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دیدگاه بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه مرکز قلب شهید رجایی در خصوص عوامل مرتبط با
خواب در سال 3131
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 1استادیار گروه سالمند شناسی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
 2استادیار گروه پرستاری مراقبت ویژه ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 3فلوشیپ بیهوشی قلب ،مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ،تهران ،ایران
 *4کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه ،مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ،تهران ،ایران

(دریافت – 0231/03/01 :پذیرش)0231/12/31 :
چکیده
مقدمه :حفظ الگوی خواب پایدار و مناسب ،با ارتقاء سالمتی بیماران مرتبط است .بروز اختالل خواب و الگوی نامناسب چرخهی
خواب و بیداری در بیماران بخش ویژه ،باال است .مجموعهای از عوامل خارجی و داخلی در بروز اختالل خواب اثرگذار هستند.
هدف :هدف از این مطالعه ،بررسی عوامل مرتبط با خواب در بیماران بستری در بخشهای ویژهی مرکز قلب شهید رجایی است.
روش کار :مطالعهی حاضر ،مطالعهای توصیفی-مقطعی با حجم نمونه ی  571نفر ( 511مرد و  24زن) از بیماران بستری در
بخشهای مراقبت ویژهی مرکز قلب شهید رجایی در سال  5131انجام شده است .دادهها با استفاده از پرسشنامهی عوامل مؤثر بر
خواب جمعآوری و با استفاده از نرم افزار  SPSSv.20تحلیل شدند.
یافتهها :میانگین سنی شرکت کنندگان این مطالعه  27/51 ± 54/42بود .شاخصترین عوامل مؤثر برخواب از نظر بیماران بخش
مراقبت ویژه ی قلبی در حیطه ی عوامل فردی ،ابعاد جسمانی و روانی به ترتیب :درد ( 15/5درصد) ،نگرانی از دوری خانواده
(15/5درصد) در حیطه ی عوامل محیطی :تشک نامناسب (14/5درصد) ،در حیطه ی عادات قبل از خواب :دعا کردن (1/4درصد) و
در حیطه ی عوامل مراقبتی :اتصال به مانیتورینگ (45/2درصد) بودند .از نظر بیماران بخش مراقبت ویژه ی قلب باز ،در حیطه ی
عوامل فردی ،ابعاد جسمانی و روانی به ترتیب :تنگی نفس (14/4درصد) ،نگرانی از ناتوانی جسمی (15/4درصد) ،در حیطهی عوامل
مراقبتی :اتصال به مانیتورینگ (12/5درصد) از شاخصترین عوامل مؤثر بر خواب بیماران بوده است.
نتیجه گیری :عوامل فردی (جسمی و روانی) از نظر بیماران ،بیشترین تاثیر را بر خوابشان داشت .با توجه به اهمیت خواب در
فرآیند بهبود ،باید در مراکز درمانی -مراقبتی تمهیدات بیشتری چید تا حتی المکان از تاثیر مخرب این عوامل بر خواب بیماران
کاست.
کلید واژهها :خواب ،بخش مراقبت ویژه ،عوامل محیطی ،عوامل جسمی ،عوامل روانی

* تهران ،مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهیدرجائی

Email: mostafa.moradi37@gmail.com
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محیطی ،تشک نامناسب (22/1درصد) ،در حیطه ی عادات قبل از خواب :گوش کردن موسیقی (3/5درصد) و در حیطه ی عوامل
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اختالالت خواب ،به مواردی هم چون کم یا زیاد خوابیدن،

خواب دارد )7( .تأثیر بیماری ،عوامل محیطی مختل

بیدار شدنهای مکرر در طول خواب و سخت به خواب

کنندهی خواب ،داروها ،اضطراب ،افسردگی و بخش

رفتن گفته میشود؛ و در صورت عدم درمان موجب

بستری شایعترین علل کم خوابی حاد در بیماران بستری

اختالل در خواب شبانه و یا بی خوابی ،حرکات یا احساس

در بیمارستان میباشند )3( .تحقیقات نشان داده است

غیر عادی هنگام خواب یا بیدار شدن در شب ،خواب

برحسب بستری شدن در نوع بخش نیز اختالالت خواب

آلودگی مفرط در طول روز میشوند .بسیاری از

متفاوت میباشند (8) .براساس مطالعات انجام شده ،در

بزرگساالن ،مشکوک به اختالل در کمیت یا کیفیت

بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه ،اختالالت

خوابشان هستند )1( .اختالالت خواب در بزگساالن

خواب شایعتر از سایر بخشها است )9( .خواب نقش

شیوعی درحدود 33درصد دارد )2( .هرگونه اختالل و

مهمی در روند سالمت بیماران بستری در بخشهای

محرومیت از خواب ،آثار سوء متعددی هم چون افزایش

مراقبت ویژه ی قلبی دارد و محققان به وجود ارتباط بین

بروز بیماریهای عفونی ،اختالل در یادگیری و به خاطر

اختالالت خواب و حوادث قلبی پی بردهاند )11( .کیفیت

سپاری آموختهها ،عدم احساس شادابی و سالمتی ،عوارض

پایین خواب به عنوان یک وضعیت استرس زا ،باعث ترشح

گوارشی و تشدید اختالل خلقی ،اختالل دو قطبی ،افزایش

اپی نفرین و نور اپی نفرین و متعاقبا منجر به افزایش

بیماری-های شرائین کرونری، ،اختالل هوشیاری و تمرکز،

ضربان قلب ،تعداد تنفس ،میزان فشار خون و میزان نیاز

اختالل درعملکرد و کارایی و کیفیت خودمرقبتی دارد)3(.

میوکارد به اکسیژن ،دیس ریتمیهای قلبی ،کاهش خون-

اختالل خواب میتواند اثرات سوء متعددی هم چون

رسانی کلیوی شده و سرانجام ،منجر به تشدید ایسکمی و

اختالل در عملکرد سیستم ایمنی ،ترمیم زخم ،عملکرد

انفارکتوس قلبی میشود )11( .هم چنین بروز خواب

شناختی و عاطفی ،وضعیت عملکردی و سطح استرس

آلودگی در طول روز با بیماریهای ایسکمیک قلبی ارتباط

افراد )4( ،افزایش حساسیت به درد ،افزایش فعالیت

بارزی دارد .به گونهای که کمخوابی به عنوان عامل خطر

اعصاب سمپاتیک و کاهش پاراسمپاتیک عضله ی قلب،

بروز سکته ی قلبی حاد ،مطرح شده و نقش اشکال در به

تغییرات متابولیکی ،اندوکرینی و کاهش ظرفیت حیاتی

خواب رفتن و بیدار شدن مکرر در طول شب نیز در بروز

ریوی را به دنبال داشته باشد )5( .بسیاری از اختالالت

سکته ی حاد قلبی مشخص شده است)12( .

خواب به طور غیرمستقیم تهدید کنندهی زندگی محسوب

در سیستم عصبی ،اختالالت خواب عموما موجب خواب-

میشوند )6( .افراد بیمار بیش از فرد سالم به خواب نیاز

آلودگی وسیع روزانه میشود؛ که میتواند بر خلق،

دارند .این درحالی است که مشخص شده ،بیماری و

هوشیاری ،حافظه ،امنیت و عملکرد روزانه فرد تاثیرگذار
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مقدمه

بستری شدن در بیمارستان ارتباط تنگاتنگی با اختالل

مرادی و همکاران

دیدگاه بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه 01/...

ساعت پس از به خواب رفتن بیدار شود؛ دچار اختالل در

بخشی به بخش دیگر یا از بیمارستانی به بیمارستان دیگر

موقعیتسنجی و تفکر آشفته میشود )13( .با هر ساعت

متفاوت باشد .مطالعات ،عواملی هم چون محیط بخش

کاهش خواب ،کلسیفیکاسیون عروقی  33درصد افزایش

(صدای ونتیالتور ،صدای آالرم دستگاه ،تلویزیون ،تلفن،

مییابد و ( )14از لحاظ هورمونی موجب افزایش سطح

مکالمه) ،استرس روانی ،بیماری زمینهای ،داروهایی هم

کورتیزول و کاتکولآمینها و مصرف اکسیژن و افزایش

چون آرام بخشها ،اینوتروپها( )13 ,5مصرف داروهایی

تولید دیاکسید کربن میشود )15( .عالوه براین طی

مثل بنزودیازپینها (میدازوالم) ،مسکنهای مخدر،

مطالعات انجام شده ،ارتباط بین خواب و سیستم ایمنی

کلونیدین و نورآدرنالین( )17و اقدامات پرستاری و درمانی

نیز وجود دارد؛ که درصورت کاهش خواب افراد ،دچار

را از مهم ترین دالیل اختالالت خواب در بیماران بخش

کاهش توانایی مقابله با عفونتها و کاهش روند بازسازی

مراقبتهای ویژه ی قلبی به شمار میآورند .هم چنین

بدن میشود )16( .توجه به خواب بیماران از مهم ترین

بیماران ،سروصدا به ویژه صحبت کردن کادر درمانی را از

مراقبتهای پرستاری است؛ زیرا یک خواب راحت ،قوای

شرایط اصلی اثر گذار بر اختالل خواب در بخش مراقبت-

مناسب جسمی و روحی فرد را تأمین میکند و باعث

های ویژه قلمداد کردهاند)19( .

بهبودی فرد میشود؛ لذا الزم است پرستاران به خصوص

اختالل خواب در بخشهای مراقبت ویژه در طی مطالعات

پرستاران بخش مراقبت ویژه در خصوص خواب و

سالهای گذشته ،به صورت فراوان ثبت شده است.

فیزیولوژی آن و نحوهی تأمین خواب اطالع داشته باشند.

تحقیقات ،عواقب و عوارض خواب بد را نشان میدهد؛ ولی

()17

راه کارهای ارزیابی و مدیریت مختل کنندههای خواب در

با توجه به اهمیت و نقش خواب کافی در تسهیل روند

بخش ویژه ی محدود و فاقد تأثیر بالینی مبتنی بر شواهد

بهبودی ،میتوان گفت که بررسی بیماران و کمک به آن

مناسب است )21( .لذا مطالعهی حاضر با هدف "تعیین

ها جهت برآورده کردن نیازشان به خواب ،یکی از

عوامل مؤثر برخواب بیماران بخشهای مراقبت ویژه ی

نقشهای محوری پرستار است؛ و این امر زمانی امکان

قلبی بیمارستان قلب شهید رجایی" انجام شده است.

پذیر است که پرستار بتواند ،با شناخت عوامل مخل خواب،

روش مطالعه

با برنامه ریزی و انجام تدابیر الزم ،خواب بیماران را نه تنها

این مطالعه ی توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی در سال

در زمان بستری بلکه بعد از ترخیص از بیمارستان و دوره

 1393به بررسی عوامل مؤثر بر خواب بیماران بستری در

ی بازتوانی نیز بررسی و بهبود بخشد .اختالل خواب در

بخشهای ویژه ی مرکز قلب شهید رجایی که شامل

بیماران بخش ویژه ،چندعاملی بوده و میزان تأثیر هر کدام
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باشد .مطالعات نشان داده است که اگر فرد نیم الی یک

از این علل به روشنی مشخص نیست .ممکن است از
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بخشهای مراقبت ویژه ی قلبی  A, B, C, D, F, Gو

توضیح داده و به آنها یادآور میشد که در هر زمان که

بخش مراقبت ویژه قلب باز  A, Bاست ،پرداخته است.

تمایل داشتند؛ میتوانند از مطالعه خارج شوند .سپس فرم

حجم نمونه با استفاده از فرمول محاسبه شد:

رضایت آگاهانه توسط واحدهای پژوهش تکمیل و

سطح معنی داری  1/15و

پرسشنامه در اختیار آن ها قرار میگرفت.

اساس حجم نمونه ی 157نفر تعیین شد؛ ( )21که با

و پرسشنامه ی مربوط به عوامل مؤثر بر خواب است.

احتساب  11درصد احتمال ریزش نمونه ،با  175نفر انجام

پرسشنامهی مربوط به عوامل مؤثر بر خواب شامل 56

شد .نمونه گیری این پژوهش به صورت تصادفی و براساس

سؤال براساس طیف نمره بندی لیکرتی به صورت

فهرست اسامی بیماران بستری در واحد مراقبت ویژه مورد

(اصال=صفر ،کم= ،1متوسط= 2و زیاد= )3در پنج حیطهی

نظر بود؛ بدین صورت که پس از مراجعه به واحدهای

عوامل محیطی ( 19سؤال) ،فردی (جسمی  12سؤال و

مراقبت ویژه و کسب فهرست اسامی براساس جدول اعداد

روانی  13سؤال) ،عادات قبل از خواب ( 7سؤال) و عوامل

تصادفی ،نمونهها انتخاب گردید و در صورتی که واجد

مراقبتی ( 4سؤال) و یک سؤال آزاد (بیان عوامل دیگر غیر

معیارهای مطالعه بوده و تمایل به شرکت در مطالعه ،وارد

از عوامل ذکر شده) است )22( .پایایی این پرسشنامه در

مطالعه میشدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل هوشیار

مطالعهی ذاکری مقدم و همکاران در سال  1335با

بودن ،بستری بودن در بخشهای ویژه حداقل به مدت دو

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در حیطه ی عوامل

روز ،تمایل به شرکت در انجام مطالعه ،داشتن ثبات

محیطی )1/71 ( ،عوامل جسمی )1/76( ،عوامل روانی،

همودینامیکی (ضربان قلب در محدوده ی  61تا 111

( )1/35عادات قبل از خواب )1/73( ،عوامل

ضربه در دقیقه ،فشار خون در محدوده ی  111/31تا

مراقبتی()1/37

کل

 131/91میلیمتر جیوه ،تعداد تنفس  11تا  16در دقیقه و

پرسشنامه( )1/33به دست آمده که پایایی قابل قبول

بدون تب (کمتر از  37/5درجه سانتیگراد) ،محدوده ی

پرسشنامه را میرساند )21( .در این پژوهش نیز میزان

سنی  21تا  61سال و نداشتن اختالالت خواب در سابقه

پایایی پرسشنامهی مذکور با استفاده از آلفای کرونباخ در

ی پزشکی بود.

حیطه ی عوامل محیطی ) 1/94 ( ،عوامل جسمی( ،

دادهها به صورت خودگزارشدهی جمع آوری شدند .جهت

 )1/91عوامل روانی )1/33( ،عادات قبل از خواب)1/33( ،

رعایت اصول اخالقی در پژوهش ،پژوهشگر پس از کسب

عوامل مراقبتی( )1/69و ضریب آلفای کرونباخ کل ()1/95

اجازهی کتبی از کمیتهی اخالق مرکز قلب شهید رجایی،

به دست آمد .روایی پرسشنامه با کمک روایی صوری انجام

به واحدهای پژوهش در خصوص اهداف و روش کار

شد؛ بدین صورت که پرسشنامه به همراه اهداف مطالعه به

و

ضریب

آلفای

کرونباخ
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توان آزمون  1/3و همبستگی  1/2در نظر گرفته شد .براین

ابزار مورد استفاده شامل فرم مشخصات جمعیت شناختی

مرادی و همکاران

دیدگاه بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه 01/...

ده نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و

نفر) ذکر شده است .بیشتر شرکتکنندگان در مطالعه،

مرکز قلب شهید رجایی داده شد و نظرات آن ها اعمال

مردان بودند که در بخش مراقبت ویژه ی قلبی تعداد 115

شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSSv.20

نفر (73/4درصد) با میانگین سنی  46/72±11/11و در

استفاده شد.

بخش مراقبت ویژه قلب باز تعداد  23نفر (63/3درصد) با

یافتهها

میانگین سنی  43/93±13/51سال شرکت داشتند.

یافتههای مطالعه به تفکیک حضور بیمار در بخش مراقبت

فراوانی عوامل مؤثر بر خواب از دیدگاه بیماران در

ویژه ی قلبی ( 134نفر) و مراقبت ویژه ی قلب باز (41

جدول)(1

شده

آورده

است.

جدول شماره ( :) 0درصد فراوانی عوامل مؤثر بر خواب از دیدگاه بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی و
بخش مراقبت ویژه قلب باز
عوامل مؤثر بر خواب
عوامل محیطی

عوامل فردی (جسمی)

عوامل فردی (روانی)

عوامل مرتبط با عادات قبل از خواب

بخش مراقبت ویژه قلبی

بخش مراقبت ویژه قلب باز

تشک نامناسب
تغییر بستر
درد
تنگی نفس
طپش قلب
محدودیت حرکت
نگرانی از دوری خانواده
نگرانی از هزینه بیمارستان
نگرانی از ناتوانی جسمی
نگرانی به دلیل از دست دادن شغل
دعا خواندن

%32/1
%22/4
%33/3
%21/9
%16/4
%19/4
%33/1
%29/9
%29/1
%13/7
%5/2

%46/3
%31/7
%39
%52/2
%43/9
%29/3
%22
%22
%51/2
%34/1
%7/3

گوش کردن به موسیقی
اتصال به مانیتورینگ
بیدار کردن بیمار جهت انجام
مراقبتهای پرستاری معمول

%2/2
%21/6

%9/3
%56/1

%5/2

%12/2

عوامل مراقبتی مؤثر بر خواب

توزیع میانگین و انحراف معیار نمرات در مورد عوامل مؤثر بر خواب بیماران بخشهای ویژه به تفکیک بخش در جدول 2-ذکر
شده است.

قلبی و بخش مراقبت ویژه ی قلب باز
بخش مراقبت

بخش مراقبت

ویژه قلبی

ویژه قلب باز

عوامل

μ ± SD

μ ± SD

بخش

t

P

محیطی

1/35±1/77

2/15±1/71

-2/23

1/12

فردی (جسمی)

1/92±1/73

2/36±1/76

-3/13

1/11

فردی (روانی)

1/93±1/71

2/13±1/31

-1/43

1/15

عادات قبل از خواب

1/41±1/59

1/53±1/75

-1/95

1/34
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جدول شماره( :)3میانگین و انحراف معیار نمرات حیطههای عوامل مؤثر بر خواب در بیماران بخش مراقبت ویژه ی

 /01پرستاری گروههای آسیب پذیر
مراقبتی

سال چهارم /شماره  /01بهار 0231
1/76±1/63

2/16±1/31

-2/33

1/11

همانطور که در جدول فوق دیده میشود از نظر بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه ی قلبی ،مهم ترین عامل را فردی
(روانی) ذکر کردهاند؛ ( )1/93 ±1/71که اختالف معناداری با گروه مراقبت ویژه ی قلب باز ( )2/36 ±1/76نداشت .در بخش
مراقبت ویژه ی قلب باز ،مهم ترین عامل ،فردی (جسمی) بود؛ ( )2/36 ±1/76که اختالف معناداری با گروه مراقبت ویژه ی
قلبی ( )1/92 ±1/73داشت)p= 1/11( .

براساس یافتههای مطالعه ی حاضر ،بیشترین عامل

مهمترین عوامل ،ذکر شدهاند .نتایج مطالعهی حاضر با

جسمی منجر به اختالل خواب از نظر بیماران بخش

نتایج مطالعهی خوشاب( )23و مطالعهی غالمحسینی نژاد

مراقبت ویژه ی قلبی ،درد و در بیماران بخش مراقبت ویژه

( )26هم خوانی داشت .هم چنین  Liaoو همکاران در

ی قلب باز ،تنگی نفس بوده است؛ و این همراستا با نتایج

مطالعهی مرور نظام مندی که در سال  2111انجام دادند؛

مطالعات خوشاب و همکاران( )23و جعفریان و

خوابیدن روی تشکهای نامناسب را از مهم ترین عوامل

همکاران( )24و مطالعه ی  Oztekinو  )25( Ugrasبود.

محیطی تاثیرگذار برخواب بیماران بخشهای قلبی ذکر

درد پدیدهی چندعاملی بوده و با اجزای جسمانی ،روان-

کردهاند )27( .البته در مطالعات متعدد ،نتایج متفاوتی در

شناختی و اجتماعی همراه است؛ و در بسیاری از بیماری-

این خصوص ذکر شده است؛ به طوری که در مطالعه ی

های جسمانی جزء الینفک بیماری محسوب میشود .عدم

جعفریان امیری ،سر و صدای بیماران و بیمارستان،

توجه به مدیریت درد و درمان نامناسب ،سیکل معیوبی را

بیشترین عامل محیطی گزارش شد که بر خواب بیماران

برای بیمار ایجاد میکند .با وجود درد ،اختالل خواب

مؤثر بوده است )24( .با توجه به نتایج حاصل از این

حادث شده و در پی آن ،اختالل حساسیت به درد افزایش

پژوهش و پژوهشهای قبلی ،عوامل محیطی هم چنان

مییابد .بنابراین همین امر لزوم توجه دو چندان پرستاران

جزء عوامل مهم و مؤثر بر خواب بیماران میباشد .با توجه

بخشهای مراقبت ویژه ی قلبی را به مدیریت درد مطرح

به اینکه عواملی هم چون نور و صدا به عنوان عوامل

میکند .نتایج مطالعهی حاضر نشان داد در بخشهای

زمینهای موجود در بخشهای ویژه میباشد؛ ولی در این

مراقبت ویژه ی قلب باز ،تنگی نفس به عنوان بیشترین

مطالعه از عواملی هم چون تشک نامناسب نام برده شده

عامل اختالل خواب ذکر شده است؛ که نتایج مطالعهی

که نیاز به تغییر در نوع ساختار تشکهای بیماران و

ذاکری مقدم( )21با این یافته ،همراستا میباشد.

ساخت تشکهایی با فراهمآوری راحتی بیشتر برای

در حیطهی عوامل محیطی ،تشک نامناسب و تغییر بستر

بیماران و انتخاب جنس مناسب و مطلوب بیماران احساس

(بالش ،تشک ،مالفه) از نظر بیماران بخشهای مراقبت

میشود.

http://njv.bpums.ac.ir

] [ Downloaded from njv.bpums.ac.ir on 2022-09-28

بحث

ویژه ی قلبی و بخش مراقبت ویژه ی قلب باز به عنوان

مرادی و همکاران

دیدگاه بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه 03/...

خانواده و در بخش مراقبت ویژه ی قلب باز ،نگرانی از

قبلی زندگی که جزء اهداف مهم برای سیستم بهداشتی و

ناتوانی جسمی یا از کار افتادگی ،مهم ترین عوامل بیان

درمانی میباشد؛ نیز احساس میشود.

شدهاند .در مطالعه ی  Costaو  Ceolimنیز دوری از

خواندن دعا در بخش مراقبت ویژه و گوش کردن به

خانواده و طرد شدن از محیط کار ،مهم ترین دلیل بی-

موسیقی ،مهم ترین عادت بیماران بخش مراقبت ویژه ی

خوابی بیماران از بعد روانی ذکر شده است؛ که با نتایج این

قلب باز ذکر شده است .صلواتی و همکاران در مطالعهای

مطالعه در گروه بیماران مراقبت ویژه ی قلبی هم خوانی

در سال  2117نشان دادند که توجه به عادات خواب و

دارد؛ ( )23که با نتایج حاصل از این پژوهش همخوانی

رعایت بهداشت خواب میتواند دیس ریتمیهای پس از

ندارد .پژوهشگر ،این احتمال را میدهد که شاید با توجه

انفارکتوس میوکارد را کاهش دهد .هم چنین  Fantanaو

به این که پژوهش در مرکز وابسته به دولت و طرف

همکاران در مطالعهای در سال  2111نشان دادند؛ توجه

قرارداد با بیمههای موجود انجام گرفت؛ میزان نگرانی از

به عادات قبل از خواب بیماران در بخش مراقبت ویژه تا

هزینههای درمانی کاهش یافته بود .نتایج حاصل از این

حدود زیادی ،استرس و اضطراب آن ها را کاهش داده و

پژوهش و پژوهشهای قبلی حاکی از این است که نگرانی

فشار خون آنها را تعدیل میکند )11( .نتایج حاصل از این

و دوری از خانواده به عنوان عاملی مهم است که میتواند

پژوهش حاکی از این است که با توجه به درصد پایین به

موجب اختالل در خواب شود که پاسخ این موضوع را می-

دست آمده از جواب دهی بیماران ،میزان توجه به این

توان در عدم برقراری ارتباط مؤثر بین پرسنل درمانی و

قسمت از نظر بیماران زیاد نیست؛ و این در صورتی است

بیماران دانست؛ که قابلیت سازگاری آن ها را با محیط

که با داشتن عادات صحیح قبل از خواب میتوان خواب

کاهش داده و موجب این احساس دلتنگی در بیماران می-

بهتری برای این بیماران فراهم کرد.

شود و این موضوع را باید در نظر گرفت که اکثر بیماران

در بخش مراقبت ویژه ی قلبی و بخش ویژه ی قلب باز،

این مطالعه از جنس مذکر بودند و نه جنس مؤنث ،که باید

اتصال به سیستم مانیتورینگ ،مهم ترین عامل مختل

عامل احساس بیش از حد را در آن دخیل دانست و باید

کننده معرفی شد .در مطالعه ی ذاکری مقدم و همکاران،

به آموزش برقراری ارتباط مؤثر با بیماران تاکید بیشتری

 Hsuو همکاران در سال  Zhang ،)29( 2112و

نمود .در بیماران بخش مراقبت ویژه قلب باز نیز جدا از

همکاران ( )31مهمترین دلیل اختالل در وضعیت خواب

دوری از خانواده ،نگرانی از ناتوانی جسمی یا ازکارافتادگی

بیماران را اتصال به سیستم مانیتورینگ بیان کردهاند .اما

موجب اختالل در خواب بیماران میشود که نیاز به

در مطالعه ی غالمحسین نژاد ،بیدار کردن جهت انجام

افزایش آگاهی در مورد بیماری به بیماران و برنامههای

امور پرستاری معمول به عنوان عامل مختل کننده ی
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در بیماران بخش ویژه ،نگرانی از دوری و تنها بودن

نوتوانی موجود و پاسخ مطلوب در مورد برگشتن به سطح

 /31پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /01بهار 0231

خواب گزارش شد؛ ( )26که با نتایج حاصل از این تحقیق

هم چنین الزم است تدابیری اندیشیده شود تا عادات قبل

همخوانی ندارد .نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از سعی

از خواب بیماران و عوامل روانی مرتبط با آن در بدو

در تعدیل این عوامل از طرف پرسنل بیمارستان است که

پذیرش وی شناسایی شده و در جهت برآورد آن ها تا حد

از جمله این کارها میتوان به توزیع صبحانه بیماران در

امکان اهتمام شود .شاید اگر در خصوص سیستم

ساعت هشت صبح اشاره نمود.

مانیتورینگ قلبی برای بیمار توضیح داده شود و یا

نتیجه گیری نهایی

تدابیری اندیشیده شود که سروصدای حاصل از آالرم این

با توجه به نتایج حاصل از پنج حیطه ی مورد بررسی از

دستگاهها تا حدامکان کم شود؛ در بهبود خواب این

نظر بیماران ،در حیطه ی عوامل محیطی ،تشک نامناسب

بیماران نتایج قابل مالحظهای داشته باشد.

از مهم ترین عوامل مخل خواب بیماران است که توصیه

تشکر و قدردانی

میشود در خرید تجهیزات پزشکی ،تحقیق و دقت

مقالهی حاضر بخشی از پایان نامهی مقطع کارشناسی

بیشتری صورت گیرد تا بیماران احساس راحتی بیشتری

ارشد پرستاری مراقبت ویژه ،مصوب مرکز تحقیقاتی،

داشته باشند ،و البته سطح آگاهی تمامی پرسنل بهداشتی

آموزشی و پژوهشی قلب شهید رجایی به شمارهی 14123

و درمانی و نه فقط پرستاران ،نسبت به این موضوع بیشتر

میباشد .بدین ترتیب ،پژوهشگر مراتب تشکر خود را از

شود .هم چنین آشنایی پرسنل بهداشتی و درمانی با این

کمیتهی اخالق ،معاونت پژوهشی و و همهی واحدهای

عوامل ،سبب تنظیم هرچه بیشتر ساعات کاری و اولویت

پژوهش اعالم میدارد.

بندی خدمات پرستاری شده و خواب بیماران را بهبود
میدهد.
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Abstract
Introduction: Maintaining a stable and adequate sleep pattern is associated with the
patients’ health promotion. The incidence of sleep disturbance and an abnormal sleepwake cycle is high among patients in intensive care units. Sleep disorders are affected
by a series of intrinsic and extrinsic factors.
Objective: The present study assessed the sleep-related factors in patients admitted to
the coronary care units of Shahid Rajai Heart Center.
Method: This descriptive cross-sectional study was conducted on 175 patients (male:
133, female: 42) in coronary care units of Shahid Rajai Heart Center, Iran, in 2014.
Data were collected using the Sleep-affecting Factors Questionnaire and then analyzed
in SPSS 20.
Results: The mean age of the participants was 47.85±12.26 years. Based on the
viewpoints of patients in cardiac care units, the most significant factors affecting their
sleep were pain (38.8%) and concern for being far from family (38.1%) in the domain
of personal factors (physical and psychological dimensions); uncomfortable mattress
(32.1%) in the domain of environmental factors; praying (5.2%) in the domain of sleep
habits; and being monitored (21.6%) in the domain of care. According to the patients in
the critical coronary care unit, the most important factors affecting their sleep were
dyspnea (52.2%) and concern over physical disability (51.2%) in the domain of
personal factors (physical and psychological dimensions); uncomfortable mattress
(46.3%) in the domain of environmental factors; listening to music (9.8%) in the
domain of sleep habits; and being monitored (56.1%) in the domain of care factors.
Conclusion: Personal factors (physical and psychological) had the greatest effect on
patients' sleep. Considering the importance of sleep for the recovery process, health care
centers must take measures to reduce the impact of these factors on patients' sleep.
Keyword: Sleep, Intensive care unit, Environmental factors, Physical factors,
Psychological factors.
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