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بررسي بكارگیری همزمان گیاهان دارویي و داروهای قلبي در بیماران کاندید جراحي قلب
دهرا پاشائی نژاد  – *1محمدعلی اناد –2م ید رجبیان  -3ید احمد امامی
 -1کارشنا ی ارشد آمودن پر تار -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-مرکز آمودشی پژوهشی درمانی اائم ع ه
-2کارشناس ارشد هوشبر – دانشگاه علوم پزشکی مشهد-مرکز آمودشی پژوهشی درمانی اائم ع ه
 -3کارشناس هوشبر  -دانشگاه علوم پزشکی مشهد -مرکز آمودشی پژوهشی درمانی اائم ع ه
 -4ا تاد گروه آمودشی ارماکوگنود -دانشکده دارو اد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4

مقدمه :ا تفاده ادگیاهان دارویی اد اردن و اهمیا ماصی در تامین بهداشا و

ما جوامو به لحاظ درمان و پیشگیر

برموردار ا ا .ولی اد آن اییکه مپر همزمان راورده ها گیاهی با داروها ابل اد اعما
حون عمل همراه باشدلذا تح یق حاضر با هد

برر ی راوانی بکارگیر

جراحی میتواندبا حوادث حو و

همزمان گیاهان دارویی وداروها

البی دارا

پتانتیل تدامل با آنها تو ط بیماران در طی  2-3هفته ابل اد عمل جراحی الب ان ام شد.
روش کار :پژوهن حاضر ی

مطالعه توصیفی ا ا جامعه پژوهن،کلیه بیماران واجد شرایط کاندید عمل جراحی الب

مراجعه کننده به بیمار تان ها منتخب مشهد ا  1393بودند که اد بین انان  458نفر که معیارها ورود به مطالعه را
داشتند به رون نمونه گیر
بود.بخن او

مبتنی بر هد

انتخاب شدند.رون و ابزار گرد اور

اط عات پر شنامه حاو

 3بخن

اط عات رد ،بخن دوم اط عات م ربوط به بیمار و ا تفاده اد داروها البی،بخن وم بکارگیر گیاهان

دارویی درطی3-2هفته ابل ادعمل بود.جها تعیین اعتبارو اعتماد علمی اد رون اعتبار محتو وآدمون م دد وبه منظور
ت زیه و تحلیل داده ها اد آمار توصیفی و ا تنباطی ونرم ا زار  Spssنتخه  19ا تفاده شد.
یافته ها:یا ته ها حاصل اد پژوهن نشان داد که100درصد بیماران اد گیاهان دارویی ا تفاده کرده و پیاد،دا  ،یر ،لفل
یاه،بیشترین مپر راداشتند 79/5.درصد بیماران ا تفاده اد گیاهان دارویی را با پزش

و پر تار درمیان نگذاشته و95/4

درصد موارد در پرونده بیماران هیچ نک ته ا در مورد ا تفاده بیماران ثبا نشده بود.بیشتر اد 90درصد نمی دانتتند که باید
مدتی ابل اد عمل اد ا تفاده اد گیاهان دارویی پرهیز نمایند.دربین شایعترین داروها البی59درصد بیماران مپر کننده
آتروا تاتین اد

یر 22-23،درصد اد گریپ روت و علف دا 82،درصد بیماران مپر

کننده متوپرولو

اد

دا 25،درصد بیماران ا تفاده کننده لودارتان اد گریپ روت25،درصد بیماران ا تفاده کننده کاپتوپریل اد لفل ارمز و بز
به صورت همزمان ا تفاده کرده وبین اد  70درصد بیماران همزمان با آ درین اد پیاد یا لفل یاه و همزمان با پ ویکس اد
یر ا تفاده کرده بودند.
نتیجه گیری :با توجه به شیو با

مپر همزمان گیاهان دارویی و داروها البی ،لزوم اجرا برنامه ها آمودشی منظم

و موثر جها ارت اء طح آگاهی د ا اندرکاران بخن

ما و بیماران بخپوص در دمینه تدام ت راورده ها گیاهی با

داروها البی،همچنین تاکید بر ثبا اب ه ا تفاده اد این راورده ها در برگه شرح حا

مورد تاکید ارار می گیرد.

کلید واژه ها :بیمار البی،داروها البی،گیاهان دارویی،تدام ت راورده ها گیاهی با داروها البی.
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