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 خالصه

 ٍ ٍهیر هرگ ثر ػالٍُکِ  ضَد هی هحسَة پسضکی هذرى ّبی درهبى ػوذُ ػَارض از یکی  ثیوبرستبًی ّبی ػفًَت مقدمه و هدف:

حبضرر   هطبلؼِ .ّوراُ هی ثبضذت هخذ گیرًذگبى ًبرضبیتیٍ  درهبًی ّبی ّسیٌِ افسایص  ،ثستری زهبى هذت افسایص ثب ػَارض، ایجبد

اًجبم  سجسٍار ٍاسؼی ثیوبرستبى در ثیوبرستبًی ّبی ػفًَت هسئَل ّبی جرم ثررسی ٍ ثیوبرستبًی ػفًَت ضیَع هیساى تؼییي ّذف ثب

 گرفت.

پرسطرٌبهِ طراحری    دادُ ّب ثب اسرتفبدُ از  اًجبم گرفت. 11301ٍ ثب حجن ًوًَِ هقطؼی – تَصیفی رٍش ثِ حبضر هطبلؼِ روش کار:

( جْت تطخیص ػفًَت ّربی اصرلی ثیوبرسرتبى )تٌفسری، خرًَی، ادراری ،      NNISضذُ سیستن هلی پبیص ػفًَت ّبی ثیوبرستبًی )

 گسارش گردیذ. تَصیفی آهبر از استفبدُ ثب ٍ 20 ًسخِ SPSS افسار ًرم از استفبدُ ثب . ًتبیجسَختگی ٍ هحل جراحی(جوغ آٍری گردیذ

 33 ٍیژُ ّبی هراقجت ثخص در ػفًَت هیساى ثیطتریي .گردیذ ضٌبسبیی ثیوبرستبًی ػفًَت هَرد%( 00/3) 343 هجوَع در یافته ها:

 ػفًَرت  ػبهرل  ارگبًسین تریي ضبیغ .ثَد جراحی ٍ هرداى ٍ زًبى پسضکی رٍاى ّبی ثخص ثِ هرثَط هیساى کوتریيٍ %( 11/43) هَرد

 .ثَد% 44/1 هٌفی کَآگَالز استبفیلَکَک ٍ% 13/1 کلجسیال ،% 15/15 کَالی اضرضیبی ترتیت ثِ ثیوبرستبًی

در هقبیسرِ ثرب آهربر جْربًی ٍ      ایري هیرساى  کِ  ،هی ثبضذدر سطح پبییي  ضیَع ػفًَت ّبی ثیوبرستبًیهیساى  بحث و نتیجه گیری:

 در پرسٌل درهربًی  ّبی ثیوبرستبًی تدر زهیٌِ ػفًَ اطالػبت ًبکبفی آى ػلل کِ از جولِ کطَرّبی تَسؼِ یبفتِ اختالف زیبدی دارد،

ثٌبثرایي ثبیذ سیبسرت  . هی ثبضذ ٍ ًِ ثر اسبس ًتبیج آزهبیطگبّی آًتی ثیَتکی ثِ صَرت تجرثیٍ درهبى ًبهٌبست ػذم گسارش دّی  ٍ

 اطالػبت ٍ آگبُ سبزی پرسٌل در زهیٌِ گسارش ػفًَت ّبی ثیوبرستبًی ثبضذ.ّبی هذیریتی در زهیٌِ افسایص 

  


