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انی 3310  سخن

 در کودکان یدیور ونیزاسیکنترل درد کاتتر یبرا نینو یروش
 یمحدثه بابائ، یمحمد مراد *,ینیحس یمهدگان(: ) سندهینو

 تهران یعلوم پزشک دانشگاهمرکز قلب تهران وابسته به سازمان: 

 mehos2007@yahoo.com پست الکترونیکی:

 

هایی است که افراد تیم درمان با آن مواجه هستند. واقعیت مجازی تکنیک نسبتاً چالش ترینبزرگکنترل درد در کودکان یکی از : مقدمه

روشای بارای کنتارل درد در پروسایجرهای  عنوانباهتا یک دنیای مجازی را تجربه کنند و اخیاراً  سازدمیجدیدی است که افراد را قادر 

 .معرفی یک روش نوین برای کنترل درد در کودکان انجام شد با هدفاست. این مطالعه نیز  قرارگرفته مورداستفادهدرمانی 

ساله که به دو گاروه تقسایم شاده بودناد، انجاام شاد.  6-08کودک  86نیمه تجربی است که بر  این پژوهش یک مطالعهروش تحقیق: 

شد. برای آشناسازی کودک قبال از شاروع  آوریجمعات دموگرافیک شامل جنس، سن و ... از طریق مصاحبه مربوط به اطالع نامهپرسش

افت. با استفاده از ابزار اوشر، شدت درد از کودک سوال شد یادامهکار از واقعیت مجازی با استفاده از عینک سه بعدی استفاده شد و تا انتها 

درگروه کنترل نیز تمامی این مراحل به جزء واقعیت مجازی اجرا گردید. ایان پاژوهش در کمیتاه گیری نیز ثبت گردید. و مدت زمان رگ

به ثبات رسایده  IRCT201211204490N2اخالق دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصویب و در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران با کد 

داری ویتنی و همبستگی اسپیرمن با سطح معنایتی، من هایآزمونو  آمار توصیفی هایروشو  08نسخه  SPSSافزار ها با نرماست. داده

 قرار گرفتند. وتحلیلتجزیهمورد  12/1

(. میانگین رتبه درد در P<0.05بود )در این پژوهش، میانگین رتبه درد در گروه مداخله و کنترل متفاوت و در گروه مداخله کمتر نتایج: 

اما میانگین رتبه درد باا سان کودکاان ؛ داری نداشتند( تفاوت معنیr= 0.001, p>0.05تولد )های مختلف ( و رتبهP>0.05ها )قومیت

(r= -0.531, p<0.05و مدت زمان رگ ) گیری همبستگی( داشتr= 0.222, p<0.05.) 

و باعاث رضاایتمندی  گیری، میازان باروز درد را کااهش دادهرگ با تسهیل رویه تواندمیاستفاده از فضای مجازی، : گیرینتیجهبحث و 

 کودکان و پرسنل تیم درمان گردد.

انحراف فکر ،یمجاز تیکنترل درد، واقع کلمات کلیدی:
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