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 پوست 0001

ضد  یبا حرکات چشم و پردازش مجدد با داروها ییزدا تیروش حساس تأثیر ایمقایسه یبررس
 یقلب سمیدر انتظار کاتتر مارانیاضطراب ب زانیاضطراب بر م

 زاج سایپر *,یعبد مینعگان(: ) سندهینو
 تهران یبهشت دیشه یعلوم پزشکدانشگاه سازمان: 

 abdi.naeim@yahoo.com پست الکترونیکی:
 

که باعث افازایش میازان  باشدمیقلبی، کاتتریسم قلبی  هایبیماریتشخیصی تهاجمی روز افزون در  هایروشیکی از شایع ترین : مقدمه

 طورباه. به دلیل اثرات منفی اضطراب بر روی بیماران قلبی عروقی ضروری است کاه پزشاکان و پرساتاران شودمیاضطراب بیماران قلبی 

روش  تاأثیرمقایساه  با هادفمؤثری کنترل و درمان را به کار گیرند. مطالعه حاضر  طوربهدقیق بیمار مضطرب را شناسایی کرده و سپس 

 گرفتهانجامروهای ضد اضطراب بر میزان اضطراب بیماران در انتظار کاتتریسم قلبی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد با دا

 .است

بیمار در انتظار کاتتریسم قلبی بستری در بخاش قلاب بیمارساتان  61که در آن  باشدمیک کارآزمایی بالینی یمطالعهاین روش تحقیق: 

تصادفی به دو گروه مداخلاه و کنتارل  طوربهدردسترس انتخاب و  گیرینمونه صورتبه 0323طالقانی تهران از اردیبهشت تا تیر ماه سال 

جمعیت شناختی و پرسش نامه اضطراب بک استفاده شد. روش درماانی  هایویژگیتقسیم شدند. برای گرد آوری اطالعات از پرسش نامه 

دقیقه برای بیماران گاروه مداخلاه انجاام شاد.  62تا  31حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد حداکثر در دو جلسه به مدت 

صورت نگرفت و فقط از داروهای ضد اضطراب طبق تجویز پزشک اساتفاده مای کردناد. میازان  ایمداخلهبرای بیماران گروه کنترل هیچ 

اری تی مستقل، تی زوجی، کای آم هایآزمون آمار توصیفی، وسیلهبه هادادهشد.  گیریاندازهاضطراب بیماران قبل و بعد از اجرای مداخله 

 شدند. وتحلیلهیتجز spss19اسکویر، ویلکاکسون و من ویتنی و با استفاده از 

کاه  رسید 2,20±8,83به بود که بعد از مداخله، این میزان  66,62±6,08مداخله میانگین میزان اضطراب قبل از مداخله در گروه نتایج: 

بود که در  66,26±2,03مداخله (. میانگین میزان اضطراب در گروه کنترل قبل از P<0.001داد )را نشان  داریمعنیآماری تفاوت  ازنظر

 را نشاان داد. داریمعنایآمااری تفااوت  رسایدوازنظر 62,36±2,00باه در یاک سااعت قبال از کاتتریسام  پایان بدون انجام مداخلاه و

(P<0/001) 

و  ، جدید، غیر تهااجمیمؤثراستاندارد،  یک روش عنوانبهروش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، : گیرینتیجهبحث و 

 مورداساتفادهدر درمان یا کاهش شدت اضطراب بیماران، بخصوص بیماران قلبی، توساط پرساتاران  تواندمیمؤثرتر از درمان های دارویی 

 قرار بگیرد.

ضد اضطراب یداروها ،یقلب سمیبا حرکات چشم و پردازش مجدد، اضطراب، کاتتر ییزدا تیحساس کلمات کلیدی:
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