
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 95، سال  2، شماره 59تیر  -خرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -33

  
 
 

مشاوره ای ترک سیگار برموفقیت در ترک سیگار  –تأثیر برنامه آموزشی 
 ر بیماران مبتال به سندرم حاد کرونرید

 
 
 *زاده کاظم زینب 1
 منظری زهراسادات 2
 مظلوم رضا سید 3
 ابراهیمی محمود 4
 واقعی سعید 5
 
 

 دانشگاه پرستاری، ارشد کارشناسی دانشجوی -1
 دانشجویی، تحقیقات کمیته مشهد، پزشکی علوم

  ایران مشهد،

 جراحی-داخلی گروه پرستاری، استادیار -2
 علوم دانشگاه مشهد، مامایی و پرستاری دانشکده
 ایران مشهد، مشهد، پزشکی

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

 ایران مشهد،
 هیئت عضو عروق، و قلب متخصص دانشیار، -4

 علوم دانشگاه مشهد، پزشکی دانشکده علمی
 ایران مشهد، مشهد، پزشکی

 مدیریت و روان بهداشت، گروه ،پرستاری مربی -5
 علوم دانشگاه مشهد، مامایی و پرستاری دانشکده
 ایران مشهد، مشهد، پزشکی

 
 دانشکده ،مشهد پزشکی علوم دانشگاه  -مشهد *

 دانشجویی تحقیقات کمیته مامایی، وپرستاری 
Email: kazemzadehz921@mums.ac.ir 

 خالصه 
 مقدمه
توصیه به . روند های زودرس در سراسر جهان به شمار می های قلبی و عروقی مهمترین عامل ناتوانی و مرگ بیماری

ترک سیگار از بین تمام عوامل خطر بیماری های قلبی، تنها عامل خطری است که به صورت صریح در گایدالین 
عوامل مختلفی بر موفقیت یا شکست  .استمراقبتی از بیماران مبتال به سندرم حاد کرونری مورد توجه قرار گرفته 

هدف از . های حمایتی ترک سیگار است های ترک سیگار تاثیر دارد از جمله آنها استفاده از برنامه افراد در برنامه
مشاوره ای ترک سیگار برموفقیت در ترک سیگار در بیماران مبتال به  –این مطالعه تعیین تأثیر برنامه آموزشی 

 .ری بودسندرم حاد کرون
 کار وشر

های  بیمار مبتال به سندروم حاد کرونری بستری در بیمارستان 51این کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار بر روی
. ابزار مطالعه، پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه موفقیت درترک سیگار بود. آموزشی مشهد انجام شد

نفره در دو جلسه  3های  ترک سیگار به صورت گروهی درگروه ای مشاوره –در گروه مداخله، برنامه آموزشی 
در جلسه اول آموزش در رابطه با مضرات سیگار، تأثیر سیگار بر دستگاه قلبی و عروقی، اهمیت ترک . اجرا شد

سیگار، عواقب و اثرات ادامه مصرف سیگار ارایه شد و در جلسه دوم به بررسی مشکالت ترک سیگار از طریق 
گروه شاهد با اقدامات روتین فقط در . ماه هر دو هفته یک بار انجام شد 3پیگیری تلفنی تا . داخته شدمشاوره پر

 .تجزیه و تحلیل شد 15نسخه   SPSSها با استفاده از نرم افزار  داده. های تعیین شده پیگیری تلفنی شدند زمان
 نتایج

از نظر . متاهل بودند( نفر 45% ) 2/24و ( فرن 42)مرد % 1/24.سال بود 54/54±55/14میانگین سنی بیماران
نتیجه آزمون کای اسکوئر از نظر موفقیت در ترک سیگار در دو گروه . ابتدایی بودند( نفر 12%) 3/31تحصیالت 

، %22.5در برابر % 1/55)، در مرحله دوم و سوم (=p 441/4، %2/25در برابر % 15) مداخله و کنترل در مرحله اول
442/4 p=)مرحله چهارم و پنجم  ، در(43/4، %31در برابر % 1/55p= ) اختالف معناداری نشان داد اما در مرحله

اگرچه در مرحله آخر . از نظر آماری اختالف معنادار نبود( =452/4p، %31در برابر % 5/52)ششم بعد از مداخله
به ترک سیگار شدند بیشتر از گروه نتیجه آزمون از نظر آماری معنادار نبود اما همچنان درصد افرادی که موفق 

 .کنترل بود
 جه گیریینت

ای ترک سیگار توسط پرستاران بر موفقیت در ترک  مشاوره –نتایج این مطالعه نشان داد که مداخله آموزشی 
 .سیگار در بیماران مبتال به سندرم حاد کرونری موثر است
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