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 چکیده
ّای غیرس   بایػت با اغتفادُ اش زٍؼ گیسًد ٍ پسغتازاى هی قساز هیتحت هداخالت دزدًاک شیادی ًَشاداى ًازظ دز حیي هساقبت ٍ دزهاى  :سمینه و هدف

برس دزد ًاؾری اش    اش ػَازل کَتاُ ٍ بلٌد هدت ًاؾی اش دزد پیؿگیسی ًوایٌد، لرا ایي هًالؼِ بِ هٌظرَز تؼیریي ترا یس قٌرداد کرسدى     ، بدٍى خًس دازٍیی

 هؼدی دز ًَشاداى ًازظ اًجام گسفت.رجایگرازی لَلِ بیٌی

برِ زٍؼ ًوًَرِ گیرسی آغراى اًتوراه ٍ برِ يرَز         ًازظ ًَشاد 38. اغت اش ًَع يسح هتقايغ کازآشهایی بالیٌی ایي پطٍّؽ یک هًالؼِ :روش بزرسی

هؼدی باز اٍل بِ زٍؼ زٍتیي ٍ باز دٍم بِ زٍؼ قٌداد کرسدى قرَزت    -ِ بیٌیلَل . دز ًَشاداى گسٍُ اٍل جای گرازیتكادفی بِ دٍگسٍُ تقػین ؾدًد

هؼدی بس ػکع گسٍُ اٍل بَد. دز ّس دٍ گسٍُ دزد ًَشاد دز فَاقل شهراًی دٍ دقیقرِ قبرل،     رگسفت ٍ دز ًَشاداى گسٍُ دٍم تستیب جایگرازی لَلِ بیٌی

 ( اًداشُ گیسی ؾد.PIPP)Premature Infant Pain Profile  فادُ اش ابصازهؼدی با اغت ر حیي ٍ پٌج دقیقِ بؼد اش جایگرازی لَلِ بیٌی

لیص ٍازیاًع ٍ جْرت بسزغری زًٍرد تغییرسات     اًػوِ غیصدّن آًالیص ؾدًد. بسای هتغیسّای کوی اش آشهَى آً SSSSافصاز آهازی دادُ ّا با اغتفادُ اش ًسم

 اش لحاٌ آهازی هؼٌی داز تلقی گسدید.  05/0کوتس اش  Pُ ؾد. دز ایي هًالؼِ هقداز اغتفاد Repeated Measuresدزد دز شهاًْای هوتلف اش آشهَى 

)برِ   هؼردی هری ؾرَد    ر : ًتایج ًؿاى داد قٌداد کسدى باػث کاّؽ پاغخ بِ دزد ًَشاد دز شهاًْای حیي ٍ پٌج دقیقِ بؼد اش جایگرازی لَلِ بیٌییافته ها

 (.p ٍ001/0>p  <05/0تستیب 

هؼدی هرَ س اغرت، لررا تَقریِ هری       رکِ یافتِ ّای ایي هًالؼِ ًؿاى داد قٌداد کسدى بس دزد ًاؾی اش جایگرازی لَلِ بیٌی آًجایی اش نتیجه گیزی کلی:

 ؾَد پسغتازاى آى زا بِ ػٌَاى هداخلِ ای هَ س دز کاّؽ دزد ًَشاداى بکاز ببسًد.

 

  نارس نوسادمعدی،  ـ درد، جایگذاری لوله بینی قنداق کزدن، :ها واژه کلید
 

 21/9/92 تازیخ دزیافت:

 9/10/92 تازیخ پریسؼ:

 

 

 

                                                 
1
   زانمزبی، داوشکذٌ پزستاری ي مامایی، داوشگاٌ علًم پششکی تبزیش، تبزیش، ای 
   مزبی، داوشکذٌ پزستاری ي مامایی، داوشگاٌ علًم پششکی تبزیش، تبزیش، ایزان 2
، داوشجًی کارشىاسی ارشذ پزستاری مزاقبت يیژٌ وًسادان، داوشکذٌ پزستاری ي مامایی، مزکش تحقیقات داوشجًیی، داوشگگاٌ علگًم پششگکی تبزیگش     3

                    0411-4770724شگگمارٌ تمگگاپ            (. ٭)وًیسگگىذٌ مسگگ ً  تبزیگگش، ایگگزان  بُمگگه تگگ میه اجتمگگاعی  22کارشگگىاپ پزسگگتاری بیمارسگگتان  
 786yasisalimi@gmail.com Email: 
 داوشیار، مزکش تحقیقات بیماریُای کبذ ي گًارش، داوشگاٌ علًم پششکی تبزیش، تبزیش، ایزان 4

mailto:786yasisalimi@gmail.com


 تاثیز قنداق کزدن بز درد ناشی اس جایگذاری لوله بینی ـ معدی در نوسادان...                       مهناس جبزئیلی و همکاران

 

 مقدمه

اش غاشهاى بْداؾرت جْراًی    ؾدُ هاز هٌتؿسآيبق آخسیي 

هیلیَى ًَشاد ًرازظ دز   15، ّس غالِ حدٍد 2012دز غال 

 اش قبرل  ؾردُ  هتَلد شًدُ . ًَشاداى(1)ؾًَدجْاى هتَلد هی

 premature هادز قاػدگی آخسیي زٍش اٍلیي اش ّفتِ 37

. ًَشاداى ًازظ اش هحریى اهري   (2)هی ؾًَد ًاهیدُ یا ًازظ

داخل زحن بِ یک هحیى کاهال پس غس ٍقدا، بی ًظن، پرس  

ؾرًَد. ًرَشاداى ترسم اش لحراٌ     اک ٍازد هری تٌؽ ٍ دزدًر 

تس اش ًَشاداى ًازظ ّػتٌد؛ اهرا ًرَشاداى   فیصیَلَضیک کاهل

ٍ   ًازظ دچاز ًقف دز  بلَؽ ػولکسدی ٍ اتَهاتیرک برَدُ 

تجازه دزدًراک ٍ پرس اش اغرتسظ بیوازغرتاى هری تَاًرد       

هَجررب تغییررسات تکرراهلی هغررص ٍ هؿررکالت زفتررازی ٍ  

(3)سددآهَشؾی دز دٍزاى کَدکی گ
. 

ػدم تَاًایی دز تغریِ اش پػرتاى هرادز کرِ ًاؾری اش ػردم      

ّورراٌّگی برریي هکیرردى ٍ بلؼیرردى اغررت، یکرری دیگررس اش 

-رر . جایگرازی لَلِ بیٌری (4)هؿکالت ًَشاداى ًازظ اغت

دازًرد  هؼدی تغریِ زا بسای ًَشاداًی کرِ دز بلرغ هؿرکل    

کٌد ٍ یکی اش زایج تسیي زاُ ّای دزهاًی اغرت.  فساّن هی

هؼردی برِ ػٌرَاى یرک      رّس چٌد کِ جایگرازی لَلِ بیٌی

ؾرَد اهرا ایري    زٍؼ دزهاًی ٍ یا تؿویكی بکاز بسدُ هری 

یرک هًالؼرِ    دز .(5)جایگرازی بسای ًَشاداى دزدًاک اغت

دزد ٍ "تحرت ػٌرَاى    ٍ ّوکرازاى Morrison کِ تَغى 

جررازه ٍ اقررداهات زایررج  ػرردم زاحترری دز ازتبرراو بررا ت 

قَزت گسفرت، هیرصاى دزک اش دزد بیورازاى     "بیوازغتاًی

اقدام دزهاًی اًجام گسفتِ غرٌجیدُ ؾرد ٍ    16بصزگػال اش 

-رر  ًتایج ًؿاى داد کِ دزد ًاؾی اش جایگرازی لَلرِ بیٌری  

دز زتبِ دٍم پرع اش ًوًَرِ گیرسی گاشّرای خرَى       هؼدی

. یک قاًَى يالیی دز ازشیرابی دزد دز  (6)ؾسیاًی قساز دازد

ًَشاداى ایي اغت کِ ّس آًچِ کِ بسای بصزگػاالى دزدًاک 

دزدًراک دز ًظرس گسفترِ ؾرَد ترا       اغت بسای ًَشاداى ًیرص 

 .(2)شهاًی کِ خالف ایي گفتِ  ابت ؾَد

برِ دزک،  دّد کِ ًَشاداى قرادز  هًالؼات فساٍاًی ًؿاى هی

دز ًرَشاداى   . دزد(7,8)ّػرتٌد  تجسبِ ٍ بوايس غراازی دزد 

فَزی، کَتراُ هردت ٍ يرَالًی     هَجب ػَازل شیاى آٍز

ؾَد. ػَازل فَزی بِ قَزت تسظ، تحسیک پریسی، هی

آؾفتگی خَاه ٍ کاّؽ تغریِ ٍ ػَازل کَتاُ هدت برِ  

بْبَد شخن، تغییس فؼالیت غیػتن ایوٌری  قَزت تاخیس دز 

بدى ٍ آغیب زٍابرى ػرايفی، ٍ ًْایترا ػرَازل يرَالًی      

هدت بِ قرَزت تراخیس دز تکاهرل ٍ پاغرخ هتفراٍت برِ       

 .(9)هی ؾَدتحسیک دزدًاک 

کٌتسل دزد دز ًَشاداى اش آى جْت اّویت دازد کِ هًٌقرِ  

حػی هغص ًَشاداى ٍ ؾیس خَازاى فؼال ترسیي هًٌقرِ هغرص    

بَدُ ٍ هػیس اًتقرال دزد برِ قرَزت کاهرل تکاهرل یافترِ       

اغت، دز حرالی کرِ غیػرتن ّرای هْراز کٌٌردُ آى زؾرد        

. بٌرابسایي دزهراى دزد دز ًرَشاداى ٍ    (2)هٌاغبی ًداؾتِ اًرد 

. (10)خكَقاً ًَشاداى ًازظ بِ دالیل بالیٌی نسٍزی اغرت 

تػکیي دزد باػث کاّؽ ًاپایدازی فیصیَلَضیک، اغرتسظ  

ک ٍ ٍاکرٌؽ ّرای زفترازی ّورساُ برا      َّزهًَی ٍ هتابَلی

ّرای  ترَاى اش هػرکي  . ًوی(11)ؾَدزٍؼ ّای دزدًاک هی

دازٍیی بِ دلیل ػَازل جاًبی برالقَُ برِ قرَزت زایرج     

ّرا برسای   بسای کاّؽ دزد اغتفادُ کسد، ّوچٌریي هػرکي  

. بِ ّوریي جْرت   (7,12)تسی دازًدتا یس ًیاش بِ شهاى يَالًی

پسغتازاى بِ ٍاغًِ هَقؼیرت خراـ خرَد دز هساقبرت اش     

د اش تحقیقات اًجام ؾدُ دز هرَزد ؾریَُ ّرای    ًَشاداى بای

غیس دازٍیی آگاُ باؾٌد ٍ ّویؿِ تػکیي دزد زا با کرازبسد  

داخالت غیرس  هر . (13)زٍؼ ّای غیس دازٍیی ؾرسٍع کٌٌرد  

ٍ ازتقررام هحرریى ، تحسیکررات حػرریاش يسیررق دازٍیرری 

هی تَاًد باػث کاّؽ دزد دز ًرَشاداى   هداخالت زفتازی

. قٌداد کسدى یکی اش هداخالت زفتازی اغرت کرِ   (14)ؾَد

 .(15)هی تَاًد بِ ایي هٌظَز بکاز بسدُ ؾَد

 قٌرداد کرسدى برس   اش هًالؼات گصازؼ کسدُ اًد کرِ   یبسخ

ِ  .ًیص هَ س اغرت  داىآزاهؽ ًَشا ٍ ازتقام خَاه ای هًالؼر

 دز ضاپي تحت ػٌَاى قٌداد ٍ ّوکازاىOhgi کِ تَغى 

 قردهات  ًَشاداى برا  هفسو گسیِ دز ادازُ هاغاض دز هقابل

 قٌرداد  کرِ ًرَشاداى    یٌّگراه هغصی اًجام ؾد، ًؿراى داد  

 کوتررس بررِ  یپاغررخ حسکترر خَابٌررد ٍآزام هرری ؾررًَد، هرری

  .(16)دٌّدیهحسک ّا ًؿاى ه
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بس کاّؽ دزد ًاؾی اش  قٌداد تأ یساش هًالؼات  یتؼداد کو

هحررسک ّررای دزدًرراک زا هررَزد بسزغرری قررساز دادُ اًررد.  

دز تررایَاى دز زابًررِ بررا  ٍ ّوکررازاىHuang ی هًالؼررِ

هقایػِ پاغخ بِ دزد ًَشاداى ًازظ دز دٍ حالت قٌرداد ٍ  

قٌداد کسدى یک زٍؼ هؤ س برسای   داد کِبغل کسدى ًؿاى 

 .(17)ؾی اش خًَگیسی پاؾٌِ هی باؾدکاّؽ دزد ًا

هًالؼات هحدٍدی تا یس قٌداد کرسدى برِ   با تَجِ بِ ایٌکِ 

ػٌَاى یک هداخلِ زفتازی زا بس هیصاى دزد هرَزد بسزغری   

ٍ اش آًجرایی کرِ اًتوراه ًرَع هػرکي غیرس        اًددُقساز دا

دازٍیی بس حػب ًَع پسٍغیجس بس ػْدُ پسغتازاى برَدُ ٍ  

هوکي اغت ّس پسٍغیجسی بِ دلیرل هراّیتی کرِ دازد برِ     

برِ  ػٌایرت  یکی اش زٍؼ ّای غیس دازٍیی پاغخ دّد ٍ با 

ایٌکِ قٌداد کسدى یک زٍؼ کن ّصیٌِ برَدُ ٍ اش قابلیرت   

زداز اغت، لرا ایري هًالؼرِ برا ّردف     اجسایی باالیی بسخَ

تؼییي تا یس قٌداد کسدى بس دزد ًاؾری اش جایگررازی لَلرِ    

 هؼدی دز ًَشاداى ًازظ اًجام یافتِ اغت.  ر بیٌی

 

  بزرسیروش 

اش ًرَع يرسح   یک هًالؼِ کازآشهایی برالیٌی  هًالؼِ حانس 

باؾد. ایري هًالؼرِ پرع اش کػرب     هتقايغ تک غَکَز هی

ٍ  خالد داًؿگاُ ػلرَم پصؾرکی تبسیرص   ی اهجَش اش کویتِ

 آشهررررررایی بررررررالیٌی  بررررررت دز غررررررایت کرررررراز

(IRCT(201209304617N2)  ُدز بوؽ هساقبت ٍیط

غراشهاى  ٍابػرتِ برِ    بیػت ًٍرِ بْوري  ًَشاداى بیوازغتاى 

اش اٍل آذز هراُ   ،هراُ  ؾرؽ دز يرَل  تاهیي اجتواػی تبسیص 

ًرَشاد کرِ    38برسزٍی   1392تا آخس ازدیبْؿت هاُ  1391

ِ  28-34 غي حاهلگی بیي) شیس زا دازا بَدًدؾسایى   ،ّفتر

ػردم ٍجرَد   بیٌری،  ًَهالی هرادزشادی دز ًاحیرِ   آًداؾتي 

ًقف ًَزٍلَضیک ؾاهل تؿٌج، خًَسیصی داخل بًٌری برا   

ًداؾري ّرس   ، ٍ لکَهاالغی ايساف بًٌری  2دزجِ باالتس اش 

ًداؾرتي تراخیس زؾرد داخرل     ، گًَِ اًدیکاغیَى جساحری 

ای غررداتیَ ٍ ؾررل کٌٌرردُ دازٍّرر دزیافررتػرردم ، زحورری

دزدًاک یک غراػت قبرل اش    اقداهاتػدم اًجام  ،ػهالًی

ٍ  تکویل فسم زنایت ًاهِ تَغى ٍالردیي ٍ  ؾسٍع هًالؼِ

ر بیٌیجایگرازی لَلِ  هؼیاز خسٍج ؾاهل: ػدم هَفقیت دز

ٍ ؾسٍع تغریِ دّاًی دز يرَل هًالؼرِ    دز باز اٍل هؼدی

 اًجام ؾد.

 Sara یج هًالؼررِجْررت تؼیرریي حجررن ًوًَررِ اش ًتررا  

McCullough دز ؛ اغتفادُ ؾرد  ٍ ّوکازاى ِ  آى هًالؼر

بِ ًوسُ یرک   4اش ًوسُ  هداخلِدزد دز گسٍُ  کاّؽهیصاى 

؛ (18)تغییس یافترِ برَد   3بِ ًوسُ  4ٍ دز گسٍُ کٌتسل اش ًوسُ 

 2دزقد ٍ اختالف  80ٍ تَاى  =05/0با دز ًظس گسفتي 

ًوًَرِ   19تؼرداد  ٍاحد دز کاّؽ دزد دز حالت هداخلرِ  

بسای ّس گسٍُ بسآٍزد ؾد کِ جْت افصایؽ اػتباز هًالؼرِ  

ًوًَِ بس ای ّس گسٍُ ٍ  21ٍ با تَجِ بِ ًَع هًالؼِ تؼداد 

ًوًَِ هرَزد بسزغری قرساز گسفرت. غراع       42دز هجوَع 

با اغتفادُ اش  بِ زٍؼ ًوًَِ گیسی آغاى اًتواه ًٍَشاداى 

گرسٍُ   دٍدز بِ يرَز تكرادفی    Rand list1.2ًسم افصاز 

   ٌد.گسفتز قسا

هؼدی تَغرى  ر بیٌیلَلِ دز ًَشاداى گسٍُ اٍل جایگرازی 

دٍى هداخلرِ غیرس   پسغتاز اجسایی ابتدا بِ زٍؼ زٍتیي )بر 

ِ لَلر غراػت، براز دٍم جایگررازی     72 دازٍیی( ٍ بؼد اش

هؼدی بِ ّورساُ هداخلرِ غیسدازٍیری قٌرداد کرسدى      ر بیٌی

قَزت گسفت؛ دز شهاًی کِ ًَشاد خَد اقدام برِ دزآٍزدى  

لَلِ بیٌی هؼدی هی کسد ایي شهاى هتغیس بَد، بِ ؾسيی کِ 

فاقلِ شهاًی بیي دٍ جایگرازی کوتس اش یرک زٍش ًباؾرد.   

ی هؼرد ر دز ًَشاداى گسٍُ دٍم تستیب جایگرازی لَلِ بیٌی

بس ػکع گسٍُ اٍل بَد. دز ّس دٍ گسٍُ هیرصاى دزد ًرَشاد   

دز فَاقل شهاًی دٍ دقیقِ قبل، حیي ٍ پٌج دقیقرِ بؼرد اش   

 هؼرردی بررا اغررتفادُ اش ابررصاز ررر جایگرررازی لَلررِ بیٌرری

(Premature Infant Pain Profile (PIPP  

 .(19)اًداشُ گیسی ؾد
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 فلًچارت مزبًط بٍ شزکت کىىذگان در مطالعٍ

 
پسٍتکل يبق دز ّس دٍ زٍؼ  هؼدیر بیٌیجایگرازی لَلِ 

کسدى ًرَشاد برِ    قٌداداًجام ؾد. دز ایي هًالؼِ  اغتاًدازد

بس زٍی پازچِ غِ گَؾرِ برس غرً     يسیق شیس بَد: ًَشاد 

بِ يَزی کِ غرس ٍتٌرِ ٍ پاّرا دز یرک      گسفتِقاف قساز 

، غاع دغت ّا دز حالت فلکػیَى برس  فتٌدگسزاغتا قساز 

ابتدا یرک يرسف ٍ غراع يرسف      زٍی غیٌِ قساز گسفتِ ٍ

د ٍ غراع دز  ؾر دیگس پازچِ برِ دٍز ًرَشاد پیچاًردُ هری    

گَؾِ پاییي پازچِ بِ قرَزت   بَدًد،حالتی کِ پاّا قاف 

الشم برِ ذکرس اغرت کرِ      ؾرد.  ابت هیٍزدُ ٍ آػوَد باال 

م پسٍغیجس تا پٌج دقیقِ پرع  ًَشاد اش دٍ دقیقِ قبل اش اًجا

دٍزبریي فریلن   هاًرد. اش  براقی  دز ایري حالرت    اتوام کاز شا

با کیفیت باال جْت  بت ( Canon A3200 ISبسدازی )

- بیٌری پاغخ ًَشاد ًػبت بِ دزد ًاؾی اش جایگرازی لَلِ 

فرریلن بررسدازی اش دٍ دقیقررِ قبررل اش  اغررتفادُ ؾررد. هؼرردی

جایگررازی اداهرِ    جایگرازی تا پٌج دقیقرِ پرع اش اتورام   

جْرت   قػروتی  دٍدز ایي هًالؼِ اش چک لیػرت   داؾت.

قػوت اٍل ؾاهل هؿوكرات   ؾد: اغتفادُ   بت ايالػات

 PIPP یقػوت دٍم چک لیػت هؿاّدُ اٍ  ًَشاد فسدی

 1996ٍ ّوکررازاى دز غررال  Stevensکررِ تَغررى  بررَد

. ایي ابصاز برِ يرَز ٍیرطُ برسای غرٌجؽ      ُ بَدتدٍیي ؾد

غراختِ ؾردُ    دز ًرَشاداى ًرازظ   اکپسٍغیجس ّای دزدًر 

 4 آیتن 7) ؾاخف ّای شهیٌِ ای ٍ زفتازی اغت ٍ دازای

تَغرى   زٍایی ایي ابصازباؾد. هی (0-3) با ًوسات ًوسُ ای

دُ ًفس اش اغاتید داًؿکدُ پسغتازی ٍ هاهرایی تبسیرص تاییرد    

ًَشاد ابتدایی دز ّس گسٍُ،  10ؾد. جْت تؼییي پایایی دز 

پسغرتاز کرِ اش اّرداف هًالؼرِ ٍ اش      ازشیابی ّا تَغى دٍ

توكیف ًوًَِ ّا بِ گسٍّْای هسبَيِ ايالػی ًداؾرتٌد،  

اش  تؼییي تَافق ًوسُ بیي دٍ پسغرتاز  قَزت گسفت. جْت

اغرتفادُ   Kappa Cohen)) نسیب تَافقی کاپرا کرَّي  

، تَافرق خرَه هحػرَه ؾرد.     6/0ؾد کِ تَافرق براالی   

بَد، یکری   85/0بٌابسایي چَى تَافق دز بیي هؿاّدُ گسّا 

 ٍ ًَشاداى  NICUدز بوؽ  بػتسی ًَشاداى ًازظ

(42n= ) 

 

 
 ( =2n) هؼیاز ٍزٍد زا ًداؾتٌد

 ( =2n)ػدم توایل بِ ؾسکت دز هًالؼِ

 ًَشاداًی کِ ٍازد هًالؼِ ؾدًد

(38n= ) 

 

 

 

 لَلِ بیٌی ر هؼدی تحت جایگرازی 

(19n= ) 

 دٍگسٍُ 

 )باز اٍل قٌداد ر بازدٍم زٍتیي(

 (19n= ) 

 گسٍُ یک

 )باز اٍل زٍتیي ر بازدٍم قٌداد(

 (19n= ) 

 لیص آهازیاآً

 (19n= ) 

 گسٍُ دٍتوكیف تكادفی افساد بِ 

 

 

 تحت جایگرازی لَلِ بیٌی ر هؼدی 

(19n= ) 

 آًالیص آهازی

 (19n= ) 
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اش هؿاّدُ گسّا بقیِ هَازد زا ازشیابی کسد. پع اش هؿاّدُ 

 تؼییي ؾد. ًَشاد ًوسُ دزدٍ تفػیس فیلن ّای نبى ؾدُ، 

افرصاز آهرازی   آٍزی با اغرتفادُ اش ًرسم  دادُ ّا پع اش جوغ

SSSS      ًػوِ غیصدّن برا اغرتفادُ اش زٍؼ ّرای آهرازی

ٍ دزقد( آًالیص تَقیفی )هیاًگیي، اًحساف هؼیاز، فساٍاًی 

ًالیص ایي يسح با دز ًظرس گرسفتي ا رس دٍزُ ٍ    آؾدًد. بسای 

لیص اا س هتقابل دٍزُ ٍ دزهاى بسای هتغیسّا کوی اش آشهَى آً

ٍازیاًع با دز ًظس گسفتي ا رس تكرادفی اغرتفادُ ؾرد. دز     

يسحْای هتقايغ بِ دلیل ٍجَد ا سّای هودٍؼ کٌٌدُ ای 

تَاى اش آشهَى تی شٍجری  ًظیس ا س دٍزُ ٍ ا س اًتقالی ًوی 

غییسات دزد جْت بسزغی زًٍد ت یا تی هػقل اغتفادُ کسد.

اش آشهَى يسح اًرداشُ گیرسی ّرای     دز شهاًْای قبل ٍ بؼد

تجصیِ ٍ تحلیرل  جْت ( Repeated Measures) هکسز

اش  05/0کوترس اش   Pدز ایري هًالؼرِ هقرداز     ؾرد. اغتفادُ 

 لحاٌ آهازی هؼٌی داز تلقی گسدید. 

 

 ها یافته

کِ دز دٍ گرسٍُ یرک ٍ دٍ    ًَشاد ًازظ 38دز ایي هًالؼِ 

کرِ برِ    هرَزد بسزغری قرساز گسفتٌرد،     تحت هًالؼِ بَدًد

دزقد دختس  2/63دزقد پػس ٍ 8/36تستیب دز گسٍُ یک 

 دزقررد دختررس 9/57دزقررد پػررس ٍ  1/42ٍ دز گررسٍُ دٍ 

ٍ  8/15ًَع شایواى دز گسٍُ یرک ٍ دٍ برِ تستیرب     بَدًد.

دزقررد   5/89ٍ  2/84اى يبیؼرری ٍ  دزقررد شایورر  5/10

آًررالیص  اش آشهررَى جرردٍل ؾرروازُ یررکدز  غررصازیي بررَد.

 ٍ اًحساف هؼیراز  هیاًگیي بسای هقایػٍِازیاًع یک يسفِ 

اغتفادُ ؾد کِ اختالف هؼٌی داز آهازی بریي  یسّا هتغغایس 

 ّا هؿاّدُ ًؿد. گسٍُ

 
 يَُای مًرد مطالعٍآمار تًصیفی مزبًط بٍ متغییزَای دمًگزافیک گز  1جذي  شمارٌ 

       گــــزوه

 میانگین و

 انحزاف معیار

 

 گــزوه اول

 

 گــزوه دوم

 

 شاخص آماری

=F 95/1898 ±65/369 11/1842± 42/495 ٍشى تَلد )گسم( 50/5 , P= 50/5  

 =P=50/5F ,59/5 32/4 ± 64/0 63/4 ± 15/1 غي ٍزٍد بِ هًالؼِ )زٍش(

=F 11/32 ± 79/1 95/31 ± 98/1 غي حاهلگی )ّفتِ( 50/5 , P= 08/5  

=F 73/17 ± 466/2 16/16 ± 924/1 کل يَل هدت بػتسی )زٍش( 05/5 , P= 47/5  

=F 79/6±15/1 42/6 ±50/1 )زٍش( NICUيَل هدت بػتسی دز 5/5 , P= 07/5  

=F 89/6±29/1 7±85/1 آپگاز دقیقِ اٍل )دقیقِ( 84/5 , P= 05/5  

=F 00/0±54/5 00/0±05/5 آپگاز دقیقِ پٌجن )دقیقِ( 00/5 , P= 90/5  

 

ی دزد هیراًگیي ٍ اًحرساف هؼیراز ًورسُ     دٍجدٍل ؾوازُ 

ّای هوتلف ازشیرابی برِ ٌّگرام    ًَشاداى ًازظ زا دز شهاى

هؼدی دز حالرت زٍتریي دز ّرس دٍ    ر جایگرازی لَلِ بیٌی

هیاًگیي ٍ اًحساف  غِجدٍل ؾوازُ  دّد ٍگسٍُ ًؿاى هی

ّرای هوتلرف   ىی دزد ًَشاداى ًازظ زا دز شهاهؼیاز ًوسُ

هؼردی دز حالرت   ر ازشیابی بِ ٌّگام جایگرازی لَلِ بیٌی

 دّد.قٌداد کسدى دز ّس دٍ گسٍُ ًؿاى هی
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 معذی در ريش ريتیه در سماوُای مختلف ارسیابیگ ومزٌ درد در جایگذاری لًلٍ بیىی ريوذ تغییزات  2جذي  شمارٌ 

 Pمقدار  پنج دقیقه بعد حین دو دقیقه قبل 

 </.001 63/4 ± 68/0 74/10 ± 72/2 84/2 ± 36/0 یکگسٍُ 

 </.001 13/6 ± 91/0 13/9 ± 90/2 73/2 ± 32/0 گسٍُ دٍ

 </.001 38/5 ± 57/0 93/9 ± 89/2 79/2 ± 24/0 کل

جدٍل فرَد ًؿراى هری دّرد کرِ دز ّرسدٍ گرسٍُ حریي         

هؼردی هیراًگیي دزد ًرَشاد ًرازظ      -جایگرازی لَلِ بیٌی

دقیقِ بؼد اش جایگرازی ًیصکاّؽ ًؿراى   5افصایؽ یافتِ ٍ 

، آشهرَى آهرازی   ُ اغت ٍلی بِ حد پایِ ًسغریدُ اغرت  داد

( ًؿراى  Repeated measuresّای هکرسز ) گیسیاًداشُ

 داد کرررِ ایررري تغییرررسات اش ًظرررس آهرررازی هؼٌررری داز    

 (.p</.001) هی باؾد

 در ريش قىذاق در سماوُای مختلف ارسیابی معذیگ ومزٌ درد در جایگذاری لًلٍ بیىی ريوذ تغییزات  3جذي  شمارٌ 

 Pمقدار  پنج دقیقه بعد حین دو دقیقه قبل 

 </.001 94/3 ± 70/0 51/7 ± 25/3 70/2 ± 28/0 گسٍُ یک

 </.001 63/3 ± 47/0 89/6 ± 05/2 37/2 ± 89/0 گسٍُ دٍ

 </.001 79/3 ± 42/0 20/7 ± 70/2 54/2 ± 07/1 کل

     ِ دز ّرسدٍ گرسٍُ حریي     جدٍل فرَد ًؿراى هری دّرد کر

جایگرازی لَلِ بیٌری هؼردی هیراًگیي دزد ًرَشاد ًرازظ      

کاّؽ ًؿاى  دقیقِ بؼد اش جایگرازی ًیص 5افصایؽ یافتِ ٍ 

، آشهَى آهرازی  اغت ٍ بِ حد پایِ ًصدیک ؾدُ اغت دادُ

( ًؿراى  Repeated measuresّای هکرسز ) گیسیاًداشُ

 داد کرررِ ایررري تغییرررسات اش ًظرررس آهرررازی هؼٌررری داز   

 .p</.001) باؾد هی

 

 معذی در سماوُای مختلف ارسیابی در دي گزيٌ مًرد مطالعٍ -  ريوذ تغییزات ومزٌ درد در جایگذاری لًلٍ بیىی1ومًدار شمارٌ 
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دّد کِ: دز ّس دٍ گسٍُ هیاًگیي ًوَداز فَد ًؿاى هی

هؼدی دز ر ی دزد دز حیي جایگرازی لَلِ بیٌیًوسُ

باؾد. ّوچٌیي زٍتیي هیحالت قٌداد کوتس اش حالت 

ی دزد پٌج دقیقِ بؼد اش جایگرازی لَلِ هیاًگیي ًوسُ

هؼدی، دز ّس دٍ گسٍُ دز حالت قٌداد کوتس اش ر بیٌی

ّای هکسز گیسیباؾد. آشهَى آهازی اًداشُحالت زٍتیي هی

(Repeated measures ًؿاى داد کِ ایي تفاٍت بیي )

. (p</.001) ؾددٍ گسٍُ اش ًظس آهازی هؼٌی داز هی با

ّوچٌیي ًتایج ًؿاى داد کِ تستیب اغتفادُ اش حالت زٍتیي 

هؼدی تأ یس ر ٍ قٌداد بس دزد ًاؾی اش جایگرازی لَلِ بیٌی

 (p>05/0 باؾد.)گراز ًوی

 

 گیزی بحث و نتیجه

اقداهات بالیٌی ٍ دزهراًی دز بورؽ هساقبرت ّرای ٍیرطُ      

  ایرري تکررساز .(8,20)ؾررَدهَجررب دزد دز ًررَشاداى هرری  

ّای تْاجوی با غي حاهلگی ٍ ؾدت بیوازی دز پسٍغیجس

ًَشاداى ازتباو دازد بِ قَزتی کِ ّسچِ ًَشاد بیواز ترس ٍ  

ترس باؾرد تحرت تؼرداد بیؿرتسی اش      اؼ پاییيغي حاهلگی

 دز ًررَشاداى . (2)گیررسدپسٍغرریجسّای دزدًرراک قررساز هرری 

ايالػات  ،زفتازی ٍ فیصیَلَضیکی، ؾاخف ّای َّزهًَی

دز ازتبراو برا هحرل ٍ ؾردت ٍ      ی زاػیٌی ٍ قابل غٌجؿر 

د تَغرى  کِ بای دٌکٌهی فساّنهدت شهاى تحسیک دزدًاک 

 .(21)هساقبیي بْداؾتی غٌجیدُ ؾًَد

لَلرِ  ی دزد ٌّگام جایگرازی دز ایي هًالؼِ هیاًگیي ًوسُ

ؼدی دز ّرس دٍ گرسٍُ دز حالرت ّرای زٍتریي ٍ      هر بیٌی

ی دزدًراک  ًؿاى دٌّردُ قٌداد کسدى افصایؽ یافتِ بَد کِ 

هیصاى ًوسُ دزد دز ایري   .(18,22)باؾدبَدى ایي پسٍغیجس هی

، هرَزد غرٌجؽ قسازگسفرت.    PIPPهًالؼِ بس اغاظ ابصاز 

دز ًرَشاد برس دزد هتَغرى     7رر 12بس اغاظ ایي ابصاز ًوسُ 

  Kristoffersen Lای کِ تَغى دز هًالؼِ داللت دازد.

کراّؽ دزد ًاؾری اش   "تحرت ػٌرَاى    ٍ ّوکازاى دز ًسٍض

 اًجرام گسفرت:   "تؼبیِ لَلِ بیٌی هؼدی دز ًرَشاداى ًرازظ  

هؼدی بس ر هیاًگیي ًوسُ دزد دز حیي جایگرازی لَلِ بیٌی

. بًرَز هؿرابِ دز ایري    (22)بَد 9، ًوسُ PIPPاغاظ ابصاز 

دز دٍ حالت زٍتیي ٍ قٌداد هیاًگیي ًورسُ دزد   هًالؼِ ًیص

 هی باؾد  12کوتس اش  هؼدیر دز حیي جایگرازی لَلِ بیٌی

ّوچٌیي ًتایج ایي هًالؼِ ًؿاى داد: شهاًی کِ جایگررازی  

 ّوررساُ قٌررداد کررسدى قررَزت  هؼرردی بررِررر لَلررِ بیٌرری

هی گسفت، ًرَشاد دزد کوترسی ًػربت برِ حالرت زٍتریي       

 يَزی کِ برِ ًورسُ دزد خفیرف ًصدیرک     تجسبِ هی کسد بِ

دزد  هی ؾد. ایي اهس ًؿاى دٌّردُ ترا یس قٌرداد کرسدى برس     

هًالؼرِ ای  دز  ًاؾی اش جایگرازی لَلِ بیٌی هؼدی اغرت. 

تحرت   دز ترایَاى  ٍ ّوکرازاى  Huang CMکرِ تَغرى  

حرریي هقایػررِ پاغررخ بررِ دزد ًررَشاداى ًررازظ   "ػٌررَاى 

خًَگیسی اش پاؾٌِ پرا دز دٍ زٍؼ بغرل کرسدى ٍ قٌرداد     

ی دزد ًرَشاداى  اًجام گسفت، ًتایج ًؿاى داد ًورسُ " کسدى

کرسدى برَد، کرِ برا ًترایج      سٍُ قٌداد کوتس اش گسٍُ بغرل گ

اغرت. ّوچٌریي دز هًالؼرِ ای    ا زاغرت  هًالؼِ حانس ّرن 

دز بسشیررل تحررت ػٌررَاى  Composeدیگررس کررِ تَغررى 

 "پػرتاًک دز ًرَشاداى   ٍ قٌداد با دزد تػکیي ًازاحتی ٍ"

اًجررام گسفررت، ًتررایج ًؿرراى دٌّرردُ کرراّؽ دزد حرریي   

برَد کرِ برا    ٌرداد کرسدى   ق خًَگیسی اش پاؾٌِ پا دز زٍؼ

 .(23)ًتایج هًالؼِ حانس ّووَاًی دازد

 Meekکِ تَغرى  هًالؼِ هسٍزی يبقِ بٌدی ؾدُ  دز یک

هؿراّدُ ی هکیردى   "ٍ ّوکازاى دز اًگلیع تحت ػٌَاى: 

بغل کرسدى  غیس هغری، هساقبت کاًگَزٍیی، قٌداد کسدى ٍ 

 "دز ؾریسخَازاى ٍ کَدکراى ًَپرا    ّرا ًاؾی اش زٍیِ دزد بس

هررَ ستسیي یکرری اش اد کررسدى برِ ػٌررَاى  قٌررد، اًجرام ؾررد 

دز کاّؽ دزد ًرَشاداى ًرازظ ؾرٌاختِ     پسغتازی اقداهات

(24)ؾد
. 

دز ایي هًالؼِ قٌداد کسدى هَجب کاّؽ دزد ًَشاد ؾرد،  

تَاًد دز دزد هی کاٌّدُغیسدازٍیی زٍؼ َاى یک لرا بِ ػٌ

هَزد اغتفادُ قساز بگیسد. دز  NICUّای ًَشاداى ٍ بوؽ

يساحی ایري هًالؼرِ اش کازآشهرایی برالیٌی يرسح هتقرايغ       

اغتفادُ ؾد، برا تَجرِ برِ ایري کرِ ایري ًرَع کازآشهرایی         

لررا اش   بسای ا بات زابًِ ػلیتی اغت ِتسیي ًَع هًالؼ قَی

. اش (25)یرري هًالؼررِ هحػررَه هرری ؾررَد  ًقرراو قررَت ا 

رر هؼردی   پطٍّؽ، دزآٍزدى لَلِ بیٌی هحدٍدیت ّای ایي

78 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15136961


 تاثیز قنداق کزدن بز درد ناشی اس جایگذاری لوله بینی ـ معدی در نوسادان...                    مهناس جبزئیلی و همکاران

 

تَغى خَد ًَشاد بَد کِ خازج اش اختیاز پطٍّؿرگس برَد؛   

 72ؼورَال ّرس   دز ًتیجِ فَاقل بریي تؼرَیم لَلرِ کرِ ه    

ِ باؾد زا تحت تأ یس قساز هیغاػت هی دز  داد بِ يَزی کر

غاػت ّن هی زغید. کِ  24بؼهی اش هَازد ایي فاقلِ بِ 

ؾاید زٍی ًتایج تأ یس گراؾتِ باؾد. دز ایي هًالؼرِ ًورسُ   

دزد حرداکرس بؼررد اش پررٌج دقیقرِ اش زٍیررِ دزدًرراک هررَزد   

گسفت، ّس چٌد کِ دزد ًَشاد دز ایي هدت ساز هیبسزغی ق

یافت ٍلی هیاًگیي ًوسُ دزد بِ حد پایِ قبرل اش  کاّؽ هی

هداخلِ ًسغید. لرا پیؿٌْاد هی ؾَد: دز هًالؼرات بؼردی،   

ترس دز  شهاى اًداشُ گیسی دزد بؼد اش اتوام هداخلِ يرَالًی 

ؾَد کِ تأ یس آى دز ًظس گسفتِ ؾَد ٍ ّوچٌیي پیؿٌْاد هی

 ّای دزدًاک پسغتازی هَزد بسزغی قساز بگیسد.یس زٍیِغا
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Abstract 
Background & Aim: Premature infants experience painful procedures during care and treatment. Nurses should 

reduce short and long-term effects of pain caused by diagnostic and therapeutic procedures. The aim of this 

study was to determine the swaddling effect on pain of nasogastric tube insertion in preterm infants. 

Material & Methods: It was a cross-over randomized clinical trial. Thirty eight premature infants were first 

recruited by convenience sampling and then were randomly allocated into two groups. The first group of infants, 

received nasogastric tube insertion, first by routine method and then by swaddling method. Arrangement of the 

nasogastric tube insertion was reversed in the second group of infants. In both groups pain was measured using 

PIPP (Premature Infant Pain Profile) in two-minute intervals before, during and five minutes after nasogastric 

tube insertion. Data was analyzed by ANOVA for quantitative variables and Repeated Measurement test to 

examine trend of changes using SPSS-PC (v.13). P- Value less than 0.05 was considered as statistically 

significant.  

Results: The results showed that swaddling has reduced the pain response during and five minutes after 

nasogastric tube insertion respectively (p<0.001, p=0.05). 

Conclusion: Since the findings indicated swaddling has reduced nasogastric insertion induced pain, it is 

recommended that nurses apply this method as an effective intervention to reduce neonatal pain. 

 

Key words: Swaddling, Pain, Nasogastric Tube Insertion, Premature Infants  

 

 

Received: 13 Oct 2013 

Accepted: 30 Dec 2013 

 

 

                                                 
1

Lecturer, Faculty of Nursing & Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran 
2 Lecturer, Faculty of Nursing & Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran  
3 MS.Student, Students’ Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical 

Sciences, B.Sc. nurses of S.S.O., 29 Bahman Hospital of Tabriz, Iran (*Corresponding Author).                                 

Tel: +98- 09189795945             Email: 786yasisalimi@gmail.com 
4 Associate professor, Liver and Gastrointestinal Disease Research Center, Faculty of Medicine, Tabriz University of 

Medical Sciences, Tabriz 

mailto:786yasisalimi@gmail.com

