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بررسی تاثیر حاور برنامه ریزی شده خانواده بر بالین بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه سوختگی بر اضهراب 

 خانواده

 ۳باقری نسامی ، معصومه۰معصومه کوهی
 ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسیبه مامایی پرستاری و دانشکده، ویژه های پرستارمراقبت ارشد کارشناسی -۰ 

 anna30432003@yahoo.com مازندران. پزشکی علوم دانشگاه علمی هیت عضو، پرستاری تخصصی دکترای-۳  

این بیماران ممکن است به مدت چند روز تا چند ماه در بیمارستان و بخش  ی استفرایند درمان در بخش سوختگی طوالن مقدمه و هد :

می  به وجود خانواده و بیمار ارتباط برای روانی و فیزیکی مانعی ویژه مراقبتهای بخش در بیمار پذیرش با مراقبت های ویژه بستری شوند
این مطالعه با  شود. ها خانواده توانمندی و امیدواری کاهش طراب،و اض اندوه و غم افزایش سب  تواند می وضعیت این با مواجهه آید.

انجام شده  حضور برنامه ریزی شده خانواده بر بالین بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه سوختگی بر اضطراب خانوادههدف بررسی تاثیر 
 است.

بیمارستتان  انواده بیماران بستری در بخش مراقبتت ویتژه   اعضای خ این پژوهش یک کار آزمایی بالینی تصادفی شاهد دار است. روش کار:

در  با روش نمونه گیری غیر تصادفی تدریجی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنتترل و مداخلته تخصتیص داده شتدند.     ریزارع سا
سات یک ساعته و قبل از پانستمان بتر   گروه مداخله از روز چهارم بستری یکی از اعضای خانواده به مدت پنج روز تا روز هشتم بستری در جل

بالین بیمار حاضر شدند. با گروه کنترل طبق روتین بخش )عدم حضور خانواده( رفتار شد. در هر دو گروه پرسشنامه اضطراب اسپیل برگتر در  
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  ۳۰SPSSروز سوم و هشتم)بعد از مداخله( پر شد. داده ها با نرم افزار 

( در مرحله بعد از ۷/۳۷±۷۳/۳به )(  ۳۷/۶۶±۶۳/۶نتایج مطالعه نشان داد میانگین نمره اضطراب گروه آزمون در قبل از مداخله ) یج:نتا

( ۷۷/۰۳۶±۳۶/۷( که بعد از مداخله به)۷۷/۶۳±۳۷/۰۳(. میانگین نمره اضطراب گروه کنترل قبل از مداخله)P<۳۳۰/۳مداخله کاهش یافت)

بود  و موید وجود  (t  ،۳۳۰/۳>P=۳۰/۰مستقل، مقایسه تغییرات میانگین دو گروه در بعد از مداخله) T(. با آزمون P<۳۳۰/۳افزایش یافت )
 .بوداختالف آماری معنی دار 

حضور منظم و برنامه ریزی شده اعضای خانواده بر بالین بیماران بستری در بختش مراقبتت ویتژه ستوختگی متی توانتد در        نتیجه گیری:

 اب اعضای خانواده نقش موثری ایفا کند و از این طریق موج  بهبود روند مراقبت از بیماران و کاهش اضطراب آنان گردد.کاهش اضطر

 مالقات ،مراقبت ویژه، حضور برنامه ریزی شده خانواده، اضطراب، سوختگیکلمات کلیدی: 
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