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بررسی تجارب بیماران مبتال به سردردهای میگرنی از لمس درمانی ارایه شده توسط پرستاران
پیروی۳

امیر طباطبایی ،۰اسمعیل محمدنژاد ،۳حمید
-۰استادیار ،گروه پرستاری ،واحد قوچان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قوچان ،ایرانtabatabaei.amir@ gmail.com .
 -۳دکترای تخصصی پرستاری ،مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
-۳استاد ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران

مقدمه و هد  :میگرن مجموعهای از نشانههاست که با سردردهای شدید دوره ای و عودکننده مشخص شتده استت .استتفاده از درمتان
های ط مکمل به عنوان روشی کم خطر ،مقرون به صرفه ،و با عوارض جانبی محدود ،به عنوان یکی از روش هتای مراقبتت پرستتاری
برای مدیریت درد ،رو به گسترش است .لمس درمانی یک مداخله درمانی جهت مدیریت انرژی انسان است و "اختالل در میدان انرژی" به
عنوان یک تشخیص پرستاری استاندارد توسط انجمن پرستاری آمریکا شناخته شده و بسیاری از سازمان های پرستاری" ،لمس درمانی" را
یک مداخله پرستاری قلمداد کرده اند .هدف از این مطالعه ،بررسی تجارب بیماران مبتال به سردردهای میگرنی از لمس درمانی ارایته شتده
توسط پرستاران بود.
روش کار :هفت مشارکت کننده که تجربه لمس درمانی توسط درمانگر پرستار داشتند به روش نمونه گیری هدفمنتد انتختاب شتدند .بته
منظور جمع آوری داده ها ،از مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق استفاده گردید .تحلیل دادهها با رویکرد تحلیتل محتتوا انجتام شتد .تمتام
مراحل کدگذاری متون مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDAمدیریت شدند.
نتایج :توانمندی جسمی و روحی ،احساس آرامش ،غلبه بر سردرد ،ایجاد حس ختوب بتودن و تعامتل بهتتر بتا پرستتار درمتانگر ،مفتاهیم
برخواسته از درک و تجربه استفاده کنندگان از لمس درمانی توسط پرستاران بود.
نتیجه گیری :نتایج این پژوهش نشان داد درک استفاده کنندگان از لمس درمانی بعنوان یک تجربه خوب توسط پرستاران عنوان گردیتد.
لذا پیشنهاد می شود از لمس درمانی به عنوان روشی مکمل برای کاهش درد در بیماران توسط تیم مراقبتتی بخصتوص پرستتاران کته در
تعامل بیشتر با بیماران هستند ،استفاده گردد.
کلمات کلیدی :لمس درمانی ،سردرد ،میگرن ،ادراک بیماران ،پرستاران
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