سوختگی1اختالف1
معنی1دار1آماری1نداشتند1و1بیشتر1کودکان1شدت1درد1در1سطح1
میانگین1 نظر1 از1 گروه1 دو1 هر1 1.)P=0/307( داشتند1 متوسط1
درد1حین1تعویض1پانسمان1سوختگی1اختالف1معنی1دار1آماری1
بود1 باالتر1 کنترل1 گروه1 در1 کودکان1 درد1 میانگین1 و1 داشتند1
پانسمان،1 تعویض1 حین1 گفت1 باید1 همچنین1 1.)P=0/041(
بیشتر1کودکان1در1گروه1کنترل1)163/4درصد(1شدت1درد1در1
در1 کودکان1 درصد1 143/9 درحالی1که1 داشتند؛1 شدید1 سطح1

گروه1آزمون1شدت1درد1در1سطح1شدید1و1بیشتر1آن1ها1)153/7
درصد(1درد1متوسط1داشتند.

براساس1نتایج1آزمون1t1زوجی،1میانگین1تعداد1ضربان1قلب1
پانسمان1 تعویض1 هنگام1 و1 قبل1 کنترل،1 و1 مداخله1 گروه1 در1
اختالف1معنی1دار1آماری1دارد1و1در1هر1دو1گروه1حین1تعویض1
آزمون1 نتایج1 همچنین1 1.)P<0/001( است1 بیشتر1 پانسمان1
میانگین1 نظر1 از1 نظر1 نشان11مي1دهد1دو1گروه1مورد1 1tمستقل1
تعداد1ضربان1قلب1هنگام1تعویض1پانسمان1سوختگی1اختالف1
قلب1 تعداد1ضربان1 میانگین1 دارند.1همچنین1 آماری1 معنی1دار1

کودکان1در1گروه1کنترل1باالتر1است1
)P=0/037(.1میانگین1درصد1اشباع1اکسیژن1خون1شریانی1
کنترل1 گروه1 در1 سوختگی1 پانسمان1 تعویض1 هنگام1 و1 قبل1
آماری1 اختالف1 1)P=0/598( 1 مداخله1 گروه1 و1 1)P=0/087(

معنی1داری1نداشت.

هنگام تعویض پانسمانقبل از تعویض پانسمان
نتیجة آزمون t زوجی

انحراف معیار ± میانگینانحراف معیار ± میانگین

تعداد1ضربان1قلب

60/79P-value<10/001±12/24119/8±109/9مداخله

68/61P-value<10/001±75/40123/8±110/9کنترل

P-value =10/430P-value =10/037نتیجة1آزمون1t1مستقل

درصد1اشباع1اکسیژن1خون1شریانی

60/35P-value =10/598±73/5694/1±94/1مداخله

60/15P-value =10/087±97/6994/1±94/1کنترل

P-1value =10/501P-value =11نتیجة1آزمون1t1مستقل

بحث
همة1 برای1 پیچیده1 و1 منحصربه1فرد1 چالشي1 سوختگی1 درد1
بیماران1و1کارکنان1بهداشتی1است.1روش1های1مراقبت1از1زخم1
سوختگی1شامل1برداشتن1پانسمان1ها،1شست1وشو،1دبریدمان1و1
پانسمان1مجدد1زخم1ها1علت1اصلی1تجربة1درد1است.1براساس1
نتایج1این1مطالعه،1بازی1کردن1پیش1از1پانسمان1سبب1کاهش1
براساس1 1.]15[ مي1شود1 پانسمان1 تعویض1 حین1 درد1 شدت1
پانسمان1 از1 قبل1 بازی1کردن1 همکاران،1 و1 1Moore پژوهش1
شدت1درد1را1هنگام1تعویض1پانسمان1کاهش1مي1دهد1]15[.1
همچنین1در1مطالعة1Ullan1بررسی1تأثیر1بازی1قبل1از1جراحی1
تأثیر1 نشان1دهندة1 کودکان،1 جراحی1 از1 بعد1 درد1 شدت1 بر1
بازی1کردن1بر1درد1بعد1از1جراحی1است1]9[.1در1مطالعة1Li1نیز1
به1منظور1بررسی1تأثیر1بازی1قبل1از1عمل1جراحی1بر1شدت1درد1
بعد1از1عمل1جراحی1کودکان1مشخص1شد1که1بازی1کردن1سبب1
1.]19[ مي1شود1 جراحی1 از1 بعد1 آزمون1 گروه1 در1 درد1 کاهش1
در1مطالعات1Miller1و1همکاران1Kipping1،]20[1و1همکاران1

1Brownو1همکاران1]22[1و1Namnabati1و1همکاران1 1،]21[
]23[،1انحراف1فکر1به1شیوه1های1دیگر1یا1با1بازی1کردن1مجازی1
یا1 بازی1 که1 شده1 ثابت1 اساس،1 این1 بر1 است.1 گرفته1 صورت1
پانسمان1 درد1 کاهش1 سبب1 دیگر1 شکل1 هر1 به1 فکر1 انحراف1
گروه1 مطالعات،1 این1 همة1 در1 است.1 شده1 کودکان1 سوختگی1
1Namnabati1سنی1نمونه1ها1زیر161سال1بوده1است1و1در1مطالعة
است1که1سرگرمی1در1گروه1سنی1 نتیجه1گیری1شده1 این1طور1
کمتر1از161سال1در1کاهش1درد1مؤثرتر1از1گروه1سنی1باالی171
سال1است1]23[.1این1یافته1ها1نشان1می1دهد1بازی1هدایت1شده1
یا1عمل1جراحی1می1تواند1 پانسمان1سوختگی1 تعویض1 از1 قبل1
در1کاهش1درد1مؤثر1باشد.1همچنین1سبب1می1شود1کودک1با1
تجهیزات1پزشکی1و1پروسة1مورد1نظر1آماده1آشنا1شود1که1این1

امر1بر1کاهش1درد1مؤثر1است.
افزایش1 سبب1 درد1 حاضر،1 پژوهش1 یافته1های1 براساس1
هر1 در1 پانسمان1 تعویض1 هنگام1 قلب1 ضربان1 تعداد1 میانگین1
اما1ضربان1قلب1کودکان1 دو1گروه1مداخله1و1کنترل1مي1شود،1
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تحریك1 هنگام1 1Kozier دیدگاه1 از1 است.1 باالتر1 کنترل1 گروه1
واکنش1های1 به1 منجر1 سمپاتیك1 سیستم1 تحریك1 دردناک،1
افزایش1مي1یابد.1نتیجة1 جنگ1و1گریز1مي1شود1و1ضربان1قلب1
پژوهش1حاضر1نیز1بیانگر1همین1مطلب1است1]24[.1براساس1
نتیجة1مطالعة1Vosoghi1و1همکاران،1انحراف1فکر1با1استفاده1از1
دستگاه1حباب1ساز1بر1میانگین1ضربان1قلب1ناشی1از1جایگذاری1
کاتتر1وریدی1در1کودکان1تأثیرگذار1است ]25[.1مطالعة1حاضر1
نشان1مي1دهد1با1کمك1بازی1می1توان1از1دامنة1تغییرات1ضربان1
را1در1شرایط1 پانسمان1کم1کرد1و1کودک1 تعویض1 قلب1حین1
همکاران،1 و1 1Miller مطالعة1 براساس1 داد.1 قرار1 متعادل1تری1
و1 بازي1کردن1 مانند1 سرگرمی1 گوناگون1 روش1های1 از1 استفاده1
سطح1 و1 قلب1 ضربان1 تعداد1 میانگین1 بر1 تأثیری1 فکر1 انحراف1
اشباع1اکسیژن1خون1شریانی1ندارد.1در1این1مطالعه،1تفاوت1در1
از1عوامل1گوناگوني1 فیزیولوژیکی1می1تواند1متأثر1 شاخص1های1
اضطراب،1 سن،1 مانند1 نشود؛1 مربوط1 درد1 به1 الزاما1ً که1 باشد1
استرس،1سطح1فعالیت1و1میزان1درگیرشدن1با1وسیلة1سرگرمی1
و1دیگر1پژوهش1ها1ضروري1 به1پژوهش1حاضر1 توجه1 با1 1.]20[
است1پیش1از1استفاده1از1ارزیابی1های1فیزیولوژیکی،1موقعیت1و1

وضعیت1درمان1به1خوبی1سنجیده1شود.
یافته1های1این1مطالعه1نشان1مي1دهد1بازی1کردن1تأثیری1بر1
تغییرات1 دامنة1 و1 ندارد1 شریانی1 خون1 اکسیژن1 اشباع1 درصد1
آن1در1دو1گروه1هنگام1تعویض1پانسمان1هم1سان1است.1مطالعة1
با1 مخالفی1 نتایج1 1O2sat نظر1 از1 1]27[ 1Sajediو 1]26[ 1lal
غیردارویی1 روش1های1 مي1دهد1 نشان1 و1 دارد1 حاضر1 پژوهش1
به1طوری1که1 است؛1 تأثیرگذار1 1O2sat تغییرات1 بر1 درد1 کنترل1
خون1 اکسیژن1 اشباع1 میزان1 نظر1 از1 آزمون1 گروه1 کودکان1
شریانی،1بعد1و1هنگام1مداخله1شرایط1متعادل1تری1داشتند.1این1
پروسیجر1 نوع1 به1دلیل1 است1 ممکن1 حاضر1 مطالعة1 با1 تفاوت1
باشد؛1زیرا1درد1رگ1گیری1و1تزریقات1از1درد1ناشی1از1سوختگی1
بسیار1متفاوت1است.1همچنین1در1این1مطالعات1پس1از1انجام1
صورتی1 در1 شده،1 اندازه1گیری1 1O2 سطح1 دردناک1 پروسیجر1
که1در1مطالعة1حاضر1هنگام1پروسیجر1دردناک1اندازه1گیری1و1
تأثیر1واقعیت1 1Mottدر1مطالعة1خود1دربارة1 ثبت1شده1است.1
که1 دریافت1 کودکان1 سوختگی1 پانسمان1 درد1 بر1 مجازی1
بازی11کردن1 مانند1 فکر1 انحراف1 متفاوت1 روش1های1 از1 استفاده1
بر1 اما1 پانسمان1سوختگی1مؤثر1است،1 بر1کنترل1درد1 مجازی1
این1 در1 ندارد.1 تأثیری1 فیزیولوژیك1 شاخص1های1 از1 هیچ1یك1
مطالعه،1تغییرات1O2sat1به1عملکرد1ریوی1و1عوامل1تأثیرگذار1
بر1عملکرد1مانند1داروهای1آرام1بخش1بستگی1دارد1]28[.1نوع1
کودک1 برای1 آن1 از1 استفاده1 زمان1 و1 مطالعه1 این1 سرگرمی1
و1 1Hasanpour پژوهش1 است.1 متفاوت1 حاضر1 مطالعة1 با1 نیز1
همکاران،1نتایج1مشابهی1را1در1زمینة1ضربان1قلب1برای1تعیین1
تأثیر1دو1روش1غیردارویی1سرمادرمانی1موضعی1و1انحراف1فکر1
بر1کنترل1درد1ناشی1از1تزریق1عضالنی1پنی1سیلین1در1کودکان1
معنی1 بدین1 نشان1مي1دهد؛1 آنان1 فیزیولوژیك1 و1شاخص1های1
که1انحراف1فکر1بر1متعادل1کردن1ضربان1قلب1و1کاهش1شدت1
تأثیر1 همکاران1 و1 1Naderi مطالعة1 در1 1.]29[ است1 مؤثر1 درد1
فیزیولوژیك1مقایسه1 پارامترهای1 تغییرات1 و1 بر1درد1 موسیقی1
و1مشخص1شد1که1این1روش1غیردارویی1عالوه1بر1کاهش1درد1

سبب1تعدیل1ضربان1قلب1در1گروه1آزمون1مي1شود1و1بر1سایر1
شاخص1ها1بي1تأثیر1است1]30[.1در1سطح1اشباع1اکسیژن1خون1
در1 و1 پانسمان1 تعویض1 هنگام1 و1 قبل1 گروه،1 هر1 در1 شریانی1
مقایسة1قبل1و1هنگام1تعویض1پانسمان1بین1دو1گروه1اختالف1
همکاران1 و1 1Alimohammadi نشد.1 مشاهده1 معنی1داری1
خون1 اکسیژن1 اشباع1 سطح1 بر1 درد1 تسکین1 تأثیر1 بررسی1 با1
شریانی1دریافتند1که1ارتباطی1میان1درد1و1سطح1اکسیژن1خون1
شریانی1وجود1ندارد.1براساس1مطالعات1دیگر1نیز1تغییرات1در1
سطح1اکسیژن1شریانی1به1عملکرد1ریه1و1مصرف1داروی1مخدر1و1
آرام1بخش1بستگی1دارد ]31[.1در1این1پژوهش،1به1دلیل1صحبت1
و1تعامل1بیماران1با1یکدیگر1این1احتمال1وجود1داشت1که1روش1
از1 امر1 این1 که1 یابد1 انتقال1 کنترل1 گروه1 افراد1 به1 بازی1کردن1

محدودیت1های1پژوهش1حاضر1محسوب1مي1شود.

نتیجه گیری
استفاده1از1درمان1های1تکمیلی1از1جمله1بازی1با1کودک،1بخشی1
با1شناخت1 که1 می1آید1 به1شمار1 پرستاران1 اهداف1حرفه1ای1 از1
و1 رایج1ترین1 از1 یکی1 به1عنوان1 روش1ها1 این1 تأثیرات1 بیشتر1
درمورد1 الزم1 آموزش1 و1 تکمیلی1 مراقبت1های1 کم1عارضه1ترین1
به1 می1توان1 سرگرمی1 و1 بازی1 روش1های1 از1 استفاده1 چگونگی1
استفادة1مؤثر1از1آنان1براي1کاهش1درد1و1رنج1بیماران1پرداخت.1
تأثیر1مثبت1 نشان1دهندة1 نتایج1مطالعة1حاضر1که1 به1 توجه1 با1
است،1 پانسمان1 از1 ناشی1 درد1 کاهش1 در1 هدایت1شده1 بازی1
تسکین1 در1 بازی1 جمله1 از1 غیردارویی1 روش1های1 از1 استفاده1
کنار1 در1 پانسمان1سوختگی1 تعویض1 هنگام1 کودکان1 در1 درد1
استفاده1از1مسکن1ها1به1منظور1کاهش1مصرف1داروهای1مخدر1
و1غیرمخدر1به1دلیل1عوارض1جانبی1زیاد1و1تنوع1پاسخ1کودکان1
براساس1 دیگر،1 از1سوي1 می1شود.1 توصیه1 داروهای1مسکن1 به1
تأثیرات1 و...1 بازی،1موسیقی1 فکر،1 انحراف1 مطالعات1گوناگون،1
نیازمند1 هنوز1 پرستاری1 جامعة1 اما1 دارد،1 درد1 بر1 مثبتي1
می1توان1 به1طورکلی1 است.1 زمینه1 این1 در1 بیشتر1 پژوهش1هاي1
بیان1کرد1با1توجه1به1عالقه1و1تمایل1پرستاران1در1استفاده1از1
روش1های1مکمل1و1کاهش1عوارض1استفاده1از1داروها،1همچنین1
با1توجه1به1نتایج1این1مطالعه،1پرستاران1زحمتکش1بخش1های1
سوختگی،1پزشکان1و1سایر1اعضای1تیم1درمان1مي1توانند1از1این1

روش1استقبال1مي1کنند.
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مطهری1 شهید1 سوختگی1 مرکز1 محترم1 مسئوالن1 و1 دانشگاه1
این1 در1 شرکت1کننده1 بیماران1 محترم1 خانواده1های1 و1 تهران1

پژوهش1قدردانی1مي1کنند.
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