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تأثیر تجسم هدایت شده با محتوای مذهبي بر کنترل اضطراب و فشار خون بیماران تحت
آندوسكوپي و کولونوسكوپي در بیمارستان  22بهمن شهرستان گناباد
الهام صابر نواابی1
-1هی ا علمی گروه پر تار بهداشا جامعه ،دانشکده پر تار و مامایی  ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،گناباد ،ایران

مقدمه وهدف :بیماریها د تگاه گوارشی یکی اد امت
تشخیپی برا این امت

ت شایو بوده و آندو کوپی و کولونو کوپی مهمترین روشها

ت هتتندکه به علا تهاجمی بودن میتوانند باعث ترس و اضطراب بیماران گردند.این اضطراب

ابل اد آندو کوپی و کولونو کوپی،باعث کاهن تمایل بیماران و ا زاین دمان ان ام آندو کوپی و کولونو کوپی می شود.
مطالعه حاضر با هد

برر ی تاثیر ت تم هدایا شده با محتوا مذهبی بر میزان اضطراب و شارمون بیماران کاندید

آندو کوپی وکولونو کوپی ان ام شده ا ا.
مواد و روش ها :این مطالعه کارآدمایی بالینی تپاد ی اد

شده بررو

 60بیمار کاندید آندو کوپی وکولونو کوپی

مراجعه کننده به بیمار تان22بهمن گناباد در مهر ماه ا  1393ان ام شد .نمونه ها با رون نمونه گیر در د ترس و با
توجه به معیارها ورود ،انتخاب و به صورت تپاد ی در دو گروه متاو کنتر و مدامله ت تیم شدند .ایل صوتی ت تم
هدایا شده با محتوا

مذهبی برا

گروه مدامله ی

اعا ابل ادآندو کوپی و کولونو کوپی پخن گردید .میزان

اضطراب ،شارمون ونبض ابل اد مدامله و ب اصله ابل اد آندو کوپی و کولونو کوپی در دو گروه انداده گیر شد .ابزار
انداده گیر اضطراب ،پر شنامه اضطراب آشکار ا دیل برگر و ابزار برر ی اشر مون د تگاه شار ن جیوه ها روا و پایا
شده بود.
یافته ها :ابل ادمدامله تفاوت معنی دار بین دوگروه کنتر و مدامله اد نظرمتغیرها جمعیا شنامتی و میزان اضطراب
و شارمون و نبض وجود نداشا .بعد اد اجرا مدامله،میانگین و انحرا

معیار میزان اضطراب ،و نبض بیماران درگروه

مدامله 30نفره نتبا به گروه کنتر 30نفره ،کاهن معنی دار نشان داد ولی در میزان شار مون تفاوت معنادار ای اد
نشد.
نتیجه گیری :ت تم هدایا شده در بیماران کاندیدآندو کوپی و کولونو کوپی میتواند باعث کاهن اضطراب ونبض بیماران
ابل اد ان ام این روشها شود .لذا ا تفاده اد این تکنی

کم هزینه و کارآمد به عنوان یکی اد روشها غیردارویی برا کاهن

اضطراب و شارمون بیماران ،ابل اد ان ام روشها تشخیپی تهاجمی توصیه میشود.
واژگان کلیدی :ت تم هدایا شده ،اضطراب ،شار مون ،آندو کوپی،کولونو کوپی
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