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جراحي بررسي تأثیر تور آشنا سازی با فرآیند عمل جراحي بر میزان اضطراب بیماران کاندید عمل  عنوان طرح پژوهشي

  ۳۱-۷۹۳۶مراجعه کننده به مرکز قلب شهید دکتر چمران اصفهان در سال  پیوند عروق کرونر

 

 
 ۹۳۶۱74 کد طرح

نام و نام خانوادگي 

 مجری طرح

 دکتر احمد قدمي

 مرکز تحقیقات دانشكده پرستاری و مامایي اصفهان دانشكده/مرکز تحقیقاتي 

 

هایي هستند که بتوانند )منظور از مخاطب افراد یا گروهه كساني هستند؟ چمخاطبان طرح پژوهشي . 1

 استفاده نمایند(از نتایج طرح به طور مستقیم 

 (۷بیماران مبتال به دیابت نوع اطب خود را دقیقأ مشخص کنید.مثالًمردم، )مخگیرندگان خدمات سالمتالف. 

 . کز قلبامراجعه کننده به مر بیماران کاندید عمل جراحي پیوند عروق کرونر

 (بهداشتي تمعاونو دارو،  غذاسازمانانشگاه، بیمارستان، دمدیرانمثالً )گزاران نظام سالمتوسیاستب. مدیران

 و تمام مراکز قلب چمران ، مدیران بیمارستان اصفهان روسای دانشگاه علوم پزشكي 

 (داروسازان، پرستاران، ماماها و غیرهپزشكان، )مثالً كنندگان خدمات سالمتارائهج. 

 و کارشناسان اتاق عمل پرستارانو  پزشكان

 )مثالً کارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهیزات پزشكي و غیره(های تولیدیگزاران و بخشسرمایهد. 

- 

 (خارج از نظام سالمتمدیران بهزیستي، آموزش و پرورش، خیرین، ، های مردم نهادسازمان )مثالًسایر مخاطبینهـ. 

. 

  

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

(۲ )فرم های پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح  



 

 

 

 

 بنویسید: زبان ساده های طرح پژوهشي خود را بهانجام كار، و یافتهروش ، اهمیت. ۲

 شده اند شناخته جهان  در و ناتواني میر و مرگ علت ترین مهم ،۷عروقي قلبي های بیماری اهمیت موضوع: الف

مي باشد به عبارت  عروقي و قلبي در جهان بر اثر بیماریهایمیلیون مرگ  44نفر از  میلیون ۹/۷۱سالیانه مرگ  که بطوری

 علت عروقي، قلبي های ، بیماری۲آمریكا قلب انجمن گزارش طبق . از مرگها براثر بیماریهای قلبي عروقي است %4/۹۷دیگر 

 سن و باشد مي باال شایع بطور کرونر عروق بیماری ایران نیز آمار باشد در مي متحده ایالت مرگ در سه هر از مرگ یك

آید و  مي شمار به ناتواني و مرگ مهم بسیار علل از یكي ایران در بیماری این امروزه یافته است. کاهش بیماری این به ابتال

کاندید عمل جراحي قلب با آن روبرو هستند اضطراب قبل از عمل مي . یكي از مشكالتي که بیماران در حال افزایش مي باشد

در پاره ای از ابهام است. مطالعات نشان مي  همچنان آن مناسبترین ولي است شده معرفي مختلفي آموزشي ابزار و روشها باشد

تجارب و دانش افراد را دهند که در یك تور آشناسازی و گردشي مي توان میزان اطالعات، قدرت شناختي و گفتاری، 

 افزایش داد تا میزان آگاهي آنها در مورد اتفاقات، پدیده ها و رخدادهای محیط نیز ارتقا یابد.

عمل جراحي پیوند عروق  اضطراب بیماران کاندید سطح بر با فرآیند عمل جراحي   آشناسازی تور بنابراین در این مطالعه تأثیر 

  شهید دکتر چمران اصفهان مورد بررسي قرار گرفت. کرونر مراجعه کننده به مرکز قلب

مرکز  باز قلب جراحي عمل کاندید بیمار ۱7 مشارکت پژوهش، یك مطالعه کارآزمایي بالیني با این كار:ب. خالصه روش

 مداخله و کنترل نفری ۹4 گروه دو به تصادفي به صورت بیماران گردید. انجام ۷۹۳۱ سال قلب شهید دکتر چمران اصفهان در

 تور آشناسازی با فرآیند مداخله، گروه بیماران برای شدند.برای گروه کنترل، آموزشهای روتین داخل بخش انجام شد. تخصیص

بازدید از یكي از اتاق های غیر فعال در  صورت به مي کشید طول دقیقه 47 مدت که به  جراحي برگزارگردید، این تور عمل

 با دقیقه همراه۷7جراحي به مدت  بخش و دقیقه  4ویژه به مدت  مراقبتهای بخش ، دقیقه ۷7عمل به مدت  اتاق شیفت عصر

 عمل فرآیند مورد در بیماران رایج سواالت پاسخ و پرسش صحبت،  آشنایي با پرسنل و بیماران بخش های مورد نظر، آموزش، 

 عمل تحت قبال که بیماراني با مداخله گروه تور، انتهایي دقیقه ۷4 در و مي شد ارائه آن حلهای راه و مشكالت و مسائل و جراحي

 قبل و قبل از تور برگر اشپیل اضطراب پرسشنامه از استفاده با بیماران اضطراب .داشتند گفتگو و مالقات اند گرفته قرار جراحي

 کای ویلكاکسون، زوجي، تي ویتني، و آزمونهای من  ۲۲ورژن  SPSSنرم افزار از استفاده با داده ها شد. بررسي عمل جراحي از

 .شدند تحلیل اسكوئر کای دقیق و اسكوئر

 . 

 

                                                           
1 Cardiovascular diseases 
2 American Heart Association 



 

 

 

 

 بنویسید:زبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصي و به خود را به  های حاصل از پژوهشج.پیام

 یافتمیزان اضطراب بیماران در گروه کنترل هرچه به زمان عمل نزدیك تر مي شد افزایش مي  1شماره پیام 

 ۲شماره پیام 
میزان اضطراب بیماران در گروه مداخله)برگزاری تور( هرچه به زمان عمل نزدیك تر مي شد 

 کاهش مي یافت

  3شماره پیام 

  4شماره پیام 

  5شماره پیام 

  6پیام شماره 

 

کنید( توانید چندین مورد را انتخاب)ميپیشنهاد شما برای كاربست نتایج پژوهش چیست؟د.   

  معرفي نتایج پژوهش و جراحان قلب و مدیران بیمارستان های قلبتشكیل جلسه با 

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي 

  پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي 

 ها و مجالت کثیراالنتشارنتشار نتایج پژوهش در روزنامها 

  سازمانيدرون مجالتانتشار نتایج در 

  ها و سمینارهای داخليکنفرانسارائه در 

 ها و سمینارهای خارجيارائه در کنفرانس 

 استفاده از روش تورنوشتن گاید الین و  بیمارستانهای کشورهای پژوهش به ارائه یافته 

  های هدفبرای گروهکامل گزارش خالصه یا ارسال 

 



 

 

 

 

  کنندگان بالقوهسایت برای دسترسي استفادهبر روی وب تحقیققرار دادن خالصه یا گزارش کامل 

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبین تهیه راهنما، بروشور، کتابچه، و غیره 

 

 

 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي

بر میزان اضطراب بیماران کاندید عمل بررسي تأثیر تور آشنا سازی با فرآیند عمل جراحي 

مراجعه کننده به مرکز قلب شهید دکتر چمران اصفهان در  جراحي پیوند عروق کرونر

 ۳۱-۷۹۳۶سال 

 ۹۳۶۱74 کد طرح

 نام و نام خانوادگي مجری طرح
 دکتر احمد قدمي

 دانشكده/مرکز تحقیقاتي
 مرکز تحقیقات دانشكده پرستاری و مامایي اصفهان

 

 ( کلمه بنویسید ۲7و هدف پژوهش را حداکثر در )مقدمه  زمینه:

 تور در این مطالعه تأثیراضطراب قبل از عمل مي باشد. یكي از مشكالتي که بیماران کاندید عمل جراحي قلب با آن روبرو هستند 

مراجعه کننده به مرکز قلب عمل جراحي پیوند عروق کرونر  اضطراب بیماران کاندید سطح بر با فرآیند عمل جراحي   آشناسازی

  شهید دکتر چمران اصفهان مورد بررسي قرار گرفت.

 ۷/۷۷/۳۶از تاریخ کارآزمایي بالیني تصادفي این پژوهش . ( کلمه بنویسد 47روش انجام پژوهش را حداکثر در ) روش اجرا:

نمونه .،انجام عمل جراحي پیوند عروق کرونر بیماران کاندید نفری( ۹4)دو گروه  ۱7بر روی به مدت چهار ماه  ۳۱/ ۲۱/۲لغایت 

برای گروه  ،تقسیم به دو گروه  پرتاب سكه بر اساس برای ورود تصادفينمونه ها  سپس  انجام شد و گیری به صورت اسان

جراحي  عمل تور آشناسازی با فرآیند مداخله، گروه بیماران برای کنترل، آموزشهای روتین داخل بخش انجام شد.

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

(1)فرم  های پژوهشيترجمان دانش طرح فرم  



 

 اتاق بازدید از یكي از اتاق های غیر فعال در شیفت عصر صورت به مي کشید طول دقیقه 47 مدت که به  برگزارگردید، این تور

صحبت،  آشنایي با  با دقیقه همراه۷7جراحي به مدت  بخش و دقیقه  4ویژه به مدت  مراقبتهای بخش ، دقیقه ۷7عمل به مدت 

 و مسائل و جراحي عمل فرآیند مورد در بیماران رایج سواالت پاسخ و پرسش آموزش،  پرسنل و بیماران بخش های مورد نظر،

 گرفته قرار جراحي عمل تحت قبال که بیماراني با مداخله گروه تور، انتهایي دقیقه ۷4 در و مي شد ارائه آن حلهای راه و مشكالت

 عمل جراحي از قبل و قبل از تور برگر اشپیل اضطراب پرسشنامه از استفاده با بیماران اضطراب .داشتند گفتگو و مالقات اند

 دقیق و اسكوئر کای ویلكاکسون، زوجي، تي ویتني، و آزمونهای من  ۲۲ورژن  SPSSنرم افزار از استفاده با داده ها شد. بررسي

 .شدند تحلیل اسكوئر کای

 

 تور که داد نشان پژوهش این های یافته( کلمه بنویسد 47نتیجه و پیام اصلي پژوهش را به زبان ساده و حداکثر در ) نتیچه:

 مي شود که  کرونر عروق پیوند جراحي عمل کاندید بیماران اضطراب سطح باعث کاهش  جراحي عمل فرآیند با  آشناسازی

بیماران  سایر مورد در بسا چه و قرار گرفته نظر مد بیماران در آگاهي با همراه مراقبت ادامه عنوان راهكاری در به تواند مي

 .باشد داشته را کارگیری توانایي به نیز کاندید جراحي


