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تاثیر مصرف عصاره گیاه سنبلالطیب بر میزان اضطراب پرستاران بخش اورژانس
ن مه دائر * ،میه دائر
* نویتندة مت و  ،دانش و دکترا حر ها پزشکی عمومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پژشکی جهرم
کارشناس ارشد روانشنا ی صنعتی و ادمانی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشنا ی ،دانشگاه شهید دمران اهواد

مقدمه :نبلالطیب یکی اد ادیمیترین گیاهان دارویی با نام علمی Valeriana officinalisه و با ماصیا آرامبخشی
ا ا .باتوجه به اینکه امروده شاهد ا زاین تننها موجود به مپوص در محیط ها کار هتتیم ،برمی اد مشاغل که به
مشاغل خا مشهور هتتند درصد بیشتر اد ا ترس و اضطراب را جذب میکنند و

ما شاغلین این محیطها را تحا

تاثیر ارار میدهند ،اد اینرو هد اد پژوهن حاضر برر ی تاثیر مپر عپاره گیاه نبلالطیب بر میزان اضطراب پر تاران
بود.
روش کار :پژوهن حاضر ی

کارآدمایی بالینی شاهددار میباشد نمونه این پژوهن  38نفر اد پر تاران بخن اورژانس

بیمار تانها شهر جهرم با طوح با

اضطراب ا ا که به شیوه تپاد ی به دو گروه مدامله و کنتر ت تیم شدند .برا

گروه مدامله کدتو موراکی نبل الطیب حاو  530میلیگرم ریشه گیاه نبل الطیب دو بار در رود به مدت هشا هفته
و به گروه دارونما کدتو هایی مشابه حاو

نشا ته ت ویز شد ..جها گردآور

دادهها نیز اد پر شنامه اضطراب ب

1990ه ا تفاده گردید .دادهها با ا تفاده اد نرم ا زار  spssویرا ا  19مورد ت زیه و تحلیل ارار گر تند..
نتایج :پس اد  8هفته مدامله ،میزان اضطراب در گروه مدامله در م ایته با گروه کنتر کاهن یا ا و بین دو گروه اد نظر
نمره اضطراب امت

معنیدار ای اد شدP <0/001 .ه.

بحث و نتیجهگیری :نتای این پژوهن نشاندهنده تأثیر نبلالطیب بر کاهن میزان اضطراب میباشد و با توجه به عدم
وجود عوارض جانبی برا این گیاه مپر آن به عنوان ی

درمان مکمل و بیمطر جها کاهن اضطراب میتواند موثر وااو

شود.
کلمات کلیدی :نبلالطیب ،اضطراب ،پر تاران
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