
 

بررسي ي تعييه عًامل مىجر بٍ بي خًابي در بيماران بستري در بخص َاي داخلي ي جراحي 

درماوي ضُرستان اريميٍ - عمًمي مراكس آمًزضي

 

 3ٗشيٖ ٗؼِشصادٟ- 2ؿ٘غ آذيٚ ؿ٘غ- كخشآؼبدات ٛويجي

                                                                  كلٜٔب٠ٗ داٛـٌذٟ پشػتبسي ٝ ٗبٗبيي 

 1382                                                                ػبّ اّٝ، ؿ٘بسٟ اّٝ، صٗؼتبٙ 

چكيذٌ  

 

ٌٗبٓؼبت ٛـبٙ . خٞاة يٌي  اص ٛيبص١بي اػبػي اٛؼبٙ اػت، توشيجبً يي ػٕٞ اص ٝهت اٛؼبٙ سا ث٠ خٞد اختلبف ٗي د١ذ: مقذمٍ

ػٞاْٗ ٗتؼذد ٗحيٌي، كيضيٞٓٞطيٌي، ػبيٌٞٓٞطيٌي ٛظيش ٛٞس، دسج٠ . ٗي د١ذ ٠ً دس صٗبٙ ثي٘بسي ٛيبص ث٠ خٞاة اكضايؾ ٗي يبثذ

 . حشاست ٗحيي، ػشٝكذا، ًيليت ثؼتش، تشع، ِٛشاٛي ١بي ثشًشف ٛـذٟ ٝ دسد ٗي تٞاٛذ ًيليت ٝ ً٘يت خٞاة ثي٘بس سا تـييش د١ٜذ

 ٛلش اص ثي٘بساٙ ثؼتشي دس ثخؾ ١بي 400 ايٚ ٌٗبٓؼ٠ يي ثشسػي تٞكيلي، تحٔئي ُزؿت٠ ِٛش اػت ٠ً ثش سٝي :مًاد ي ريش َا

 . داخٔي ٝ جشاحي، ث٠ سٝؽ تلبدكي ٝ ثب اػتلبدٟ اص پشػـٜب٠ٗ اٛجبٕ ُشكت٠ اػت

ٍ َا اص ثي٘بساٙ ثؼتشي دس ثخؾ ١بي داخٔي ٝ جشاحي ٗشاًض آٗٞصؿي دسٗبٛي اسٝٗي٠ دچبس % 8/55 ٛتبيج ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً :يافت

ثيـتشيٚ ػبْٗ ثي خٞاثي ثٞد ٝ % 48ٗـٌْ ثي خٞاثي ١ؼتٜذ ٠ً اص ػ٠ دػت٠ ػٞاْٗ ًٔي ٜٗجش ث٠ ثي خٞاثي، ػٞاْٗ كشدي ثب 

.  دسٗبٛي ٝ ٗحيٌي ث٠ ػٜٞاٙ ػٞاْٗ اختالّ دس خٞاة ث٠ تشتيت دس سدٟ ١بي ثؼذي هشاس داؿتٜذ- ػٞاْٗ ٗشاهجتي

.   اً٘يٜبٙ اص اػتشاحت ًبكي ٝ ث٠ خٞاة سكتٚ ثي٘بس اص ا١ٖ ٗؼئٞٓيت ١بي پشػتبسي ٗي ثبؿذ:بحث ي وتيجٍ گيري

پشػتبساٙ ثبيذ آُب١ي ًبكي اص ػْٔ ٝ ػٞاْٗ اختالّ دس خٞاة ثي٘بساٙ ثؼتشي دس ثخؾ ١ب داؿت٠ ثبؿٜذ تب ثتٞاٜٛذ ٛيبص١بي خٞاة ٝ 

.  ثٜبثشايٚ تٞج٠ ثيـتش ٝ تالؽ دس ج٢ت ًب١ؾ ػٞاْٗ ٗذاخ٠ٔ ُش هشٝسي ٗي ثبؿذ. اػتشاحت ثي٘بساٙ سا ثش آٝسد ٛ٘بيٜذ

 
 

ػٞاْٗ ٜٗجش ث٠ ثي خٞاثي - ثي خٞاثي- خٞاة: ياشٌ َاي كليذي

                                                           

 ٗشثيبٙ ١يبت ػٔ٘ي داٛـٌذٟ پشػتبسي ٝ ٗبٗبيي، داٛـِبٟ ػٕٔٞ پضؿٌي اسٝٗي٠- 2ٝ3ٝ
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مقذمٍ  

خٞاة يي حبٓت ٜٗظٖ، تٌشاس ؿٞٛذٟ ٝ ث٠ آػبٛي 

ثشُـت پزيش اسُبٛيؼٖ اػت ٠ً ثب ثي حشًتي ٛؼجي ٝ 

ثبال سكتٚ هبثْ تٞج٠ آػتب٠ٛ ػٌغ آؼْ٘ ث٠ 

ٗحشى ١بي خبسجي دس ٗوبيؼ٠ ثب حبٓت ثيذاسي 

خٞاة دٝسٟ ًٖ ؿذٙ ١ٞؿيبسي  (1)ٗـخق اػت

ٗـضي ٝ كٌشي ٝ ًب١ؾ يبكتٚ كؼبٓيت ثذٛي اػت ٠ً 

هؼ٘تي اص آِٞي ٜٗظٖ سٝصا٠ٛ ٠٘١ ٗٞجٞدات صٛذٟ 

.  ٗي ثبؿذ

خٞاة يٌي اص ٛيبص١بي اػبػي اػت ٝ توشيجبً يي ػٕٞ 

اص ٝهت اٛؼبٙ سا ث٠ خٞد اختلبف ٗي د١ذ يي كشد ثبٓؾ 

ت٘بٕ .  ػبػت خٞاة ٛيبص داسد6-8دس ؿجب٠ٛ سٝص ث٠ 

ّ ١بي ثذٙ ث٠ دٝسٟ اي اص اػتشاحت ٛيبصٜٗذ ١ؼتٜذ،  ػٔٞ

خٞاة . تب تجذيذ هٞا ًشدٟ ٝ ٛيشٝي تبصٟ ًؼت ًٜٜذ

ج٢ت تشٗيٖ ٝ سؿذ ثبكت٢ب ثذٙ هشٝسي ثٞدٟ ٝ تشؿح 

( 2)١ٞس٢ٛٞٗبي سؿذ دس خٞاة اكضايؾ ٗي يبثذ

ٌٗبٓؼبت ٛـبٙ ٗي د١ٜذ ٠ً دس صٗبٙ ثي٘بسي ٛيبص ث٠ 

ٗحشٝٗيت اص خٞاة تبثيشات  (3)خٞاة اكضايؾ ٗي يبثذ

ػ٘يوي ثش تٞاٛبئي ١بي ػْ٘ كشداػٖ اص ػبٖٓ يب ثي٘بس 

ؿخق ٗحشٕٝ اص خٞاة ثؼيبس ػلجي، تٜذ . ٗي ُزاسد

ٗضاج ٝ ِٛشاٙ اػت حتي ٌٗ٘ٚ اػت، ثي ػبًل٠ ٝ 

.  خٞٛؼشد ثبؿذ

ٗحشٝٗيت اص خٞاة ٗي تٞاٛذ ثبػث اهٌشاة دس ؿخق 

صيشا ١ٞسٗٞٙ آدسٛبّ دس صٗبٙ ثيٞٓٞطيٌي ٛبدسػتي . ؿٞد

ٝاسد جشيبٙ خٞٙ ٗي ُشدد ٝ ٗٞجت احؼبع خؼتِي، 

. اكؼشدُي ٝ توؼيق هذست ت٘شًض دس ؿخق ٗي ؿٞد

ٗحشٝٗيت اص خٞاة ثبػث ًب١ؾ ١ٞسٗٞٙ سؿذ دس 

جشيبٙ خٞٙ اػت ٠ً ثبػث ايجبد احؼبع خؼتِي، 

اص آٛجبئي٠ٌ ايٚ . اكؼشدُي ٝ ٛبخٞؿي ػ٘ٞٗي ٗي ؿٞد

١ٞسٗٞٙ، ث٢جٞدي ثبكت٢ب سا تؼشيغ ٗي ًٜذ، ٗحشٝٗيت اص 

خٞاة، خلٞكب دس اكشاد ٠ً دس حبّ ث٢جٞدي ٝ دسٗبٙ 

(  2).ثي٘بسي ٝ يب كذٗبت ١ؼتٜذ صيبٙ آٝس اػت

ثي خٞاثي ٜٗجش ث٠ ثشٝص ػٞاسهي ٛظيش خؼتِي، 

اكؼشدُي، ًؼبٓت، اكضايؾ تحشيي پزيشي، ت١ٞ٘بت، 

ػذٕ آُب١ي ث٠ ٌٗبٙ ٝ صٗبٙ ٝ اختالّ دس ػٌح 

(  4).١ٞؿيبسي ٗي ُشدد

خٞاثيذٙ تحت تبثيش ًبس١بي سٝصٗشٟ ٠ً اٛجبٕ ٗي د١يٖ، 

كٌش ٝ احؼبع، دسج٠ حشاست ثذٙ ٝ ػبيش كبًتٞس١بي 

ٛبساحتي ١بي جؼ٘ي ثبػث ث٠ . ٗحيٌي هشاس ٗي ُيشد

ٝجٞد آٗذٙ كـبس١بي كٌشي ٝ سٝحي ٗي ؿٞٛذ ٠ً ثب 

. تؼبدّ ٝ تٞاصٙ سٝاٛي اجت٘بػي ؿخق ٗـبيشات داسٛذ

دسد، ت٢ٞع، ُشٗب ٝ حتي ٗحيي ٛب ٗشتت ٗحشى ١بيي 

١ؼتٜذ ٠ً ثبػث ٗي ؿٞٛذ ثي٘بس احؼبع ٛبساحتي ٝ ػذٕ 

( 2).اػتشاحت ٛ٘بيذ
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هشاس ُشكتٚ دس ٗحيي ٛب آؿٜب، تـييش ثضسٍ دس ا١ِٞٓبي 

ػبدتي، تحشيي ثيؾ اص حذ، ٛذاؿتٚ تحشى ًبكي، 

ُشػِٜي، اكشاى دس ؿزا خٞسدٙ ٝ ٛٞؿيذٙ ٗبيؼبت صيبد 

ػٞاْٗ ٗحيٌي ٗبٜٛذ . اختالّ دس خٞاة ايجبد ٗي ًٜٜذ

ُشٗبي ١ٞاي اتبم، ػلت ثٞدٙ ثبٓؾ ١ب، ٛٞس١بي 

اهبكي، ػشٝكذاي پشػتبساٙ دس ٗحْ ايؼتِبٟ 

پشػتبسي، ػشٝكذاي ٝػبيْ ٗٞجٞد دس ثخؾ ٝ اتبم، 

١ِ٘ي ٗي تٞاٜٛذ ٗٞجت اختالّ دس خٞاة ًجيؼي 

.  ثي٘بساٙ ثؼتشي ؿٞٛذ

ػٞاْٗ ديِش ٠ً اؿٔت ٗخْ آػبيؾ ٝ خٞاة ثي٘بس 

ٗي ؿٞد، دسيبكت داس١ٝبي ١ؼتٜذ ٠ً ؿت ١ِٜبٕ يب 

.  كجح صٝد ثبػث ثيذاسي ثي٘بساٙ ٗي ؿٞٛذ

 ٗئيٞٙ ٛلش دس ثخؾ ١بي 15دس ًـٞس آٗشيٌب ػبال٠ٛ 

جشاحي ث٠ ػْٔ ٗختٔق ٛظيش دسد ٝ  ٗشاهجت ١بي پي 

(  5)دس پي پشػتبسي دچبس اختالّ خٞاة ٗي ؿٞٛذ

 ٛلش اص ثي٘بساٙ ثؼتشي دس 50ٌٗبٓؼ٠ اي ٠ً ثش سٝي 

ٙ ١بي تجشيض اٛجبٕ ُشديذ ٛـبٙ داد ٠ً ثي  ثي٘بسػتب

دس . (6)اكشاد ثؼتشي اكضايؾ يبكت٠ اػت% 62خٞاثي دس 

 ٛلش اص ثي٘بساٙ ثؼتشي دس 100ثشسػي ديِشي ٠ً سٝي

ٗـخق ؿذ ٠ً ػٞاْٗ . ؿ٢ش اكل٢بٙ اٛجبٕ ُشديذ

ٗحيٌي ثي٘بسػتبٙ ثيؾ اص ػبيش ٗٞاسد ٗٞجت اختالّ 

دس ٌٗبٓؼ٠ ديِشي ٠ً  (7).دس خٞاة ثي٘بساٙ ثٞدٟ اػت

سٝي ثي٘بساٙ ثؼتشي دس ثخؾ ١بي ٗشاهجت ٝيظ هٔجي 

ثي٘بسػتبٙ اسدثيْ اٛجبٕ ُشديذٟ، ٗـخق ؿذ ٠ً ثيٚ 

ػبْٗ ٗختْ ًٜٜذٟ ٗحيٌي ٝ ٗيضاٙ خٞاة ؿجب٠ٛ سٝصي 

دس ٜٗضّ ٝ ػٞاْٗ ٗشاهجتي دسٗبٛي ثب ػبثو٠ ثؼتشي دس 

(  8)ثي٘بسػتبٙ استجبى ٗؼٜي داس ٝجٞد داسد 

حلّٞ اً٘يٜبٙ اص اػتشاحت ًبكي ٝ ث٠ خٞاة سكتٚ 

ثي٘بس اص ا١ٖ ٗؼئٞٓيت ١بي پشػتبس ٗي ثبؿذ پشػتبساٙ 

ثبيذ آُب١ي ًبكي اص ػْٔ ٝ ػٞاْٗ اختالّ دس خٞاة 

ثي٘بساٙ ثؼتشي دس ثخؾ ١ب داؿت٠ ثبؿٜذ تب ثتٞاٜٛذ 

( 2).ٛيبص١بي خٞاة ٝ اػتشاحت ثي٘بساٙ سا ثشآٝسدٟ ٛ٘بيٜذ

١ش چٜذ ٠ً ٗب١يت ثي٘بسي ٝ ػٞاسم ٛبؿي اص آٙ ٗبٛغ 

ٗحيي ثي٘بسػتبٙ . اص خٞاة ٝ اػتشاحت ًبكي ٗي ُشدد 

ٝ يب ٗشاهجت ١بي ًٞالٛي ٗذت ٝ كؼبٓيت٢بي اػوبي 

ٗشًض دسٗبٛي ٗي تٞاٛذ ٗٞجت اختالّ دس خٞاة ثي٘بساٙ 

دس ١ش حبّ ٝظيل٠ پشػْٜ دسٗبٛي اػت ٠ً ث٠ ١ش . ُشدد

ًشين ٌٗ٘ٚ دس ج٢ت تبٗيٚ ايٚ ٛيبص اػبػي ثي٘بساٙ 

( 8).ػؼي ٝ تالؽ ًٜٜذ

مًاد ي ريش  

ايٚ ٌٗبٓؼ٠ يٖ ثشسػي تٞكيلي ٝ تحٔئي ُزؿت٠ ِٛش 

اػت ٠ً ػٞاْٗ ٜٗجش ث٠ ثي خٞاثي ثي٘بساٙ ثؼتشي دس 

ثخؾ ١بي داخٔي ٝ جشاحي ٗشاًض آٗٞصؿي ٝ دسٗبٛي 

داٛـِبٟ ػٕٔٞ پضؿٌي اسٝٗي٠ سا ٗٞسد ثشسػي هشاس دادٟ 

.  اػت
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اثضاس ُشد آٝسي اًالػبت پشػـٜب٠ٗ اي اػت ؿبْٗ 

ٗـخلبت كشدي، اجت٘بػي ثي٘بس ٝ ًٔي٠ ػٞاْٗ ٜٗجش 

ث٠ ثي خٞاثي اػٖ اص ػٞاْٗ ٗحيٌي، كشدي، دسٗبٛي، 

ٗشاهجتي ثشاي تجضي٠ ٝ تحٔيْ آٗبسي دادٟ ١ب اص آٗبس 

تٞكيلي ث٠ كٞست جذّٝ سثت٠ ثٜذي اٗتيبص١ب اػتلبدٟ 

ٝ « ًبيذٝ»ؿذ ٝ استجبى ثيٚ ٗتـيش١ب ثب آصٗٞٙ آٗبسي

ٗٞسد ثشسػي هشاس ُشكت٠ « هشيت ١٘جؼتِي پيشػٞٙ»

 ٛلش ثي٘بس ثؼتشي دس ثخؾ ١بي 400دس ٗج٘ٞع . اػت

٠ٛٞ٘ٛ ُيشي ث٠ ًٞس . داخٔي ٝ جشاحي ٝاسد ٌٗبٓؼ٠ ؿذٛذ

تلبدكي دس سٝص١بي كشد ٝ اص ؿ٘بسٟ تخت ١بي كشد 

.  اٛجبٕ ُشكت

وتايج  

 ػذد اص پشػـٜب٠ٗ ١ب ث٠ ػٔت ٛوق 15دس ثشسػي اٝٓي٠ 

اًالػبت ٝ ًبْٗ ٛجٞدٙ حزف ؿذٛذ، ثشسػي ٢ٛبيي 

.  پشؿؼٜب٠ٗ ٗشثٞى ث٠ ثي٘بساٙ اٛجبٕ ُشكت385سٝي 

 170ًجن اًالػبت ث٠ دػت آٗذٟ اص پشػـٜب٠ٗ ١ب تؼذاد 

%( 8/55) ٛلش 215دس ثخؾ جشاحي ٝ  (%2/42)ٛلش اص 

ايش اًالػبت ٗـخلبت كشدي ُ)دس ثخؾ داخٔي ثٞدٛذ 

ٝ اجت٘بػي ثي٘بساٙ دس جذدّٝ ؿ٘بسٟ يي ٝ دٝ آٗذٟ 

.  (اػت

هجْ اص ثؼتشي ؿذٙ، دس  (%26)يٌلذ ٛلش اص ثي٘بساٙ 

ٜٗضّ ٛيض دچبس ٗـٌْ ثي خٞاثي ثٞدٛذ دس حبٓي ٠ً 

 ٛلش 215ٗيضاٙ ٗـٌْ خٞاة دس ثي٘بسػتبٙ دس 

ٝجٞد داؿت، ٗتٞػي ٗيضاٙ خٞاة دس ٜٗضّ  (8/55%)

06/02P ، 71/7 ٙ11/3 ٝ دس ثي٘بسػتبP 60/6 ػبػت 

- تٞصيغ كشاٝاٛي ٝ دسكذ ١ش يي اص ػٞاْٗ كشدي. ثٞد

دسٗبٙ ٜٗجش ث٠ ثي خٞاثي ثشحؼت - ٗحيٌي ٝ ٗشاهجتي

دس ُش١ٝي ٠ً دچبس - ٗيضاٙ تبثيش ثٜبثش ٛظش ثي٘بساٙ

ٗـٌالت خٞاة پغ اص ثؼتشي دس ثي٘بسػتبٙ ثٞدٛذ دس 

.   آٗذٟ اػت3-2-1جذّٝ ؿ٘بسٟ 

استجبى ٗؼٜي داسي ثيٚ اكضايؾ ػٚ ثي٘بساٙ ٝ ػٞاْٗ 

. دسٗبٛي ٗـب١ذٟ ِٛشديذ- كشدي ٝ ٛيض ػٞاْٗ ٗشاهجتي

اٗب ثب اكضايؾ ػٚ ٗيضاٙ تبثيش ػٞاْٗ ٗحيٌي اكضايؾ 

(.  =05/0P< ٝ 136/0r)ٛـبٙ ٗي د١ذ 

استجبى ٝاهحي ثيٚ ًّٞ ٗذت ثؼتشي ٝ ٛيض دكؼبت 

ثؼتشي دس ثي٘بسػتبٙ ثب ػٞاْٗ ٜٗجش ث٠ ثي خٞاثي 

.  ٝجٞد ٛذاؿت

ٗيضاٙ ػٞاْٗ ٜٗجش ث٠ ثي خٞاثي ث٠ ًٞس ٝاهحي دس 

(.  >05/0P)ثيٚ صٛبٙ تبثيش ثيـتشي اص خٞد ٛـبٙ داد

اختالف ٝاهحي ثيٚ دٝ ثخؾ جشاحي ٝ داخٔي اص 

ٓحبٍ ٗيضاٙ تبثيش ػٞاْٗ كشدي ٝ ٗحيٌي دس خٞاة 

ثي٘بساٙ ٝجٞد ٛذاؿت دس حبٓي ٠ً ٗيضاٙ تبثيش ػٞاْٗ 

ٗشثٞى ث٠ ٗشاهجت ٝ دسٗبٙ ث٠ ًٞس ٝاهحي دس ثخؾ 

(  >0001/0P)داخٔي ثيـتش اص ثخؾ جشاحي ثٞد
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ٍ گيري   بحث ي وتيج

ثشاػبع ٛتبيج حبكْ اص ٌٗبٓؼ٠ ٝ ٗيضاٙ ثبالي ثي 

خٞاثي دس ثي٘بساٙ ثؼتشي دس ثخؾ ١بي داخٔي ٝ 

جشاحي ٗشاًض آٗٞصؿي ٝ دسٗبٛي ؿ٢شػتبٙ اسٝٗي٠ 

چٜيٚ ثش ٗي آيذ ٠ً ثي خٞاثي ث٠  (اص ثي٘بساٙ% 8/55)

ٖ تشيٚ ٗـٌالت ثي٘بساٙ دس ايٚ  ػٜٞاٙ يٌي اص ٢ٗ

چشا ٠ً ٛيبص ث٠ خٞاة دس صٗبٙ . ثخؾ ١بي ٗي ثبؿذ

ثي٘بسي اكضايؾ ٗي يبثذ ٝ يٌي اص هشٝسي تشيٚ ػٞاْٗ 

.  ج٢ت ث٢جٞد ػشيغ تش ثي٘بسي اػت

ثب ايٚ حبّ ًب١ؾ ٗيضاٙ ػبػت خٞاة ٝ اختالف 

ٗٞجٞد ثيٚ ايٚ ٗيضاٙ دس ٜٗضّ ٝ ثي٘بسػتبٙ ٛـبٙ 

د١ٜذٟ ٓضٕٝ تٞج٠ ثيـتش ث٠ ايٚ ٗٞهٞع ٝ تالؽ دس 

ٌٗبٓؼبت . ج٢ت ًب١ؾ ػٞاْٗ ٗذاخ٠ٔ ُش ٗي ثبؿذ

اٛجبٕ ؿذٟ دس ايشاٙ ٛيض ٗٞيذ ايٚ اٗش اػت ٠ً ثخؾ 

هبثْ تٞج٢ي اص ثي٘بساٙ پغ اص ثؼتشي دس ثي٘بسػتبٙ ث٠ 

داليْ ُٞٛبُٞٙ ٠ً تحت ػ٠ دػت٠ ًٔي ػٞاْٗ كشدي، 

دسٗبٛي ًجو٠ ثٜذي ؿذٟ اٛذ، دچبس - ٗحيٌي ٝ ٗشاهجتي

ٗـٌْ ثي خٞاثي ٝ تجؼبت ٛبؿي اص آٙ ٛظيش خؼتِي، 

ثي حٞكِٔي، ػذٕ احؼبع ؿبداثي ٝ ًب١ؾ ت٘شًض 

- ػٞاْٗ كشدي ٝ ٗشاهجتي (7ٝ6)حٞاع ٗي ؿٞٛذ 

دسٗبٛي استجبى خبكي سا ثب اكضايؾ ػٚ ثي٘بساٙ ٛـبٙ 

ٛذاد، اٗب ػٞاْٗ ٗحيٌي ٛظيش ١ٞاي ٛبٌٗجٞع اتبم، 

تخت ٛبٜٗبػت، ػش ٝ كذاي ٛبؿي اص حْ٘ ٝ ٛوْ 

ٝػبيْ، ػشٝكذاي ٗحيي ثب اكضايؾ ػٚ ثي٘بساٙ تبثيش 

ثيـتشي ثش ٗيضاٙ ثي خٞاثي ٗي ُزاسد ٠ً ايٚ ػٞاْٗ دس 

١ٖ  (8ٝ7)ػبيش ٌٗبٓؼبت ٛيض ٗٞسد تبًيذ هشاس ُشكت٠ اػت

چٜيٚ ػٞاْٗ ٗحيٌي ث٠ ًٞس ٝاهحي دس صٛبٙ ٗٞجت 

ثٜبثشايٚ، ثب تٞج٠ ث٠ ػ٢ٞٓت ًٜتشّ . ثي خٞاثي ؿذٟ اػت

ػٞاْٗ ٗحيٌي ث٠ ًٞس ٝاهحي دس صٛبٙ ٗٞجت 

ثٜبثشاي، ثب تٞج٠ ث٠ ػ٢ٞٓت ًٜتشّ . ثي خٞاثي ؿذٟ اػت

ػٞاْٗ ٗحيٌي ٛؼجت ث٠ ػبيش ػٞاْٗ، ث٠ ٛظش ٗي سػذ 

٠ً ثتٞاٙ ث٠ ٗيضاٙ صيبدي اص ٗـٌالت ثي خٞاثي ٛبؿي 

اص ٗحيي كيضيٌي ٛظيش ُشٗب، ػشٗب ٛٞس، كذا، سختخٞاة 

.  ثي٘بساٙ ًبػت... ٝ 

اٗيذ اػت ثب دس ٛظش ُشكتٚ ػٞاْٗ ٜٗجش ث٠ ثي خٞاثي ٝ 

ػٜبيت ث٠ ايٚ ٌٛت٠ ٠ً ثؼيبسي اص ػٞاْٗ ٗٞثش ثش 

ثي خٞاثي هبثْ ًٜتشّ ١ؼتٜذ، پشػتبساٙ ثب اتخبر تذاثيش 

الصٕ ثتٞاٜٛذ، ه٘ٚ كشا١ٖ ٛ٘ٞدٙ آػبيؾ ٝ خٞاة 

ٕ ١بيي سا ج٢ت تخليق آالٕ ثي٘بساٙ ٝ  ثي٘بساٙ، هذ

.  تؼشيغ دس سٝٛذ ث٢جٞدي آٛبٙ ثشداسٛذ
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 ٗـٌْ خٞاة ثي٘بساٙ ثشحؼت ثخؾ ثؼتشي (1جذيل ضمارٌ

                                              بخص 

 ضرايط بستري

مياوگيه مجمًع داخلي جراحي 

% 26% 2/30% 6/20ٗـٌْ خٞاة هجْ اص ثؼتشي 

 β      69/7 3/2 β     73/7 06/2 β     71/7 72/1ٗيبِٛيٚ ػبػبت خٞاة هجْ اص ثؼتشي 

% 8/55% 3/55%  5/56ٗـٌْ خٞاة ثؼذ اص ثؼتشي 

 β      42/6 31/3 β     75/6 11/3 β     60/6 84/2ٗيبِٛيٚ ػبػبت خٞاة ثؼذ اص ثؼتشي 

ٓزا ٗـٌْ ثي .  دسكذ اص ثي٘بساٙ دس ٜٗضّ ٛيض دچبس ٗـٌْ خٞاة ٝ ثيخٞاثي ثٞدٟ اٛذ26جذّٝ كٞم ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً 
.   دسكذ ثٞدٟ اػت8/55خٞاثي دس ثي٘بساٙ ثؼتشي 

كشاٝاٛي ٗيضاٙ تبثيش ١ش يي اص ػٞاْٗ كشدي ثش سٝي خٞاة ثشاػبع اظ٢بس ثي٘بساٙ  (2جذيل ضمارٌ

                                            ميسان تاثير 

 

 عامل

َميطٍ گاَي بىذرت  َيچگاٌ

دسكذ كشاٝاٛي دسكذ كشاٝاٛي دسكذ كشاٝاٛي دسكذ كشاٝاٛي 

 8/22 49 1/39 84 20 43 1/18 39ِٛشاٛي ث٠ ػٔت دٝسي اص ٜٗضّ  1

 13 28 2/31 67 9/21 47 34 73تشع اص دسٗبٙ ٝ جشاحي  2

 6 13 2/10 22 13 28 7/70 152ِٛشاٛي دس ٗٞسد ؿـْ  3

 4/21 46 7/17 38 5/13 29 4/47 102ِٛشاٛي اص ١ضي٠ٜ ١ب   4

 7/43 94 2/44 95 9/7 17 2/4 9داؿتٚ دسد  5

 9/34 75 8/35 77 5/13 29 8/15 34...  ت٢ٞع ٝ اػتلشاؽ ٝ 6

 5/19 42 34 73 1/25 54 4/21 46ث٢ٖ خٞسدٙ ػبدت خٞاة  7

 8/9 21 2/24 52 7/24 53 4/41 89ث٢ٖ خٞسدٙ ثشٛب٠ٗ تـزي٠  8

 9/14 32 4/28 61 1/25 54 6/31 68ػذٕ تحشى  9

 9/7 17 2/17 37 3/29 63 6/45 98ػذٕ تٞاٛبيي ًبس١بي سٝصٗشٟ  10

 4/28 61 3/29 63 7/17 38 7/24 53ػذٕ تٞاٛبيي اٛجبٕ كشائن  11

داؿتٚ ت٢ٞع ٝ اػتلشاؽ  (%7/43)ًجن اظ٢بسات ثي٘بساٙ ثؼتشي ث٠ تشتيت داؿتٚ دسد : جذّٝ كٞم ٛـبِٛش آٙ اػت ٠ً

ٗٞثشتشيٚ ػٞاْٗ  (%8/22)ٝ ِٛشاٛي ث٠ ػٔت دٝسي اص ٜٗضّ  (%4/28)ػذٕ تٞاٛبيي دس اٛجبٕ كشاين ديٜي  (9/34%)

.  كشدي ٜٗجش ث٠ ثي خٞاثي دس آ٢ٛب ثٞدٟ اػت
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كشاٝاٛي ٗيضاٙ تبثيش ١ش يي اص ػٞاْٗ ٗحيٌي ثش سٝي خٞاة ثشاػبع اظ٢بس ثي٘بساٙ  (3جذيل ضمارٌ

                                            ميسان تاثير 

 

 عامل

َميطٍ گاَي بىذرت  َيچگاٌ

دسكذ كشاٝاٛي دسكذ كشاٝاٛي دسكذ كشاٝاٛي دسكذ كشاٝاٛي 

 9/16 36 9/23 70 3/11 24 39 ١83ٞاي ٛبٌٗجٞع  1

 2/12 26 7/20 44 8/18 40 4/48 103ُشٗبي ثيؾ  اص حذ  2

- -  7/4 10 1/21 45 2/74 158ػشٗبي ثيؾ اص حذ   3

 6/5 12 7/16 36 1/19 41 7/57 124ٛبٜٗبػت ثٞدٙ سختخٞاة  4

 4/16 35 2/27 58 9/16 36 4/39 84ٛٞس صيبد اتبم   5

 2/19 41 6/19 42 5/28 61 7/32 70دػتِب٢١بي پش كذا  6

 2/25 54 5/28 61 7/18 40 6/27 59حْ٘ ٝ ٛوْ ٝػبيْ  7

 7/10 23 7/25 55 1/27 58 4/36 78ثبص ٝ ثؼت٠ ؿذٙ دس ٝ پٜجشٟ   8

 9/7 17 8/24 53 3/39 84 28 60كحجت ثي٘بساٙ  9

 15 32 7/40 87 3/24 52 1/20 43ػشك٠ يب ٛب٠ٓ ثي٘بساٙ  10

 9/7 17 4/23 50 6/26 57 1/42 90صَٛ تٔلٚ  11

 8/2 6 6/13 29 8/31 68 9/51 111كذاي ١٘شا١بٙ  12

 3/2 5 8/9 21 5/28 61 3/59 127ٛظبكت اتبم  13

 7 15 34 73 3/23 50 3/35 76كحجت ًبسًٜبٙ  14

 2/18 39 8/24 53 7/18 40 3/38 82كذاي خبسج اص ثخؾ  15

 8/2 6 9/8 19 4/15 33 9/72 156تؼذاد صيبد ثي٘بس دس ثخؾ   16

 

ًجن اظ٢بسات ثي٘بساٙ ٗؤثشتشيٚ ػٞاْٗ ٗحيٌي ٠ً ٜٗجش ث٠ ثي خٞاثي دس آ٢ٛب ؿذٟ اٛذ، ث٠ : جذّٝ كٞم ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً

، كذاي خبسج ثخؾ (%2/19)، ػش ٝ كذاي دػتِب ٟ ١بي ثخؾ (%2/25)تشتيت كذاي حْ٘ ٝ ٛوْ ٝػبيْ ثخؾ 

.  ثٞدٟ اٛذ (%4/16)ٝ ٛٞس صيبد اتبم  (%9/16)، ١ٞاي ٛبٌٗجٞع اتبم (2/18%)

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               7 / 9

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-135-fa.html


دسٗبٛي ثش سٝي خٞاة ثشاػبع اظ٢بس ثي٘بساٙ - كشاٝاٛي ٗيضاٙ تبثيش ١ش يي اص ػٞاْٗ ٗشاهجتي (4جذيل ضمارٌ

                                            ميسان تاثير 

 

 عامل

َميطٍ گاَي بىذرت  َيچگاٌ

دسكذ كشاٝاٛي دسكذ كشاٝاٛي دسكذ كشاٝاٛي دسكذ كشاٝاٛي 

 7/10 23 1/49 105 22 47 2/18 39ثيذاس ؿذٙ ثشاي داسٝ  1

 21 45 5/50 108 4/15 33 1/13 28ثيذاس ؿذٙ ثشاي ػشٕ  2

 4/16 35 2/33 71 3/24 52 2/26 56ثيذاس ؿذٙ ثشاي ػبيْ ٓٞاصٕ  3

 12 26 35 75 9/29 64 9/22 49ثيذاس ؿذٙ ثشاي ًٜتشّ ػالئٖ حيبتي  4

 7/3 8 6/13 29 35 75 7/47 102ثيذاس ؿذٙ ثشاي ٗشتت ًشدٙ تخت  5

 3/2 5 1/20 43 21 45 3/56 121ػذٕ سكغ ٛيبص١بي اػبػي ثي٘بس  6

 1/6 13 9/37 81 4/22 48 6/33 72ػذٕ تؼٌيٚ دسد   7

 6/5 12 4/15 33 5/21 46 5/75 123ٗشاهجت پشػتبساٙ اص ػبيشيٚ  8

 7/4 10 8/31 68 6/27 59 36 77ثيذاس ؿذٙ ثشاي ت٢ي٠ ٠ٛٞ٘ٛ   9

 7 15 7/18 40 2/19 41 55/1 118ٝهؼيت ١بي ثذٛي تح٘ئي  10

 1/5 11 21 45 2/19 41 7/54 117 (...ت٢ٞع ٝ)ػذٕ دسٗبٙ ٗـٌالت  11

 3/2 5 21 45 9/22 49 7/53 115ثي تٞج٢ي ث٠ احؼبػبت ثي٘بس  12

 1/6 13 8/16 36 8/23 51 3/53 114تٜذ خٞيي ًبدس ثي٘بسػتبٙ  13

 7 15 6/19 42 7/18 40 7/54 117ٗؼبيٜبت كيضيٌي ٌٗشس  14
 

ًجن اظ٢بسات ثي٘بساٙ ثؼتشي، ثيـتشيٚ ػٞاْٗ ٗشاهجتي ٠ً خٞاة آٛبٙ سا ٗختْ ًشدٟ ٝ : جذّٝ كٞم ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً

%( 4/16)، ٝكْ ثٞدٙ ث٠ ٝػبئي ٗبٜٛذ اًؼيظٙ، ػٞٛذ ٝ ؿيشٟ (%21)ٜٗجش ث٠ ثي خٞاثي آ٢ٛب ؿذٟ اٛذ ث٠ تشتيت ٝجٞد ػشٕ 

. ثٞدٟ اٛذ (%10/7)ٝ ثيذاس ؿذٙ ج٢ت دسيبكت داسٝ  (%12)ًٜتشّ ػالئٖ حيبتي 
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STUDY AND DETERMINATION OF INSOMNIA CAUSES IN HOSPITALIZED PATIENTS 

IN URMIA EDUCATIONAL HOSPITALS 

 

F.Nagibi, MS ; S. ShamS ; M.S-M.Mesgarzadeh , M. S. 

 

Abstract: 

 

Introduction: Sleep is an essential need of human and covers 1/3 of his lifetime. Sickness 

increase its duration. Environmental, Physiologic, Psyologic factors like light, Temperature, 

noise , bed comfort, fear, anxity and pain can change its quality and qauantity.  

Confidence about enough rest and sleeping in patients is one of the most important 

responsiblities of nurses. Nurses must know about causes and that disturbes sleep and rest for 

hospitalized patients.  

Results: The study reveals that 55.8% of patients had insomnia and some causes were the 

most factors of insomnia (48%) and methods of treatment and environmental factors were the 

other causes of insomnia.  

Methods & Materials: A questionnaire was used for determining of insomnia causes. 

Discussion: Patient sleeping is one the most of important responsibilities of nurses. So nurses 

should have knowledge about patients sleeping methods and their sleep disorders to help to 

reduce insomnia in hospitalized patient. 
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