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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 

4، سیروس مومن زاده3، محمد حیدرزاده2نسرین مهرنوش، 1طاهره اشک تراب

بهشتیشهیدعلوم پزشکیدانشگاهدانشیار گروه پرستاري،-١
mehrnosh_6205@yahoo.comبهشتی شعبه بین الملل شهیدعلوم پزشکیدانشگاهراي پرستاريدانشجوي دکت-٢
استادیار، رئیس اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی-٣
بهشتییدشهعلوم پزشکیدانشگاه-ویژههايو مراقبتبیهوشیگروهدانشیار-۴

چکیده
با وجود دانش رو به رشد در مورد سنجش و مداخله درد، همچنان مدیریت درد نوزاد، به دلیل اینکه نوزادان نمی : مقدمه

تواند صحبت کنند و از خود زمانی که درد را تجربه می کنند دفاع کنند به صورت یک چالش براي ارائه دهندگان مراقبت از 
در بخش نوزادان و درك پرستاران نوزادان از ارزیابی و  مدیریت دردبررسی، مطالعهاینازفنوزادان قرار دارد. هد

مراقبت ویژه نوزادان مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل می باشد. 
94بیمارستانهاي آموزشی شهر اردبیل در سال NICUتحلیلی در بخش هاي نوزادان و -این مطالعه توصیفیروش کار: 

نفر پرسشنامه ها را تکمیل 49غل در بخش هاي فوق وارد مطالعه شدند که در پایان شانفر پرستاران 53شد. تمام انجام
سوال با 36کانگ و همکاران می باشد که شامل "درك پرستار از درد نوزاد "نمودند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه 

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. 

متر از نیمی از پرستاران آموزش نشان می دهد که پرستاران دانش کافی در مورد درد نوزادان را دارند ولی کنتایج یافته ها:
) و احساس %3/16کافی در مورد ارزیابی و شناسایی درد نوزاد دریافت کرده بودند. شرکت کنندگان استفاده از ابزار درد (

%) را گزارش کردند. و کمتر از نیمی از آنان گزارش کردند 5/73%) و غیر دارویی(77اطمینان در استفاده از مداخالت دارویی(
%) می باشد. 8/36%) و پروتکل درد شان بر پایه شواهد تحقیقاتی (47(درد بخوبی مدیریت میشودکه 

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

بخش هاي نوزادان وجود دارد. 
نوزادان بخش مراقبت ویژهمدیریت درد،درد نوزادان،واژه هاي کلیدي:
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