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ﺑﺮرﺳﯽ درك ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻮزادان از ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درد در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻧﻮزادان و ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه
ﻧﻮزادان ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ
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اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،رﺋﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮزادان وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﯾﮋه  -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﻘﺪﻣﻪ  :ﺑﺎ وﺟﻮد داﻧﺶ رو ﺑﻪ رﺷﺪ در ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ درد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درد ﻧﻮزاد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮزادان ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ از

ﻧﻮزادان ﻗﺮار دارد .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،ﺑﺮرﺳﯽ درك ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻮزادان از ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درد در ﺑﺨﺶ ﻧﻮزادان و
ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﻧﻮزادان ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

روش ﮐﺎر :اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻧﻮزادان و  NICUﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ در ﺳﺎل 94
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺗﻤﺎم  53ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻓﻮق وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن  49ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ "درك ﭘﺮﺳﺘﺎر از درد ﻧﻮزاد " ﮐﺎﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  36ﺳﻮال ﺑﺎ
ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت و دو ﺳﻮال ﺑﺎز ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰار ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد درد ﻧﻮزادان را دارﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﻤﯽ از ﭘﺮﺳﺘﺎران آﻣﻮزش
ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درد ﻧﻮزاد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار درد ) (%16/3و اﺣﺴﺎس

اﻃﻤﯿﻨﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪاﺧﻼت داروﯾﯽ) (%77و ﻏﯿﺮ داروﯾﯽ) (% 73/5را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ .و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﺎن ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ

ﮐﻪ درد ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮد ) (%47و ﭘﺮوﺗﮑﻞ درد ﺷﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ) (%36/8ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي :درك ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮب درد ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزش ،اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ درد ،وﺟﻮد
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي واﺿﺢ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ارﺗﺒﺎط دارد و ﻫﻨﻮز ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ داﻧﺶ ،ﺷﻮاﻫﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد در ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درد در

ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻧﻮزادان وﺟﻮد دارد.

واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :درد ﻧﻮزادان ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درد ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﻧﻮزادان
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