
 

 

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


 

186 

 های ویژهبررسی درک پرستاران از درد در بيماران با کاهش سطح هوشياری در بخش مراقبت

 3، راهب قرباني*1، منير نوبهار2و1حسين قاسميان نيک

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران دانشکده پرستاري و پيراپزشکي 1
 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران كميته تحقيقات دانشجويي 2
 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت،  3

تر مورد دهد درک، سنجش و مديريت درد در بيماران با كاهش سطح هوشياري توسط پرستاران و پزشکان كممي مقدمه و هدف: شواهد نشان
گيرد. در حالي كه درک و مديريت ناكافي درد منجر به افزايش مدت زمان بستري در بيمارستان، بستري مجدد، نارضايتي بيماران توجه قرار مي

گردد. لذا هدف اين مطالعه تعيين ميزان درک پرستاران از درد در بيماران افزايش مرگ و مير بيماران مي هاي پزشکي، بروز عوارض واز مراقبت
 هاي ويژه بود.با كاهش سطح هوشياري در بخش مراقبت

گاه بسته به دانشهاي مراقبت ويژه بيمارستان هاي واهاي مورد مطالعه پرستاران بخشمواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي تحليلي، نمونه
هاي پژوهشگر ساخته كه شامل اطالعات دموگرافيک، بررسي درد، دانش و ها با استفاده از پرسشنامهآوري دادهعلوم پزشکي سمنان بودند، جمع

ا ايايي آن بسوال بود كه بر اساس نظرات متخصصان داراي دانش و تجربه، روايي محتوايي، صوري و پ 25آموزش درد بود. اين پرسشنامه شامل 

 گرديد.تجزيه تحليل  SPSS 18افزار ها با نرمهمساني دروني تاييد شد. داده
پيماني  %3/43ترين وضعيت استخدامي سال داشتند، بيش 30تر از ها كمآن %50ها نشان داد كه همه پرستاران خانم بودند. ها: بررسي دادهيافته

سال  5بين يک تا  % 60سال بود،  13اري داشتند. حداقل سابقه كار پرستاران يک سال و حداكثر تر سابقه كسال و بيش 5ها آن %7/66بوده، 
 % 7/97بود.  % 3/53ساعت  100تا  51ترين ميزان اضافه كاري ساعت متغير بود، بيش 140تا  30سابقه كار داشتند. مدت زمان اضافه كار بين 

 8/2( و آموزش 16)از  8/10 ±8/1(، دانش 24)از  9/16 ±2/3اف معيار نمرات بررسي درد پرستاران شيفت در گردش بودند. ميانگين و انحر

( بود. همبستگي بين درک كلي درد با سابقه كار با حذف اثر اضافه كار، سن و سابقه كار 47)از  7/20±3/5( بود. نمره كلي درک درد 7)از  ±1/3

 ود. ( و اين ارتباط منفي بr= 416/0و  031/0=P) ICUدر 
زاي بزرگ براي هاي اخير در اداره درد بيماران، بررسي درد به عنوان يک عامل استرسهاي صورت گرفته در دههگيري: با وجود تالشنتيجه

 ريزيهاي مراقبت ويژه مطرح است. جهت ارتقاء عملکرد پرستاران و مديريت مناسب درد، برنامهبيماران با كاهش سطح هوشياري در بخش
تواند جهت مديريت درد بيمار باشد. پرستاران از طريق انجام يک ارزيابي مداوم و منظم درد و رفتارهاي مربوط به آن ميورد نياز ميدقيق م

 تصميمات موثري اتخاذ كنند.
 هاي ويژه كلمات كليدي: درد، درک پرستاران، كاهش سطح هوشياري، بخش مراقبت
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