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 پوست 3001
 ییکما مارانیب کینامیهمود تیوضع آشنا بر یبا صدا افتهیسازمان  ییشنوا کیتحر تأثیر یبررس

 عطرکار روشن زهرا، خالق دوست طاهره، یمحمدکاظم محمد *,گانهی محمدرضاگان(: ) سندهینو
 النیگ یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیو عضو ه یمربسازمان: 

 yeganeh@gums.ac.ir پست الکترونیکی:
 

، از طرفی بستری شدن یک عامل تنش زاست و بیماران در باشدمیمراقبت ویژه  هایبخشکما یکی از علتهای بستری بیماران در : مقدمه

تحریک حسی قابل  هایبرنامه کارگیریبهتنش های فیزیولوژیک با  عوارض ،شوندمیویژه با تنشهای فیزیولوژیک زیادی مواجه  هایبخش

تعیاین  باا هادفبهترین برنامه تحریک حسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا این پاژوهش  کارگیریبهپیشگیری است اما شناخت و 

ویاژه بیمارساتان  یهاامراقبتتحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا بر وضعیت همودینامیک بیماران کمایی بستری در بخش  تأثیر

 .انجام شد 23ای رشت در سال پورسین

ویاژه بیمارساتان  یهاامراقبتبیمار کمایی ضربه سر بساتری در بخاش  61در این کارآزمایی بالینی، نمونه های پژوهش، روش تحقیق: 

تصادفی بلوکاه در دو گاروه مداخلاه و  صورتبهسان سازی گروهی و باهمدر دسترس  گیرینمونهپورسینای شهر رشت بودند که به روش 

دقیقه صدای ضابط شاده فارد  01شامل شیفت عصر( بود. هر مداخله شنوایی )روز و هروز یک نوبت  3شاهد انتخاب شدند. طول مداخله 

عادی دریافات  طوربهتحریک شنوایی در گروه مداخله پخش شد و گروه شاهد صداهای معمول بخش را  عنوانبهمورد عالقه بیمار بود که 

اطالعات توسط محقاق انجاام شاد. در  گردآوری مشاهده ای ثبت شاخصهای همودینامیک بود. لیستچککردند. ابزار گردآوری اطالعات 

دقیقه بعد از تحریک شنوایی ثبت گردید. در گروه کنتارل هماه ماوارد در  8دقیقه قبل و  8شده در  گیریاندازهگروه مداخله پارامترهای 

تی مستقل، تی زوجای، مان ویتنای، آناالیز  هایآزموناز  هاداده وتحلیلتجزیهمانی مشابه گروه مداخله ارزیابی و ثبت شد. جهت فواصل ز

 واریانس اندازه های تکراری و مجذور کای استفاده شد.

داشاتند  داریمعنایاختالف  باهمنتایج نشان داد، میانگین شاخصهای همودینامیک قبل و بعد از تحریک شنوایی در گروه مداخله نتایج: 

(1110/1=P اما در گروه شاهد میانگین شاخصهای همودینامیک قبل و بعد از ارزیابی اختالف )نداشتند. بررسی روند تغییارات  داریمعنی

ی گزارش شده در بین دو گاروه وجاود هامیانگینبراساس  داریمعنیمیانگین شاخص های همودینامیک طی سه روز نشان داد که تفاوت 

 (.P=686/1نداشت )

مثبات بار شاخصاهای همودینامیاک بیمااران  تاأثیرتحریکات شنوایی با صدای آشنا با  کارگیریبهبا توجه به اینکه : گیرینتیجهبحث و 

در صورت امکان شرایط الزم جهت دریافت تحریکات شنوایی آشانا بارای بیمااران  شودمی، توصیه استبودهکمایی در گروه آزمون همراه 

 فراهم گردد. هاآنمالقات مستقیم اعضای خانواده یا پخش صدای ضبط شده  صورتبهمراقبت ویژه  هایبخشکمایی بستری در 

ییشنوا کی, تحر3 کینامیهمود تی, وضع8 کما ,0 کلمات کلیدی:
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