Archive of SID

 0093پوست

بررسی تأثیر تنفس منظم (هی-هو) بر شدت درد ناشی از تزریق داخل نخاعی در کودکان 9-09
ساله مبتالبه سرطان خون مراجعهکننده به بخش انکولوژی اطفال

نویسنده (گان) :زهرا پورموحد*

سازمان :دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پست الکترونیکیmovahed446@yahoo.com :

مقدمه :کودکان مبتالبه بیماریهای مزمن مانند سرطان خون در حین انجام پروسیجر های درمانی بهطور مکرر درد را تجرباه میکنناد و
درد ناشی از تزریق از مهمترین منابع استرس در این کودکان میباشد .انحراف فکر یکی از آسان ترین و کم هزینه ترین راههای کاهش درد
غیر داروئی میباشد  .با توجه به اینکه یکی از متداول ترین اقدامات بالینی در بخش انکولوژی تزریق داخل نخااعی میباشاد و کااهش درد
ناشی از آن از طریق انحراف فکر (تنفس منظم) تاکنون کمتر مورد توجه پرستاران قرر گرفته است ،لذا این مطالعه با هادف بررسای تاأثیر
تنفس منظم بر شدت درد ناشی از تزریق داخل نخاعی در کودکان مبتالبه سرطان خون صورت پذیرفت.
روش تحقیق :این پژوهش یک کار آزمایی بالینی و به روش مقطعی بودهاست .در این تحقیق جهات جماعآوری اطالعاات از پرساشنامه
مربوط به اطالعات دموگرافیک و معیار چهره ای اندازهگیری درد  Wongاساتفاده شدهاسات کاه از صافر تاا  2نماره دارد .پژوهشاگران
اطالعات الزم را بهطور تصادفی از  011کودک بیمار  6-02ساله در دو گاروه  21نفاره شاامل تانفس مانظم و شااهد باه دسات آورده و
موردبررسی قرار دادند.
نتایج :مقایسه شدت درد در دو گروه موردمطالعه نشان داد که میانگین نمره شادت درد در گاروه تانفس مانظم ( )8/28±0/68از گاروه
شاهد ( )3/81±0/31کمتر و تفاوت میانگین درد در دو گروه ازنظر آماری معنی دار بودهاست ( .)P=1/103همچنین متغیار جانس تاأثیر
معنیداری بر شدت درد ناشی از تزریق داخل نخاعی نداشته است.
بحث و نتیجهگیری :بهطورکلی از تحقیق حاضر نتیجه گیری میشود که کاربرد تنفس منظم باهعنوان یکای از روشهاای انحاراف فکار
جهت کاهش درد ناشی از تزریق داخل نخاعی در کودکان با سن باالتر از  01ساال تاأثیر بیشاتری داشاته اسات ( .)P=1/116بناابر ایان
میتوان توصیه نمود که پرستاران بخش انکولوژی عالوه بر انجام روشهای روتین بخش ،تکنیک تنفس منظم را فرا گرفته و به بیمار جهت
انجام آن در حین تزریق داخل نخاعی کمک نمایند .در مطالعات متعدد دیگر نیز ازجمله باقریان و همکاران ( )8100مشخص شدهاست که
انحراف فکر از طریق انجام تنفس منظم میتواند سبب کاهش درد ناشی از تزریق در کودکان گردد.
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