
 

 

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


 

208 

 بررسی تاثير سابقه کار پرستاران در ارزیابی درد بيماران پس از عمل جراحی
 3راهب قرباني، *1، منير نوبهار2و1ليال براري چمازكتي

 دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران، 3، دانشکده پزشکي2كميته تحقيقات دانشجويي 2
 مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 3

 

كنند. ارزيابي و درمان درد از وظايف مهم پرستاران معموال پس از عمل جراحي، بيماران درجات متفاوتي از درد را تجربه مي مقدمه و هدف:

ن يپرستار بايستي درک درستي از ارزيابي درد بيمار داشته باشد تا بتواند اقدامات الزم جهت كنترل درد را انجام دهد. هدف اين مطالعه تعياست. 
  بود. تاثير سابقه كار پرستاران در ارزيابي درد بيماران پس از عمل جراحي

ل و دوم پس از عمل جراحي عمومي، در بخش جراحي بيمارستان كوثر بستري در اين مطالعه توصيفي تحليلي، بيماران در روز او روش مطالعه:

از پرسشنامه  ،سال بودند. جهت ارزيابي درد 10تر از پرستار داراي سابقه كاري كم 15تر و سال و بيش 10پرستار داراي سابقه كار  15بودند. 
جهت ارزيابي درد بيمار توسط بيمار و پرستار  VASيمار و پرستار( و ابزارمشخصات دموگرافيک )ب هايپژوهشگر ساخته استفاده شد. از پرسشنامه

ابي شد و پرسشنامه پرستار خارج از اتاق بيمار پس از ارزياستفاده شد. پرسشنامه بيمار در اتاق بستري او، پس از ارزيابي درد توسط او تکميل مي
اي درد بين دو هچنين ارزيابي مقايسزيابي شده توسط بيمار و پرستار مقايسه شد. همگرديد. سپس ميزان درد اردرد بيمار توسط پرستار تکميل مي

زوجي، ضريب همبستگي جزئي و رگرسيون خطي انجام  tهايها با آزمونتجزيه تحليل دادهگروه پرستاران با سوابق كاري فوق صورت گرفت. 

 بود. SPSS 18و نرم افزار مورد استفاده  05/0داري شد. سطح معني

سال، سابقه كار  6/32 ± 0/6انحراف معيار سن پرستاران  ±بيمار مورد مطالعه قرار گرفتند. ميانگين  30پرستار و  30در اين مطالعه  ها:یافته

سط انحراف معيار شدت درد ارزيابي شده تو ±پرستاران خانم بودند. ميانگين  %90سال بود.  7/8 ± 8/5سال و فراغت از تحصيل  3/7 ± 4/5

داري بين ارزيابي شدت (. همبستگي معنيP=312/0دار نبود )بود كه تفاوت معني 5/4 ±3/2و درد ارزيابي شده توسط پرستاران  9/4 ±9/2بيمار 
سابقه چنين نتايج نشان داد هر چه تعداد سال فراغت از تحصيل و (. همr=78/0و P ‹100/0درد برآورد شده توسط پرستار و بيمار وجود داشت )

  (.P=043/0شد )تر ميشد، تفاوت نظر پرستار با بيمار در ارزيابي درد كمتر ميكار پرستاران بيش

ا و هها نشان داد كه پرستاران ارزيابي مناسبي از درد بيماران پس از عمل جراحي داشتند. با افزايش سابقه كار، صالحيتيافته گیری:نتیجه

رسد ه نظر ميكرد. بنابراين بيافت و ميزان اختالف نمرات ارزيابي درد بيمار و پرستار كاهش پيدا ميدرد افزايش ميتوانمندي پرستاران در ارزيابي 
ها، نهاي آموزشي ضمن خدمت و ارائه گايداليچنين مطالعه فردي و برگزاري دورههم ،سوپروايزرها تر ياتوان با نظارت باليني پرستاران باتجربهمي

  گپ موجود را كاهش داد. ،هاي آموزشي مناسبها و برنامهدستورالعمل
 درد، ارزيابي درد، پرستاري، بيماران جراحيهای کلیدی: واژه
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