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 پوست 3939

 یوگرافیتحت آنژ مارانیاضطراب ب زانیبر م یسازآمادهبسته  تأثیر
 صفاآزاده ، یحاج باقر بیمحسن اد *,یمراد بهیطگان(: ) سندهینو

 کاشان یدانشگاه علوم پزشکسازمان: 
 moradi.t1995@yahoo.com پست الکترونیکی:

 
مناساب بیمااران سابب افازایش  یسازآمادهبیماران در انتظار آنژیوگرافی اغلب مضطرب و نگران هستند.  انددادهنشان  هایبررس: مقدمه

 ٔ  درزمیناه. با توجه باه تفااوت دهدمیو اضطراب بیماران را کاهش  تهاجمی شده هایروشقبل از اعمال جراحی و  هاآنآگاهی و تحمل 

اجرای بسته آماده سازی بر اضطراب  تأثیرو آماده سازی در بیماران تحت آنژیوگرافی، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی  آموزش تأثیر

 .یمبپردازبیماران تحت آنژیوگرافی 

تصاادفی باه دو گاروه کنتارل و  طورباهبیمار تحت آنژیوگرافی که  011بالینی بوده که بر روی  ییکار آزماک ی مطالعهاین روش تحقیق: 

اطالعات دموگرافیک و مقیاس سنجش اضطراب اسپیل برگار  نامهپرسشاطالعات از  آوریجمع. برای استشدهانجامآزمون تقسیم شدند، 

 ازآنچاه ترکامالی آموزشاانفرادی چهره به چهره، تحویل و توضایح محتاوای پمفلات  آموزشبیمار )شامل  یسازآمادهاستفاده شد. بسته 

ی از روند پروساه آنژیاوگرافی در بخاش در بیمارساتان شاهید آموزشو نیز نمایش حضوری فیلم  شودمیمعمول به بیماران داده  صورتبه

 بیمااران SPSSساعت قبل از آنژیوگرافی بارای  8با بخش(  بهشتی کاشان همراه با توضیحات حضوری برای بیمار و نیز آشنا کردن بیمار

و قبال از  یساازآمادهگروه کنترل اجرا شد. روز قبل از انجام آنژیوگرافی اضطراب بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت. قبل و بعد از ارائه بسته 

 آماری هایآزمونو  T-testو  T استفاده شد هاداده وتحلیلتجزیهزوجی برای  افزارنرمآنژیوگرافی نیز اضطراب بیماران سنجیده شد. از 

 متأهلنفر( زن و همه  61) %61نفر( از بیماران مرد و  61) %61بیمار تحت آنژیوگرافی شرکت کردند.  011در پژوهش حاضر تعداد نتایج: 

سنجیده شد که بین میزان اضطراب روز قبل از آنژیوگرافی )موقع  یسازآمادهبودند. اضطراب بیماران در دو زمان متفاوت قبل از ارائه بسته 

ساعت قبل از آنژیوگرافی( در هر دو گروه اختالف معناداری مشاهده نشد. آزمون تی مستقل نشاان  8پذیرش( و اضطراب روز آنژیوگرافی )

 معناداری کمتر از بیماران گروه کنترل بود ورتصبهقرار گرفتند  آموزشداد که اضطراب قبل از عمل آنژیوگرافی در بیمارانی که تحت 

مناسب،  آموزشبا  توانمیدر کاهش اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی،  آموزشو  یسازآمادهبسته  تأثیربا توجه به : گیرینتیجهبحث و 

 را کاهش داد. هاآندانش و آگاهی بیماران را باالتر برده و اضطراب 

آموزش ،یسازآمادهبسته  ،یوگرافیآنژ کلمات کلیدی:
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