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 95، سال  2، شماره 59تیر  -خرداد كي مشهدجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشم -117

  
 
 

ایسه تأثیر دمیارانگیزشی با دمیارمعمولی براستفاده صحیح از اسپری مق
 ساله مبتال به آسم 5-10استنشاقی در کودکان 

 
 
 *صدیقه مانده کهنکی 1
 حمید آهنچیان 2
 حمید چمنزاری 3
 سیدرضا مظلوم 4
 معصومه مانده کهنکی 5
 
 
دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزشی  -1

نشکده پرستاری و پرستاری گرایش کودکان، دا
  مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

دانشیار گروه اسم و الرژی اطفال، دانشکده  -2
 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

مربی گروه آموزش پرستاری داخلی، دانشکده  -3
پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

 مشهد، ایران
قیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، مربی مرکز تح -4

گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، 
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران 

دانش آموخته کارشناسی ارشد موزش پرستاری  -5
گرایش کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، 

 ایران یز،ربت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 

دانشکده  ،مشهدوم پزشکی دانشگاه عل -مشهد *
 مامایی و پرستاری

Email: kohnakys911@mums.ac.ir 

 خالصه 
 مقدمه
حمل، ارزان  دلیل قابلترین دستگاهی است که به رایج( MDI) 1استنشاقی مدرج شده براساس مقدار اسپری

رای بهبود گیرد در کودکان ب و استفاده سریع از آن روزانه جهت مدیریت آسم مورد استفاده قرار می
ترین تأثیر را  شود این وسیله زمانی قوی استفاده می( یار آسم)استنشاق و افزایش اثر دارو ، معموالً از دمیار 

تواند  که فن نادرست در زدن اسپری، می دارد که بیماران مهارت استفاده از آن را داشته باشند  در حالی
ارو را کم نماید از آنجا که در مطالعه حاضر با کودکانی اثر دها را کاهش داده و درجه تحویل دارو به ریه

باشند بنابراین استفاده از دمیار انگیزشی در دریافت  مواجه هستیم که نیازمند به دریافت دارو با دمیار می
داروهای استنشاقی سعی شده است میزان فن استفاده از داروهای استنشاقی را در کودکان افزایش داده و به 

 .به یکی از دو جزء بزرگ مدیریت آسم یعنی دریافت درست داروی استنشاقی دست پیدا کنیم تبع آن،
مقایسه تأثیر دمیارمعمولی با دمیارانگیزشی بر استفاده صحیح از اسپری استنشاقی در هدف این مطالعه 

 .بود ساله مبتال به آسم 5-14کودکان 

 کار وشر
آسم پایدار متوسط که برای اولین بار مبتال به آسم  شدند  کودک با درجه32در این کارآزمایی بالینی، 

سپس واحدهای پژوهش با . گیری غیراحتمالی آسان انتخاب شدند مبتنی با معیارهای ورود با روش نمونه
نوبت 3طی فرآیند پژوهش. تقسیم شدند( B)و گروه مداخله ( A)تخصیص تصادفی در دو گروه کنترل 

نحوه صحیح استفاده از اسپری استنشاقی استروئیدی ( آزمون ثانویهه،  پسآزمون اولیآزمون، پسپیش)
افزار  نمونه توسط نرم 35های مربوط به  و در انتها داده.  توسط چک لیست با فاصله یک ماه ارزیابی شد

Spss  تجزیه و تحلیل شد 15ویرایش. 
 نتایج

گین نمره استفاده صحیح از اسپری استنشاقی در ویتنی نشان داد، قبل از اجرای مداخله میان آزمون آماری من
و بالفاصله بعد از مداخله، ( P=444/4)داری داشته  دوگروه دمیارمعمولی و انگیزشی تفاوت آماری معنی

یک ماه بعد از مداخله میانگین (. P=522/4)دار نبود  ها بین دو گروه از لحاظ آماری معنی تفاوت میانگین
 (.P=443/4)داری داشته است  پری استنشاقی در دو گروه تفاوت آماری معنینمره استفاده صحیح از اس

 جه گیریینت
ساله  5 -14دمیار انگیزشی نسبت به دمیار معمولی میزان استفاده صحیح از اسپری استنشاقی را درکودکان

 .مبتال به آسم افزایش داد

  آسم، اسپری استنشاقی، دمیار، دمیارانگیزشی :یکلمات کلید
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