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 سازی بنسون بر سطوح آزمایشات خونی در بیماران همودیالیزیبررسی تأثیر آرام

 (O-4: کد مقاله)

 4، محمد حسن رخشانی3، محسن کوشان2نرجس حشمتی فر، 1لیال علیخواه

 

 سبزوار، ایراندانشگاه علوم پزشکی سبزوار،  دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت ویژه پرستاری،عضو فعال کمیته تحقیقات .1

 (رائه دهنده)دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران کارشناسی ارشد آموزش پرستاری،عضو فعال کمیته تحقیقات .1

 علمی دانشگاه سبزوار، سبزوار ،ایران هیاتکارشناس ارشد پرستاری، عضو  .1

 علمی دانشگاه سبزوار، سبزوار ،ایران هیاتدکتری آمار، عضو  .1

 

 با حاضر پژوهش ..دارد بیماران این زندگی کیفیتسطوح خونی و  بر روی مخربی اثر کلیه نارسایی ماریبی :زمینه و هدف

سال  آرامسازی بنسون بر سطوح آزمایشات خونی در بیماران همودیالیزی بیمارستان واسعی سبزوار در تأثیر تعیین هدف

 .انجام شده است 1131

نفر از بیماران همودیالیزی از بیمارستان واسعی سبزوار  به  65. تجربی است پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه هامواد و روش

 ویدئویی، به نوار با اولیه آموزش از پس بنسون سازی آرام تمرینات. طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند 

اقدامی صورت ( نفر 11)برای گروه کنترل  .شد انجام( نفر 11)ماه توسط گروه آزمون  1روز در طی  در بار دو دقیقه 11 مدت

شناختی و برگه ثبت اطالعات جهت درج سطوح آزمایشات خونی  جمعیت های ویژگی پرسشنامه شامل گردآوری ابزار .نگرفت

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد آماری هایاستفاده آزمون با  16Spssهادر نرم افزار   داده سپس. بود

میانگین سنی افراد در گروه آزمون . متأهل بودند%( 15/86)نفر  56مرد و %( 16/78)نفر 51اد مورد مطالعه از کل افر :هایافته

سازی به میانگین سطح هموگلوبین در گروه آزمون قبل و بعد از آرام. سال بود 31/13± 17/8و در گروه شاهد 57/18 18/3±

میانگین اوره وکراتینین به (.  P=111/1)گرم در دسی لیتر بودمیلی  1/3±1/1میلی گرم در دسی لیتر و  1/3±6/1ترتیب 

بود  8±8/1و  1/61 ±85/15سازی  و بعد از آرام 1/8 ±1/1و  1/63 ±51/18سازی ترتیب در گروه آزمون قبل از آرام

(111/1=P .)داری مشاهده نشددر حالی که در گروه شاهد اختالف معنی . 

-سازی بنسون تفاوت معنی داری در سطوح آزمایشات خونی بیماران همودیالیزی ایجاد میامبا اجرای برنامه آر: گیری نتیجه

  .شود

 سازی بنسون، آزمایشات خونی، دیالیزآرام :های کلیدیواژه
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