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انی 3399  سخن

 یآپاندکتوم یدایکاند مارانیب ینیگوش بر عالئم بال یطب فشار تأثیر
 یجواد مجتبو دیس، مقدم یریبص یمهد، مطلق قوچان این یآرزو داور محمدپور*, یعلگان(: ) سندهینو

 گناباد یعلوم پزشکدانشگاه سازمان: 

 dr.mohammadpour@gmu.ac.ir پست الکترونیکی:

 

. اقادامات دارویای بارای کننادمیاضطراب، تهوع و درد از عالئم شایع و آزاردهنده ای است که بیماران قبل از آپاندکتومی تجربه : مقدمه

طب فشاری گاوش بار عالئام باالینی بیمااران  تأثیربررسی  با هدفبهبود این شاخص ها با عوارض دارویی همراه می باشند. این پژوهش 

 .کاندیدای آپاندکتومی انجام گرفت

بیمارکاندیدآپاندکتومی انجام شد. نمونه ها  68این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی یک سوکور سه گروهی است که بر روی روش تحقیق: 

تصادفی به سه گروه مداخله، پالسبو و کنترل تخصیص یافتند. هر سه گروه درمان های روتین  طوربهبه روش در دسترس انتخاب و سپس 

دقیقاه  02ران گروه مداخله طب فشاری را در نقطه تاالموس و گروه پالسبو در نقااط دروغاین باه مادت بخش را دریافت می کردند. بیما

شد. فرم مشخصاات  گیریاندازهدریافت نمودند. اضطراب، شدت تهوع و درد بالفاصله قبل، بعد و نیم ساعت بعد از مداخله در هر سه گروه 

هر سه گروه تکمیل گردید. برای سنجش اضطراب، شدت درد و شدت تهوع از مقیااس  دموگرافیک و مربوط به بیماری، قبل از مداخله در

در  Pمقاادیر و آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.  02نسخه  SPSS افزارنرمبا  هاداده وتحلیلتجزیههای استاندارد دیداری استفاده شد. 

 معنی دار لحاظ گردید. 1/12سطح کمتر از 

 هایافتاهسال بود. طباق  60/82±21/08مونث بودند. میانگین سنی واحدهای پژوهش  %21نمونه ها مذکر و  %21در این پژوهش نتایج: 

بعاد از مداخلاه در گاروه  31و  02باعث کاهش میانگین نمره اضاطراب در دقیقاه  داریمعنی طوربهاعمال طب فشاری در نقطه تاالموس 

 طوربهنسبت به قبل از مداخله  31(. در گروه مداخله میانگین شدت درد دقیقه p<0/001) آزمون نسبت به دو گروه کنترل و پالسبو شد

 نداشت. داریمعنی( ولی میانگین نمره شدت تهوع بین سه گروه تفاوت آماری P=0/02کاهش یافت ) داریمعنی

یک روش عملی و راهکااری بارای ارتقاای  عنوانبهطب فشاری در نقطه تاالموس گوش را  توانمی هایافتهبر اساس : گیرینتیجهبحث و 

 کیفیت خدمات پرستاری که نسبت به اقدامات دارویی عوارض کمتری دارد، در بیماران کاندیدای آپاندکتومی توصیه نمود.

یگوش، درد، اضطراب، تهوع، آپاندکتوم یطب فشار کلمات کلیدی:
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