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 هقذهِ ًگارًذُ یا پیطگفتار 

پیطٌْبد ایي پژٍّص . ثستز اًجبم گزدیذ ایي پژٍّص ثِ هٌظَر ووه ثِ ثیوبراى جْت پیطگیزی اس ثزٍس سخن 

در طی . تَسط یه اس داًطجَیبى وِ پذر ثشري ایطبى  ثِ سخن ثستز هجتال ٍ هذتْب تحت درهبى لزار گزفتِ ثَد 

هحذٍدیتْبی پیطگیزی اس سخن ثستز  پیذا وزدین ٍ پزسطٌبهِ آى جستجَ ، همبلِ اغلی ایي پژٍّص را تحت ػٌَاى 

سبسهبى هلی سالهت   ٍ .ٍ  ثؼذ  ایي پزسطٌبهِ در وتبة فبًذاهٌتبل رٍیت ضذ .آٍردین اس طزیك ایٌتزًت ثذست 

اهب هتبسفبًِ چٌیي الگَی در . را جْت ارسیبثی ٍضؼیت ثیوبر تَغیِ هی وٌذ  Bradenاًگلستبى استفبدُ اس هؼیبر 

ثزرسی  Bilingualاى ایي پزسطٌبهِ تَسط هحمك تزجوِ ٍ تَسط استبد سة. ایزاى تب ثحبل استفبدُ ًطذُ است

.  گزدیذ ٍ پزسطٌبهِ دهَگزافیه ثب تَجِ ثِ هطبلؼبت وتبثخبًِ ای تٌظین گزدیذ

سٌل رثزای جوغ آٍری اطالػبت ثِ ثیوبرستبًْبی هذوَر هزاجؼِ ًوَدین ضوي تطَیك ٍ ایجبد اًگیشُ در ح      

ٍ وبّص هذت ثستزی  ت سًذگیویفی ًٌیجِ تحمیك هَجت ارتمبء  ٍ پیطگَئی در هَرد ایٌىِ  خذهبت درهبًی

ریشی پزستبراى جْت  ثزًبهِ د ثِدر ثذٍ ٍرٍد ثیوبراى هی تَاى یهؼیبر چٌیيثىبرگیزی  ٍ.  گزدیذ ثیوبراى خَاّذ 

ٍ ثؼذ اس آًىِ سبػتی را ثِ تَضیح . اس ثیي پزسٌل تؼذاد ووی داٍطلت هی ضذًذ.  ووه وٌذ ثیوبراى  هزالجت اس

ثؼلت وبر . در هزاجؼِ ثؼذی پزسٌل اظْبر هی ًوَدًذ . پزسطٌبهِ هی گذراًذینل ٍ تىویچگًَگی اًتخبة ًوًَِ ٍ 

خالغِ ثب هزاجؼبت هتؼذد ثِ ثیوبرستبًْب تَاًستین تؼذادی افزاد . سیبد ثخص ّب فزغت اًجبم وبر پژٍّطی ًذارین

 ٍ ّوچٌیي  . ضذ  ٍ  ثب رفت ٍ آهذّبی هىزر ٍتلفي ٍ پیىیزی ّبی هىزر   ایي وبر اًجبم. ػاللوٌذ پیذاوٌین 

. ثَد  ٍ اهتیبس پژٍّطیحك الشحوِ  ٍّذف آًْب گزفتي.  ّب ثِ هب ووه وزدًذ در جوغ آٍری ًوًَِ تؼذادی داًطجَ 

.  هزحلِ ًوًَِ گیزی ثطَل اًجبهیذثب تَجِ ثب چٌیي هطىالتی 

سپاسگساری 

ٍ ( س)ٍ فبطوِ سّزا ( حی هزداى ٍ جزا  ICUثخص ) در پبیبى السم هی داًن اس پزسٌل ثیوبرستبى تبهیي اجتوبػی 

  .پزستبری تمذیز ٍ تطىز ًوبینداًطجَیبى 
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: چكیذُ 

ٍ  1 سخن ثستزهَجت  هَرثیذیتی.ووتز وسی  ثِ هزالجت اس ثیوبراى پزداختِ ٍ ثب سخن ثستز هَاجِ ًطذُ است :زهیٌِ

هی تَاًٌذ ثزٍس  Bradenس هؼیبر لذا پزستبراى ثب استفبدُ ا.،وبّص ویفیت سًذگی ٍ ّشیٌِ هبلی هی ضَد 2هَرتبلیتی

.   ٍ پیطگیزی ًوبیٌذ سخن ثستز را پیص ثیٌی

در ارتجبط ثب ثزٍس سخن   Bradenتحلیلی  ثِ هٌظَر تؼییي ارسش هؼیبر  –ایي هطبلؼِ تَغیفی :  هَاد ٍ رٍش ّا  

ًوزُ اس ثستزدر ثیوبراى  ثخطْبی داخلی ، جزاحی، ارتَپذی ٍ ٍیژُ اًجبم گزفتِ است وِ ثزاسبس وست 

. ، ثزًبهِ پیگیزی هؼبیٌبت ثیوبراى اس ًظز ایجبد ٍ پیطزفت سخن ٍ یب ثْجَدی تؼییي گزدیذBraden   (23-6 )هؼیبر

ثب )اختالف هؼٌی داری ثیي دٍ گزٍُ .. دچبر سخن ثستز ضذًذ%  14ثیوبر هستؼذ سخن ثستز ،  222اس :  یافتِ ّا

ٍلی اختالف هؼٌی داری ثیي (.  p>05/0)سي،جٌس دیذُ ًطذ در ارتجبط ثب ٍسى ، لذ،( سخن ثستز ٍ ثذٍى سخن 

ّوچٌیي ثیي سخن . هؼیبرّبی تَاًبیی حزوت ا ًذاهْب، تَاًبیی راُ رفتي ٍ سبیص ٍ اغطىبن ثب هلحفِ ٍجَد داضت 

. ًطبى داد  Stataآًبلیش اطالػبت تَسط ًزم افشار . ثستز ٍ هزالجت ٍیژُ اس ثیوبر اختالف هؼٌی داری ٍجَد داضت

ثب پیص ثیٌی ثزٍس سخن ثستز هی  Bradenوِ ًطبًگز ارتجبط ًوزات . است% Roc   595هسبحت سیز هٌحٌی 

. اًتخبة گزدیذ%  61ٍ ٍیژگی % 52، ثِ ػٌَاى ثْتزیي ًمطِ ثب حسبسیت  14ٍ  ًمطِ هؼیبر تطخیع  .ثبضذ

ثیٌی ٍ پیطگیزی اس ثزٍس سخن ثستز هی تَاًذ در پیص   Bradenارسیبثی ثیوبر ثب استفبدُ اس هؼیبر   :ًتیجِ گیری 

.   ثسیبر هؤثز ثبضذ

 

، پیص بیٌي برٍز      Bradenزخن بستر ، هعیار :  ٍاشگاى کلیذی
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:   هقذهِ

سخن فطبری هی ًبهٌذ ، ػبرضِ ای است وِ ثز اثز فطبر هستوز ثز ثبفتْبی ًزم،  تسخن ثستز وِ آًزا اغطالحب     

هثل سبوزٍم ، ثزجستگی ایلیبن، پبضٌِ پب ، آرًج ، . جی ایجبد هی ضَدهیبى ثزجستگی استخَاًی ٍ سطَح خبر

ٍریذی  –فطبر ثیص اس حذ ثز ًبحیِ ی سیستن هَیزگی ضزیبًی .  تزٍوبًتز لَسن ، پس سز ٍ وتف اتفبق هی افتذ

ردد،ٍ ،وِ هسئَل تغذیِ ثبفتْب ٍ دفغ هَادسائذ هی ثبضذ را هسذٍد هی وٌذ ٍدر ًتیجِ هَجت ایسىوی ثبفتی هی ي

(. 1.)در ًْبیت ثِ غَرت سخن فطبری تظبّز پیذا هی وٌذ

سخن فطبری آّستِ التیبم هی یبثذ ٍدر غَرت ػذم درهبى ، استئَهیلیت ، ػفًَت ّبی هَضؼی یب سیستویه       

(. 2)ثِ دًجبل خَاّذ داضت

ٍ (. 3)خَد اختػبظ دادُ است سخن ثستز ثؼذ اس وبًسز ٍ ثیوبریْبی للت ٍ ػزٍق اس ًظز ّشیٌِ رتجِ سَم را ثِ      

هیشاى ضیَع سخن ثستز در ثیوبراى ثستزی در ثخطْبی (.4)ّشار هزي ثِ ػلت سخن فطبری اتفبق هی افتذ 60سبالًِ 

   (. 2)هی ثبضذ  ICU %40-8ٍدر ثخطْبی  5%ػوَهی 

ایي هؼیبر .یِ هی وٌذرا جْت ارسیبثی ٍضؼیت ثیوبر تَظ  Bradenسبسهبى هلی سالهت اًگلستبى استفبدُ اس هؼیبر   

ضیَع   5-10%ایي الگَ حذٍد . در تحمیمبت هتؼذد جْت پیطگیزی اس ثزٍس سخن ثستز هَرد استفبدُ لزار گزفتِ است 

درن حسی ، رطَثت ،تَاًبیی حزوت اًذاهْب ، تغذیِ ، تَاى ) ایي هؼیبر ػَاهل خطز (.7)سخن ثستز را وبّص هی دّذ

( .  8،7،6،5،1) را ثزرسی هی وٌذ(ُ راُ رفتي ٍ سبیص ٍ اغطىبن ثب هلحف

. ایي هطبلؼِ ثِ هٌظَر پیص ثیٌی ثزٍس سخن ثستز ٍ وبّص ػَاهل خطز جْت پیطگیزی اًجبم ضذ

 

: اّذاف

 Bradenتؼییي ثزٍس سخن ثستز ثز اسبس هؼیبر پیص ثیٌی وٌٌذُ  : ّذف ولی 
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: اّذاف ٍیصُ 

   تؼییي ارتجبط درن حسی ٍ ثزٍس سخن ثستز

 "       "  ٍثت            رط"         " 

 "      "            تَاى راُ رفتي"     " 

 "   "      تَاًبئی حزوت در تخت

 "     "            ِتغذی"             " 

 "     "     سبیص ٍ اغطىبن"      " 

 "    "     سي"             "       " 

 

:  فرضیات 

. ر هؤثز است در پیطگَئی ٍلَع سخن ثست Braden هؼیبر

. ارتجبط دارد  Braden  ضیَع سخن ثستز ثب هؼیبرّبی

:  هحذٍدیتْای پصٍّص 

 .ثخص ّبی دیگز چٌیي ًجَداهب در . ثزای ّوِ ثیوبراى ثطَر یىسبى هزالجت اًجبم هی ضذ  ICUدر ثخص ّبی  

  

: هرٍری بر هطالعات 

ثِ ٌّگبم پذیزش ثزرسی ضذ  ایي هطبلؼِ ثیوبر  275در هطبلؼِ ّبگی سَا ٍ ثبرثٌل ضیَع ٍ ثزٍس سخن ثستز در     

ٍ  16ٍثزای ثیوبراى ثب ًوزُ .. ثزرسی ضذ  Bradenثب استفبدُ اس هؼیبر  ٍخطز سخن فطبری. هبُ ثطَل اًجبهیذ 12

ًفز اس ثیوبراى  36. ثَد% 4/4ٍ  ثزٍس %   1/5در طی ایي هطبلؼِ  ضیَع . ووتز هزالجت پیطگیزی ضذیذ فزاّن گزدیذ

ًفز اس آًْب ػالرغن دریبفت هزالجت پیطگیزی ثب ویفیت ثبال سخن 12ررسی در هؼزؼ خطز سخن ثستز ثَدًذ ٍ هَرد ة

در ًتیجِ ثزٍس سخن ثستز را ًویتَاى در ثیوبراًی وِ ثطَر ضذیذ در هؼزؼ خطز ّستٌذ .ثستز در آًْب تَسؼِ یبفت

. (2)پیطگیزی ًوَد

ٍاى هؼیبر ّبی خطز سخن ثستز را ثطَر ضؼیف ثزرسی هی وٌٌذ فزاًه ٍ هَفتب تحت ػيدر پژٍّطی وِ تَسط      

در یه چْبرچَة  هؼیبرّب پیطگَئی وٌٌذُ ثزٍس سخن ثستز ضؼیف ّستٌذ اهب پزستبراى تطَیك هی ضًَذ وِ گزچِ،



 5 

وبّص % 25ثِ % 65ثب استفبدُ اس تطه ٍیژُ اس چٌبًچِ ثزٍس سخن ثستز  .تؼییي ضذُ هزالجت خَد را اًجبم دٌّذ

. (9)اهب ثب ٍجَد ایي هزالجتْب ٌَّس یه چْبرم ثیوبراى هجتال هی ضًَذ.یبفت 

همبرًی ٍ غٌبیؼی پژٍّطی در ثیوبرستبّبی داًطگبُ ػلَم پشضىی ضیزاس در هَرد ثزٍس ٍ تؼییي ػَاهل هستؼذ     

. ثیوبر ثستزی در ثخطْبی داخلی ، جزاحی ٍ ارتَپذی اًجبم دادًذ 602وٌٌذُ ثز رٍی 

ثب رطَثت پَست ، تَاًبئی تحزن در تخت ، ٍ ارتجبط هؼٌی داری .ثَدُ است%  1/19هیشاى ثزٍس ًتبیج ًطبى داد 

.  (10)ٍضؼیت تغذیِ ٍ سطح سالهت پَست ٍجَد داضت

 ّبی ًخبػی ثستزی در ثخص -در هطبلؼِ ای ثب ّذف تؼییي ػَاهل خطز ایجبد سخن ثستز در ثیوبراى ضزثِ هغشی   

ثیوبراى در ثذٍ پذیزش اس ًظز ٍجَد سخن . اًجبم ضذ Bradenهؼیبر  ثب ًی ٍ حمیزیتَسط ریحبًی وزهبهزالجت ٍیژُ 

هَرد ثزرسی هجذد لزار هی : سبػت اس ًظز ایجبد، پیطزفت سخن ٍ ػَاهل هؤثز  48ثستز هؼبیٌِ ضذًذ ٍ سپس ّز 

. (11)ٍجَد داضت  Bradenگزفتٌذ ٍرا ثطِ هؼٌی داری ثیي سخن ثستز ٍ هؼیبرّبی 

 


