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انی 3099  سخن

 یگذارلوله در موفقیت یسرد شده و معمول یامعده -ینیاستفاده از سوند ب ایمقایسه یبررس

 امام رضا )ع( مشهد مارستانیب نیبه اورژانس مسموم کنندهمراجعه مارانیمعده ب
 یطوس یقاسم رضایعل، رضا مظلوم دیس *,یمرحمت محمودگان(: ) سندهینو

 مشهد یعلوم پزشکدانشگاه سازمان: 

 marhamatim@gmail.com پست الکترونیکی:

 
از سوندهای سرد  مورداستفادهدر  کهییازآنجاو  ای استمعده –گذاری بینی در حین لوله گذاری معده از مسائل مهمموفقیت لوله: مقدمه

 .رسدمیوجود دارد، نیاز به تحقیق در این زمینه ضروری به نظر  نظراختالفشده در منابع مختلف 
باه اورژاناس  کننادهمراجعهنفر از بیمااران  62. واحدهای پژوهش باشدمی یدوگروهبالینی  ییکار آزماپژوهش حاضر یک روش تحقیق: 

گاذاری معاده باا تقسیم شدند. در گروه مداخلاه لوله دوگروهیع( مشهد بودند که با تخصیص تصادفی به ) امام رضامسمومین بیمارستان 
 88 -88ل با سوندهای نگهداری شده در اتاق با دمای گراد و در گروه کنتردرجه سانتی 8 -8سوندهای نگهداری شده در یخچال با دمای 

ها توسط همکار پژوهشگر گذاری معده در دو گروه طبق روش استاندارد توسط پژوهشگر و سنجش شاخصگراد انجام شد. لولهدرجه سانتی
یح ساوند از ابازار تعیاین صاحت آگاهی نداشت انجام شد به این صورت که برای تعیین کارگزاری صح شدهاستفادهکه نسبت به نوع سوند 

ها، برای تعیاین ¬شمارش تعداد تالش یگذارلولهاز کرونومتر دیجیتال، برای تعیین تعداد دفعات  یگذارلوله، برای تعیین مدت یگذارلوله
( مشااهده 3( وجود خاونریزی فعاال از بینای 8در مورد سوندگذاری مجدد(، )سوند ( مشاهده خون بر روی 0: هایروشبروز خونریزی از 

فاوق طای  یهاایبررسااده شاد. اساتف قاوهچراغ( مشاهده خون در حفره بینی در معاینه بینی با 6خون در معاینه ته حلق با چراغ قوه و 
باا کمتارین  یامعاده -جایگذاری صحیح سوند بینی صورتهبمعده  یگذارلولهدقیقه بعد از پایان آن انجام شد. موفقیت  3و تا  یگذارلوله

 گردید. وتحلیلتجزیه 06نسخه  SPSSافزار دو و توسط نرمآماری کای ¬ها با استفاده از آزمون¬. دادهشودمیدفعات تالش تعریف 

درصد( در گروه مداخلاه، تنهاا باا  1/011نفر ) 33درصد( از واحدهای پژوهش در گروه کنترل و  6/86) نفر 86نتایج نشان داد در نتایج: 
معاده در  یگاذارلولهکه نتایج آزمون کای دو نشان داد فراوانی تعداد دفعات تالش بارای  استشدهتالش سوند در معده جایگذاری  بارکی

ساوند معاده در  ( ولای فراوانای جایگاذاری صاحیحP=0.018داشت ) داریمعنیواحدهای پژوهش بین دو گروه مداخله و کنترل تفاوت 
گذاری معده در دو گاروه نداشت. خونریزی از بینی و دهان به علت لوله داریمعنیواحدهای پژوهش بین دو گروه مداخله و کنترل تفاوت 

 نداشت. باهمتفاوتی مداخله و کنترل 
 ماؤثرروشای  کنادیمارا کام  یامعده -بینی یگذارلولهدفعات تالش برای  سرد کردن سوندهای معده کهییازآنجا: گیرینتیجهبحث و 
وقت  ییجوصرفهکاهش عوارض، افزایش راحتی مددجو و  منظوربه شودمیو پیشنهاد  باشدمی یامعده -بینی یگذارلولهموفقیت  شیبرافزا

 پرستار، سوندهای معده قبل از انجام تکنیک سرد شوند.
یامعده -ینیب یگذارلوله تیسوند معده، دفعات تالش، موفق کلمات کلیدی:
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