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به ضربه مغزی بستری  فشاری در بیماران مبتال بروز زخم  از درپیشگیری تاثیر ژل نعناع بررسي

 های مراقبت ویژهدر بخش

 ، دهرا انپار  شیر ، منیر نوبهارحتن بابامحمد 

 پر تار ،ا تادیار،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی  منان

 ی، دانشکده پر تار  و پیراپزشکیدانشگاه علوم پزشکی و مدمات بهداشتی درمانی  منان، م تمو آمودش
 

 دمم  شار  اد پیشگیر . ا ا ویژه ها  مراابابخن در شدن بتتر  متعااب شایو مشک ت اد یکی  شار  دمم :مقدمه

متعدد   ها رون. ا ا حرکتی محدودیا دارا  یا حرکابی بیماران مراابتی ها اولویا اد و یکی پر تار اصلی و ایف اد

ا تفاده اد طب مکمل و گیاهان دارویی ا ا. نعنا  به ها پیشنهاد شده ا ا. یکی اد این رون  شار  دمم اد برا  پیشگیر 

ها  متعدد  موثر بوده، لذا مح  ین این مطالعه را با عنوان یکی اد گیاهان دارویی در پیشگیر  اد برود دمم در مواعیا

ها  مراابا  شار  در بیماران مبت  به ضربه مغز  بتتر  در بخن برود دمم اد پیشگیر  در نعنا  ژ  هد  برر ی تاثیر

 ویژه ان ام دادند.

 ها  مراابابیمار ضربه مغز  بتتر  در بخن150این مطالعه ی  کارآدمایی بالینی  ه  وکور بود که بر رو   کار:  روش

ویژه بیمار تان شهید رجایی شیراد و امام حتن م تبی   ه داراب ان ام گر ا. بیماران به صورت در د ترس انتخاب و 

ر دو گروه آدمون و کنتر  ت تیم شدند. در گروه آدمون اد ژ  حاو  ا انس نعنا و در گروه کنتر ، اد ژ  بپورت تپاد ی د

 شار  بود. ت زیه و  دمم ملّی مشاوره هیأت راهنما  اد ا تفاده و برادن پ  بو ا تفاده شد. ابزار گردآور  اط عات ابزار

آدمون لگ و  تی تتا، تتا کلموگرو  ا میر نو ، و با ا تفاده اد آدمونها  کا  دو stata-9.2ها در نرم ا زار تحلیل داده

 ان ام شد. رن 

% 5/11% و در گروه کنتر  2بود. میزان برود دمم  شار  در گروه آدمون 9میانگین نمره م یاس برادن نتای  نشان داد  نتایج:

 بود.

 شار  در بیماران مبت  به ضربه مغز  بتتر  در  برود دمم اد پیشگیر  در نعنا  ها نشان داد ژ یا ته: گیری بحث و نتیجه

ها  مراابا ویژه تاثیر دارد لذا به عنوان ی  رون پیشگیر  اد برود دمم  شار  برا  کلیه بیماران در معرض مطر بخن

 شود.توصیه می

 دمم  شار ، ژ  نعنا، بخن مراابا ویژه، ضربه مغز : کلمات کلیدی
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