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 پوست 0091

عروق کرونر در  وندیپ یقبل از عمل جراح مارانیاضطراب ب زانیبر م یدرمان حهیرا تأثیر یبررس
 زدیافشار  مارستانیب

 یدیوح رضایعل، زهرا پورموحد *,ینیزارع زرد نیحسگان(: ) سندهینو
 یزدی صدوق دیشه یعلوم پزشک دانشگاهسازمان: 

 hissein.zarezardini@yahoo.com پست الکترونیکی:
 

هاای عاروق بیمار مبتالباه. بسیاری ازبیمااران باشدمیعروق کرونر علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی در سراسر جهان  هایبیماری: مقدمه

یاک روش درماانی،  عنوانباه جراحای گیرناد.دهند و تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قرار میهای دارویی پاسخ نمیکرونر به درمان

. دهدمیتجربه ای استرس آور است و درعمل جراحی قلب باز با توجه به خطرات و عوارض آن، اضطراب در سطح وسیع تری خود را نشان 

است و با توجه به اینکه کاهش اضطراب و ارتقای راحتی بیمااران  قرارگرفتهه طب مکمل به دلیل اثر بخشی و ایمن بودن مورد توجه امروز

 .رایحه درمانی در برطرف کردن اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی سودمند باشد رسدمیبنظر  یکی از اهداف مهم پرستاری است

بیمار داوطلب عمل جراحای پیوناد عاروق کرونار باه روش آساان  66.استبودهاین پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی  :روش تحقیق

 این استفاده شد. نامهپرسشاطالعات از  آوریجمع جهت مساوی در گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. طوربهتصادفی و  صورتبهانتخاب و

اضطراب موقعیتی اسپیلبرگرو اطالعات مربوط به ثبات  نامهپرسشک و اطالعات مربوط به بیماری، دموگرافی مشخصات شامل: نامهپرسش

قطره آب مقطر که بر روی یک گلوله پنبه ای ریخته شده بود  8قطره اسانس اسطوخودوس و گروه کنترل  8عالئم حیاتی بود. گروه آزمون 

 افازارنرمو ثبت می گردید.  گیریاندازهیم حیاتی بیماران قبل و بعد از مداخله دقیقه استنشاق نمودند. سطح اضطراب و عال 81را به مدت 

آماری مورد تحلیل قرار  هایآزمون کارگیریبهمیانگین، انحراف معیار و درصد توصیف و با  صورتبه هادادهبوده و  SPSS 20 مورداستفاده

 زوجی، کای اسکوئر(. تی تی مستقل،)گرفتند 

کااهش یافتاه اسات  2/32 ± 3/2باه بودکه بعد ا ز مداخلاه  6/62 ± 3/06آزمون میانگین میزان اضطراب قبل از مداخله در گروه نتایج: 

 اری،رسایده اسات. آزماون آما 8/66 ± 6/2باه و بعاد از مداخلاه  بوده 6/62±8/01درحالیکه این میانگین قبل از مداخله درگروه کنترل 

=( اما بعد از مداخله تفاوت بین دو گاروه P/28نشان نداد ) دوگروهینگین میزان اضطراب قبل ازمداخله بین معناداری ر ا ازنظرمیا اختالف

 =(.P/13) استبودهمعنادار 

یک اقادام پرساتاری  عنوانبهاز رایحه درمانی با این اسانس  توانمیمثبت اسانس اسطوخودوس  تأثیراتبا توجه به : گیرینتیجهبحث و 

 کاهش سطح اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی پیوندعروق کرونراستفاده نمود. منظوربه

کرونر وندعروقیپ یاضطراب، جراح ،یدرمان حهیرا کلمات کلیدی:
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