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 خالصه مقاالت پوستر دومین همایش مداخالت پیچیده قلبی

 

 1031 اردیبهشت ماه  1لغایت فروردین  03

بالینی بیماران تحت عمل جراحی قلب با رخداد فیبریالسیون بررسی ارتباط بین مشخصات 

 دهلیزی پس از جراحی قلب باز
 

 مریم رجبی
 ارشد پرستاری

 

نتایج حاصا از مداخالت صورت گرفته مثا جراحیی قلی ، در بیمیاران مختلی  بیا شیرایط و        :مقدمه

، به طور کلی نتیجه درمیان را  فرآیند مشابه، متفاوت می باشد. از این رو شرایط منحصر به فرد هر بیمار

قلی  مثیا   حی اعما جرپیس از  شایع تعیین می کند. بنابراین جهت بررسی عوامیا میوثر در عیوارض    

ای با هدف تعیین ارتباط بین مشخصات بالینی بیماران تحیت عمیا   ( مطالعهAFی )هلیزن دفیبریالسیو

 نجام گرفت.جراحی قل  با رخداد فیبریالسیون دهلیزی پس از جراحی قل  باز ا

بیمیار انجیام گرفیت.     336مطالعه کوهورت گذشته نشر با اسیتفاده از سرشیماری و بیر روی     روش کار:

ند به دگرفته بوار قری نروپس کری حی بااا جریییت عمیییه تحییینی کراایییبیمزم از پرونییده الی هاداده

هیای ایین   د. دادهدآوری شریگه است دیه شیتهیر ویکه به همین منظت طالعاآوری اعیجمم رییله فیسو

هیای میورد   آنیالیز گردیید. آزمیون    >p 65/6در سطح خطیای     12spssمطالعه با استفاده از نرم افزار 

 مستقا، من ویتنی و کای دو بود. tاستفاده 

  BMIو مییانشین   70/02 ± 1/9بیر اسیا  نتیایج مییانشین سینی بیمیاران تحیت مطالعیه          هـا: یافته

بود. نتایج بیه   4/44 ± 4این بیماران  EFو میانشین  33/13 ± 3داشتند بعد از عما  Afدر بیمارانی که 

میزان سدیم و پتاسیم خون، سابقه هایپرتنشن، هایپرلیپییدمی، دیابیت،    دست آمده از مطالعه نشان داد

مصرف سیشار، سابقه انفارکتو  قلبی و تعداد عیروق درگییر در بیمیاران از نظیر آمیاری معنیادار نبیود        

(65/6< P .)اما میزان کراتینین خون، سابقهPAC   وPVC    قبیا از عمیا وBMI     ارتبیاط معنیاداری بیا

 (.P <65/6پس از عما نشان دادند ) Afرخداد 

هیای بیه وجیود آمیده در     توان اقداماتی در جهت نقصبا توجه به نتایج به دست آمده می گیری:نتیجه

این طریق گامی میوثر در جهیت کیاه  عیوارض     مشخصات بالینی بیماران، قبا از عما انجام داد تا از 

پس از عما برداشت. چه بسا مداخالت انجام گرفته در جراحی قل ، روند اخیتالالت بیالینی را افیزای     

 دهد.  می
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