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 چشممقایسه گلودرد بعد از الرنژیال ماسک و یا لوله تراشه تحت بيهوشی عمومی جراحی

 3، احسان بايگي2 فريبا سلحشور، 1سيده ريحانه الجوردي 

 دانشجوي كارشناسي ناپيوسته ارشد پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايران 1

 مربي هوشبري دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايران 2
 پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايرانكارشناسي پيوسته هوشبري دانشکده  3

سير ايي در ممقدمه و هدف: يکي از عوارض شايع و ناراحت كننده بعد از بيهوشي عمومي بروز گلودرد است. شايعترين علت آن ضايعات ناشي از ورود ابزاره
از مددجويان مراجعه كننده به اتاق عمل چشم پس از طبيعي شدن عالئم حياتي، از  راه هوايي بيماران براي اداره راه هوايي آنهاست. از آنجائيکه تعداد زيادي

ي با مبيمارستان مرخص مي شوند. براي پژوهشگر اين سئوال پيش آمد كه در مورد شيوع گلودرد بعد از عمل هاي جراحي چشم بيماران تحت بيهوشي عمو
 لوله تراشه و الرنژيال ماسک پژوهشي را انجام دهد. 

در  1392بيمار تحت بيهوشي عمومي چشم طي ماه هاي ارديبهشت و خرداد  54اد و روش ها: اين پژوهش، يک مطالعه توصيفي تحليلي است كه بر روي مو
ي، موماتاق هاي عمل چشم بيمارستان خاتم االنبياء )ص( مشهد انجام شد. اطالعات در مورد بروز گلودرد عصر روز بعد از عمل جراحي تحت بيهوشي ع

-Tوارد و در قالب آزمون هاي آماري كلوموگروف اسميرنف، جدول توزيع فراواني،  SPSSتوسط تماس تلفني جمع آوري شد. داده ها در نرم افزار آماري 

Test .و كاي اسکوئير تجزيه و تحليل انجام شده است 
بدست آمده P =974/0بود.  %2/46و الرنژيال ماسک  %7/46گذاري داخل تراشه  گلودرد نداشتند. گلودرد بعد از لوله %7/53گلودرد داشتند و  %3/46ها: يافته

بدست آمده از آزمون آماري كاي اسکوئير نشان دهنده P =973/0نشان دهنده اين است كه دو گروه گلودرد )بروز و عدم بروز( همگن هستند.  T-Test از
 گلودرد ارتباط معني داري وجود دارد.اين است كه دو گروه لوله تراشه و الرنژيال ماسک با بروز 

د و تفاوت اشگيري: با توجه به نتايج آزمون ها، بروز گلودرد طي نگهداري راه هوايي با هر دو وسيله در بيهوشي عمومي از شيوع بااليي برخوردار مي بنتيجه
 ه اي انديشيده شود.، بنظر مي رسد در اين مورد نيز بايد چارETTو يا  LMAاندک بروز گلودرد در دو گروه 

 تراشهماسک و لولهكلمات كليدي: گلودرد، بيهوشي عمومي، الرنژيال
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