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راد و همکاران

مهمترین و شییایبترین فواید پذیرفتهشییدة خارجشییدن از
تخت عبارت اسیییت از کاهش اسیییتاز وریدی ،تحریک گردش
خون در رگهییا ،جلوگیری از ترومبوز وریییدی و آمبولی ریوی،
افزایش قدرت عضیییالت ،بهبود عملکرد دسیییتگاه گوارشیییی-
ادراری ،تناسلی و ریوی []72 ،78
بنابراین به راهافتادن بیمار بعد از عمل جراحی توصیه اکید
شیده میشود .بیماران از تهوع بیش از سایر عالیم بهوجودآمده
بعید از عمیل نیاراضییییانید .بیا این حال ،مطالعهای که کاربرد
راهاندازی زودهنگام بیمار را بهروش مبتنی بر شیییواهد بر تهوع
نشیان دهد ،انجام نشیده است .بنابراین ،مطالعة حاضر با هدف
تعیین تأثیر راه اندازی مبتنی بر شواهد بر تهوع بیماران پس از
جراحی هرنی اینگوینال طراحی شده است.

مقدمه
تهوع و اسیتفرا پس از عمل یکی از شایبترین مشکالت دورة
جراحی اسیت [ .]7این عارضه تا  58ساعت پس از عمل وجود
دارد و برای  56تا  36درصیید بیماران ایجاد میشییود .از این
میان  16تا  46درصد تهوع و استفرا شدیدی دارند [.]5
فتق اینگوینییال یکی از شیییایب ترین علییل اعمییال جراحی
عمومی اسییت که شیییوع آن در مردان نسییبت به زنان  1به 7
اسیت و با افزایش سن ،بهخصوص بعد از  86سالگی ،میزان آن
افزایش مییابد [ .]8 ،3عدمکنترل تهوع و استفرا باعث تأخیر
در ترخیص ،افزایش هزینههای درمان و کاهش رضییایتمندی
بیماران میشیود [ .]2مداخالت پرسیتار در بررسیی تهوع ،تنها
شیامل دارودادن است و پرستاران به آموزش برای پیشگیری و
تسکین این عوارض نیاز دارند [.]6
بیهدلیل وجود خطرات و آثار قابلتوجه در مصیییرف عوامل
فییارمییاکولو یکی در کنترل تهوع ،درمییان هییای جییایگزین بییا
روشهای غیرفارماکولو یکی بررسییی شییده اسییت [ .]1از میان
این عوامل در مورد راهاندازی زودهنگام تأکیدات زیادی شیییده
اسیت .آمبولیت یا راهاندازی به مفهوم تشویق بیمار به خروج از
تخت در نخستین ساعات پس از جراحی است [ .]4در وضعیت
موجود پرستاری ،بین نظریه و عمل فاصله وجود دارد که باید
این شییکاف دانش با بهکاربردن روشهای مبتنی بر شییواهد در
عمل برطرف شییود [ .]3در همین راسییتا ،از پرسییتاران انتظار
می رود کیه خدمات مراقبتی را با باتترین حد اسیییتانداردهای
کمّی ،کیفی و مبتنی بر یافتههای علمی ارائه دهند و همواره با
بررسیییی و بیازبینی روشهیای مراقبتی ،توانمندیهای تزم را
برای تصمیمگیریهای بالینی کسب کنند [.]76
خوابیدن در وضییعیتی ثابت باعث ایسییکمی در نقات تحت
فشیار و قطب جریان خون آن ناحیه میشیود .قطب خونرسانی
به ناحیه به ایسییکمی سییلول و فعالشییدن پاسییس سیییسییتم
سیمااتیکی میانجامد .این شرایط باعث آزادسازی مواد تهوعزا،
نظیر سییروتونین ،میشییود .از طرفی ،حرکت و تیییر وضییعیت
بیمار باعث گشییادشییدن عرون خونی و تسییریب جریان خون
میشیییود و میزان هموگلوبین افزایش میییابید .در نتیجه کار
انتقال اکسیییژن به اندامهای مختلف بدن بهتر انجام میشییود
[ .]75 ،77این سیییازوکییار در توجیییه تییأثیر ضییید اسیییتفرا
اکسیییژنرسییانی اندامها با تیییر وضییعیت و راهرفتن در اعمال
جراحی داخل شیکم صیادن است که بهعلت دستکاری و فشار
ممکن اسییت رودهها در معرض ایسییکمی واقب شییود .از عوامل
مطرحشدة دیگر تأثیر افزایش اکسیژنرسانی بر کاهش دوپامین
است که باعث کنترل تهوع و استفرا میشود [.]73

روشها
این مطیالعه بهصیییورت کارآزمایی بالینی یکسیییوکور ،پس از
گرفتن مجوز کمیتة اخالن با کد IR.MEDSAB.REC.1395.8
و کد  IRCT2016082729550 N1در بیمارسیتان امام حسین
(ع) شیاهرود در سیال  7332انجام شید .جامعة پژوهش شامل
تمیامی بیمارانی بودند که در بازة زمانی مورد مطالعه در بخش
جراحی با تشییخیص هرنی اینگوینال بسییتری شییده بودند و با
تأیید پزشییک متخصییص تحت عمل جراحی قرارگرفتند .نمونة
پژوهش شیامل  66بیمار در ردة سنی  72تا  26سال بود که با
توجه به مطالعات مشیییابه میانگین و واریانس شیییدت تهوع در
گروه شیاهد بعد از راهاندازی بهترتیب برابر است با 77/1و 4/8
و میانگین و واریانس شیییدت تهوع در گروه مداخله ،مبتنی بر
شواهد بهترتیب برابر است با 8/3و  53/3با اطمینان  33درصد
و توان آزمون  46درصییید .معییار ورود بیمیاران عبارت بود از
داشییتن رضییایت آگاهانه برای شییرکت در مطالعه ،عدمسییابقة
هرنی عارضییهدار ،عدم ابتال به بیماریهای تبدار ،عدممصییرف
دارو ییا مواد غیذایی تهوع آور ،عیدم ابتال بیه بیماریهای مزمن
مانند مشکالت کبدی ،سرطان و نقایص کاهش سیستم ایمنی،
همچنین تکلم به زبان فارسیی و برخورداری از هوشیاری کافی
برای تعیین شدت تهوع .معیارهای خروج از مطالعه عدمرضایت
بیمار به ادامة پژوهش یا فوت بیمار بود.
نمونییه گیری در این پژوهش بییه روش تصیییادفی بود .ابزار
گردآوری دادهها عبارت بود از فرم رضایت شرکت در طرح ،فرم
مشیییخصیییات فردی ،مقیاس بصیییری تهوع  VASو فرم ثبت
اطالعات بیمار .مقیاس بصری تهوع عبارت بود از خط افقی76
سییانتیمتری با دو نقطه در دو انتها که بهعنوان بدون تهوع و
تهوع شیدید مشیخص میشود .برای اندازهگیری شدت تهوع با
این ابزار ضیمن نشیاندادن آن به بیمار ،از وی خواسته میشد
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مجدد برای معاینة پزشییک و کشیییدن بخیههای ناحیة عمل از
طریق ابزار  VASبهروش تلفنی پیگیری و ثبت شییید .هر گونه
تجربة خروج از تخت بیمار در  75ساعت پس از ورود به بخش
نیز با قید زمان و مدت آن ثبت شد.
در گروه مداخله ،مشییابه گروه کنترل ،پس از ورود بیمار به
بخش و هو شییاری کامل پژوهشگر عالیم حیاتی و شدت تهوع
را کنترل و در فرم مربوت ثبیت کرد .پایش منظم بیمار از نظر
این موارد هر  7ساعت تا زمانی ادامه یافت که بیمار در شرایط
راه انیدازی قرارگرفیت .بیه تمام بیماران قبل از جراحی آموزش
داده شید که به تهوع خود بر اساس معیار مقیاس بصری VAS
امتیاز دهند .در صیورت نداشتن درد غیرقابلتحمل ،سرگیجه،
تهوع و اسیییتفرا شیییدیید ،خونریزی از محل عمل جراحی ،و
ثابتشیدن عالیم حیاتی ،بیمار از نظر شرایط بهموقب راهاندازی
تحت نظر قرارگرفت.
قبل از راهاندازی ،بر اسییاس شییواهد ،تهوع بیمار بر اسییاس
 VASبررسیی و در فرم مربوت ثبت شد .شرایط بیمار به اطالع
پزشییک رسییانده شیید و با درنظرگرفتن بالین بیمار و بر اسییاس
شیییواهید تصیییمیم بیه راهاندازی بیمار کرد .پژوهشیییگر نحوة
خارجشیییدن از تخت را طبق دسیییتورالعمل راهاندازی به بیمار
آموزش و انجیام داد .نخسیییتین تجربة خروج از تخت بیمار را
پژوهش یگر ثبت کرد و در بازههای زمانی  3 ،6 ،3و  75سییاعت
پس از نخسیییتین تجربة خروج از تخت و نیز در زمان ترخیص
درسیییت قبیل از هر راهانیدازی عالیم حییاتی و تهوع بیمیار را
بیهکمیک ابزار مربوت بررسیییی و در فرم ثبیت کرد .در ادامییه،
مراحل خروج از تخت بیمار توضیح داده شده است.
نخسیت ،سیطح هوشیاری و عالیم حیاتی پایه (فشار خون،
نبض و تنفس) در وضییعیت خوابیده گرفته شیید .سییاس ،در
صییورت هوشیییاری کامل و نداشییتن درد غیرقابلتحمل ،بیمار
بهمدت  2دقیقه در وضیعیت نیمهنشسته قرارگرفت .ساس ،در
صورت نداشتن مشکل ،بهمدت  76دقیقه در لبة تخت نشست
و پیاهیای خود را آویزان کرد .در این مرحلیه نیز عالیم حیاتی
مجدداً کنترل شید و در صورت ثبات وضعیت ،بیمار بهمدت 2
دقیقه روی صندلی یا نیمکت موجود در کنار تخت نشست .در
این مرحله نیز عالیم حیاتی مجدداً کنترل شییید و در صیییورت
پایداری شییرایط ،بیمار با کمک همراه (پژوهشییگر) ،در اطراف
تخت راهرفت .ساس ،به تخت برگردانیده شد.
در تمامی مراحل یادشییده هدف از بررسییی عالیم حیاتی و
شیییدت تهوع اطمینیان از حفظ شیییرایط ایمنی بیمار بود .در
صیییورت وقوع درد (غیرقیابیلتحمل) راهاندازی متوقف و تحت
شیرایط مناسیب مجدداً تکرار شد .در صورتی که بیمار قادر به
راهاندازی نباشیید ،پرسییتار وی را به انجام حرکات ورزشییی در

شدت تهوعی را که در آن لحظه احساس میکند با زدن عالمت
روی این خط مشیییخص کند .بهمنظور روایی و پایایی ابزارهای
مذکور ،فرم مشیخصات فردی با مرور منابب مطالعات در زمینة
پژوهش و راهنمایی اسیاتید محترم راهنما و مشاور تهیه شد و
دارای پرسیشهای عینی و واضح است که بهکرات در مطالعات
مشیابه اسیتفاده شیده است .بنابراین ،از نظر پایایی تأیید شده
اسییت .در مطالعة آگاروال و نانلی [ ]76در سییال  5664پایایی
علمی معیار تعیین شدت تهوع با ضریب همبستگی  43درصد
تأیید شده است.
در این مطیالعیه برای تأیید روایی محتوایی پرسیییشییینامة
پژوهشییگرسییاخته از محاسییبة شییاخص روایی محتوا ( )CVIو
نسییبت روایی محتوایی ( )CVRاسییتفاده شیید .بر اسییاس نتایج
حاصل از محاسبة این شاخص ،تمامی گویهها با مقادیر شاخص
روایی محتوایی باتتر از  46درصیید پذیرفته شیید .نسییبتهای
محاسیبهشیده برای هر آیتم با مقایسه با اعداد توشه مقایسه و
نتایج حاصیل از این مقایسیه نشان داد مقادیر نسبت روایی در
تمامی گویههای ابزار ،باتتر از مقدار ارائهشده در جدول توشه
بود (< .)6/65بنابراین ،همگی برای انجام حفظ شد.
در بررسیی کیفی محتوا ،پرسیشنامهها در اختیار ده نفر از
متخصییصییان و افراد صییاحبنظر (اسییاتید پرسییتاری دانشییکدة
پرسییتاری و مامایی سییبزوار و پزشییکان متخصییص جراحی)
قرارگرفت .بهمنظور گردآوری دادهها ،نخسییت پژوهشییگر طرح
پژوهشیییی خود را به واحد پژوهش معرفی کرد و از افراد واجد
شیییرایط رضیییایتنیامة آگاهانه اخذ شییید .سیییاس ،داده های
دموگرافیکی از طریق مصیییاحبیه بیا بیمیاران و از پروندة آنها
استخراج شد .بیماران نخست بر مبنای معیارهای ورود وخروج
به پژوهش انتخاب شیییدند .سیییاس ،با تخصییییص تصیییادفی
قرعهکشی در دو گروه آزمون و کنترل قرارگرفتند.
نخست ،پژوهشگر بهطور یکسان در گروه مداخله و کنترل،
پس از ورود بیماربه بخش ،بر بالین بیمار حضور یافت و پس از
حصییول اطمینان از هوشیییاری کامل (آگاهی نسییبت به زمان،
مکان و شیخص) ،عالیم حیاتی پایه (فشار خون ،نبض ،تنفس)
و شدت تهوع بیمار با ابزار مربوت هر یک ساعت تا قبل از زمان
راهاندازی بیمار در فرم طراحیشده ثبت شد.
در گروه کنترل ،محقق هیچ گونییه مییداخلییه ای در فراینیید
مراقبتهای پرسیییتاری انجام نداد و راهاندازی بیمار بهصیییورت
معمول و با دسیییتور کتبی پزشیییک صیییورت پذیرفت و عالیم
حییاتی ،شیییدت تهوع قبل از راهاندازی بیمار هر یک سیییاعت
کنترل و در فرم ثبت شد .این موارد در بازههای زمانی 3 ،6 ،3
و  75ساعت پس از ورود بیمار به بخش و نیز در زمان ترخیص
بررسییی و ثبت شیید .همچنین ،میزان تهوع بیماران تا مراجعة
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کنترل  3/21و در گروه میداخله  3/36بود .نتایج آزمون کیدو
پیرسیون نشیان داد شیدت تهوع در مرحلة نخست در دو گروه
آزمون و کنترل تفیاوت معنیاداری با هم دارد .قبل از راهاندازی
دوم ،میزان شییییدت تهوع در گروه کنترل  3/23و در گروه
مداخله  3/63بود .نتایج آزمون کیدو پیرسون نشان داد که دو
گروه مورد مطالعه از لحاظ شیییدت تهوع در مرحلة دوم تفاوت
آماری معناداری داشیتند .قبل از راهاندازی سیوم ،میزان شدت
تهوع در گروه کنترل  3/66و در گروه مداخله  5/13بود .نتایج
آزمون فیشر نشان داد که دو گروه مورد مطالعه از لحاظ شدت
تهوع در مرحلة سوم تفاوت آماری معناداری داشتند .همچنین،
قبیل از راه اندازی چهارم ،میزان شیییدت تهوع در گروه کنترل
 3/63و در گروه مداخله  5/36بود .نتایج آزمون فیشر نشان داد
که دو گروه مورد مطالعه از لحاظ شدت تهوع در مرحلة چهارم
تفاوت آماری معناداری داشتند .قبل از راه اندازی پنجم ،میزان
شدت تهوع در گروه کنترل  3/73و در گروه مداخله  5/63بود.
نتایج آزمون فیشیر نشان داد که دو گروه مورد مطالعه از لحاظ
شدت تهوع در مرحلة پنجم تفاوت آماری معناداری داشتند.

بسییتر تشییویق میکرد .هدف از انجام این کار آمادگی بیمار در
راه اندازی و بهبود وضیعیت سییستم گردش خون است .میزان
دورههای راهاندازی بهتدریج انجام شییید و با توجه به شیییرایط
بدنی و سنی بیمار متفاوت بود.
بیمیاران هر دو گروه آزمون و شیییاهد تا هفت روز پس از
عمل از نظر شیدت تهوع بررسیی شدند که این بررسی تا زمان
بستری در بیمارستان بهصورت ویزیت پزشک و پس از ترخیص
بهصییورت تلفنی ادامه یافت .قبل از ترخیص نیز یک بار ،بهطور
کامل ،نحوة پاسیسدادن در مورد شیدت تهوع بر اساس مقیاس
ارزیابی درد به تکتک بیماران توضیح داده شد .در این مطالعه
تمام عملهای جراحی را یک جراح و در شیرایط کامالً یکسان
انجام داد .نوع داروی بیهوشی ،روش مصرف داروهای بیهوشی،
و تجویز داروهای مخدر حین عمل نیز بر اسیییاس تصیییمیم
متخصییص بیهوشییی انجام گرفت و برای تمام بیماران یکسییان
انتخاب شد.
پس از اتمام گردآوری دادهها ،فرمها کدگذاری و وارد رایانه
شییید .پس از کسیییب اطمینییان از صیییحییت ورود اطالعییات،
تجزیهوتحلیل دادهها با نرمافزار  SPSS 16انجام و از روشهای
آماری زیر اسییتفاده شیید .برای توصیییف مشییخصییات واحدهای
پژوهش در هر یییک از دو گروه ،از آمییار توصییییفی شیییامییل
شاخص های تمایل مرکزی ،پراکندگی و توزیب فراوانی استفاده
شیید .از آزمونهای  ،Tمنویتنی ،ویلکالسییون ،فیشییر و آزمون
فریدمن اسیییتفاده شییید .اثر متییرهای مخدوشکننده در این
مطالعه نیز با اسییتفاده از روش تخصیییص تصییادفی واحدهای
پژوهش بیه دو گروه کنترل و میداخلییه کنترل شییید .سیییطح
معناداری  2درصد در نظر گرفته شد.

جدول  .1مقایسة دوتایی شدت تهوع در زمانهای مختلف بر اساس
آزمون رتبة عالمتدار ویلکاکسون

زمان

زمان

آماره

راهاندازی

راهاندازی

ویلکاکسون

دوم

-21276

61666

سوم

-21421

61666

چهارم

-81326

61666

پنجم

-61185

61666

سوم

-71381

61714

چهارم

-61735

61481

پنجم

-21134

61666

چهارم

-71534

61738

پنجم

-21627

61666

پنجم

-21576

61666

P-value

اول

یافتهها

میانگین سییین در گروه آزمون  31/6±3/11و در گروه کنترل
 38/3±75/76بود .بیماران دو گروه از نظر سن ،جنسیت ،وزن،
و سیایر مشیخصیات دموگرافیکی از قبیل سطح اقتصاد ،سطح
تحصیالت ،مقدار داروی بیهوشی و شلکنندة عضالنی و مخدر
اسیتفاده شیده در شیروع بیهوشیی تفاوت معناداری نداشتند و
همگن بودند.
در گروه میداخله ،میانگین شیییدت تهوع در مرحلة قبل از
راهانیدازی نخسیییت  3/36بود که این میزان در مرحلة قبل از
راهاندازی دوم به  ،3/63قبل از راهاندازی سییوم به  ،5/13قبل
از راهاندازی چهارم به  ،5/36و قبل از ترخیص به  5/63کاهش
پییدا کرد .بنابراین ،شیییدت تهوع در زمان راهاندازی نخسیییت
اختالف معنیاداری بیا تمیام زمیانهای راهاندازی دیگر دارد .در
مرحلة قبل از راهاندازی نخسییت ،میزان شییدت تهوع در گروه

دوم

سوم
چهارم
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تأثیر راهاندازی طبق الگوی مبتنی بر شواهد بر ...

گروه شاهد

بررسی قبل از ترخیص

بررسی قبل از راه اندازی چهارم

بررسی قبل از راه اندازی سوم

بررسی قبل از راه اندازی دوم

برررسی قبل از راه اندازی اول

گروه آزمون

شدت تهوع

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

در نخسیییتین مرحلیة راه انیدازی بیمار طبق آزمون کیدو
پیرسیییون گروههای مورد مطالعه از لحاظ شیییدت تهوع تفاوت
آمیاری معنیاداری با یکدیگر داشیییت .براسیییاس آزمون کیدو
پیرسییون و آزمون دقیق فیشییر ،شییدت تهوع در مرحلة دوم و
سیییوم و چهییارم و پنجم در دو گروه آزمون و کنترل تفییاوت
معناداری با هم دارند .گروه آزمون شییدت تهوع کمتری نسبت
به بیماران حاضیر در گروه کنترل داشتند که نشاندهندة تأثیر
مببت راهاندازی مبتنی بر شواهد بر شدت تهوع است.
اسییدی و همکاران [ ]71در سییال  7335با هدف بررسییی
تیأثیر راه انیدازی زودهنگام بر تهوع بیماران آپاندکتومی شیییده
نشیییان دادنید ،در این کیارآزمیایی بیالینی  66بیمیار بیا عمل
آپاندکتومی در بیمارسییتان امام رضییا (ع) و دکتر شیییس شییهر
مشیهد بهصیورت تصیادفی به دو گروه آزمون و شیاهد تقسیییم
شیییدنید .بیمیاران در گروه آزمون در چهار مرحله بعد از عمل
آپاندکتومی از تخت خارج شیییدند .در مرحلة  8سیییاعت بعد از
عمل تفاوت معناداری در وقوع ،شدت و مد ت تهوع بیماران در
دو گروه وجود نداشت .وقوع تهوع در  6و  4ساعت بعد از عمل
در گروه آزمون کمتر از گروه کنترل بود ( .)p<6/667شیییدت
تهوع در مرحلییة دوم و سیییوم خروج از تخییت در گروه آزمون
( )76/4±2/5کمتر از گروه کنترل ( )55/8±52/4بود .نتییایج
این پژوهش نشان داد که خروج زودهنگام بیمار از تخت بعد از
عمیل جراحی بیا کیاهش وقوع ،شیییدت ،میدت و دفعات تهوع
بیمیاران همراه اسیییت .نتیایج پژوهش حاضیییر با این پژوهش
همخوانی دارد.
آپفل و همکاران [ ]74در سیال  5661پیشینهاد کردند که
اندازهگیری تهوع و اسیییتفرا باید در  58سیییاعت بعد از عمل
سینجیده شیود .این در حالی است که این عارضه فقط در اتان
ریکاوری اندازهگیری میشییود .در مطالعة ما بهعلت اینکه روش
مبتنی بر هدف در اجرای پروسیجر آن اعمال شد نوعی بررسی
مداوم در وضیعیت میزان و کیفیت تهوع اعمال شد .در مطالعة
روبرتسیون [ ]73بررسیی وضعیت دادن بعد از میلوگرافی وقوع
تهوع و استفرا در وضعیت خوابیده  63درصد ،در وضعیت 82
درجه  86درصد و در بیماران دارای تحرک  56درصد بود و در
بیماران دارای تحرک وقوع تهوع و اسیییتفرا به طور معناداری
کاهش یافت ( )p<6/62که با توجه به تعریف حرکت زودهنگام
بعد از عمل با مطالعة حاضییر همخوانی دارد .در همین راسییتا،
مطالعة درو و همکاران [ ]56نشان داد ،دستورالعملهایی که از
بهترین شییواهد موجود برای تهیة آنها اسییتفاده شییده اسییت
مراقبیت پرسیییتاری را در بیماران بهدرسیییتی هدایت میکند.
پیگیری و بررسی مداوم در پژوهش حاضر نیز توانست کمترین
میزان تهوع را برای بیماران به ارمیان آورد.

شکل  .1مقایسة شدت تهوع در دو گروه آزمون و شاهد

بحث
نتایج مطالعة حاضیر بهمنظور بررسیی تأثیر راهاندازی مبتنی بر
شیواهد بر تهوع بیماران هرنی اینگوینال نشان داد تأثیر مببت
این پروتکل در مراحل خروج زودرس بیماران از تخت بود.
شدت تهوع در گروة مداخله از نخستین تا پنجمین مرحلة
بررسی بیمار سیر نزولی داشت ،بهطوری که از  3/36در مرحلة
نخسیییت به  5/63در مرحلة پنجم رسیییید .این روند در گروه
کنترل دارای نظم نبود .با توجه به اینکه گروههای مورد مطالعه
همگن بودند ،می توان نتیجه گرفت مداخله در مطالعة حاضییر
(راهاندازی مبتنی بر شیواهد) توانسته است بر تهوع بیماران در
گروه آزمون نتیجییة مببییت بگییذارد و آن را کییاهش دهیید .این
کاهش شیدت تهوع در مرحلة نخست و مرحلة پنجم راهاندازی
بیمار تفاوت آماری معناداری داشییت ،ولی در مرحلة زمانهای
راهاندازی دوم ،سوم و چهارم این تفاوت معنادار نبود که ممکن
اسیت ناشیی از زمان اثر حرکت زودهنگام باشد .همانگونه که
نتیایج نشیییان داد ،میانگین تهوع در مرحلة نخسیییت و پنجم
راهاندازی بیماران دارای تفاوت آماری معناداری بود که میتوان
به مداخلة مورد بررسیی در مطالعة حاضر (راهاندازی مبتنی بر
شیواهد) نسبت داد .ولی ،در مرحلة دوم و سوم و چهارم خروج
زودرس بیمیاران از تخیت این تفیاوت معنیادار نبود .در نتیجه
میتوان اسییتدتل کرد که حرکت زودهنگام توانسییته اسییت بر
مییانگین شیییدت تهوع بیماران نتایج مببتی بگذارد و میانگین
شدت تهوع را در بیماران مورد مطالعه کاهش دهد.
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ذهنیبودن متییر تهوع که شییدت آن را تنها بیمارمیتوانسییت
 تفاوتهای فردی در درک و گزارش شدت تهوع.مشیخص کند
و شرایط روحی و روانی واحدهای مورد پژوهش عواملی بود که
 بر تأثیر، در تحقیق حاضیییر.تحت کنترل پژوهشیییگران نبود
راهاندازی بیمار بر کاهش تهوع بهعنوان یکی از آثار جنبی عمل
 ولی پیشییینهاد،جراحی هرنی اینگوینال تأکید شیییده اسیییت
میشییود در تحقیقاتی مشییابه تأثیر راهاندازی بر آثار مسییتقیم
جراحی در نیاحییة عمل مانند بهبود زخم برجایمانده از عمل
.جراحی نیز بررسی شود

نتیجهگیری
این پژوهش بیا هیدف کلی تأثیر راهاندازی بیماران طبق الگوی
مبتنی بر شیییواهید بر تهوع پس از جراحی هرنی اینگوینال در
. انجام شد7332 بیمارسیتان امام حسین (ع) شاهرود در سال
نتایج پژوهش نشیییاندهندة مفید و مؤثربودن راهاندازی مبتنی
بر شیییواهد بر تهوع بیمار بعد از عمل جراحی هرنی اینگوینال
 با توجه به نارضیایتی بیمار و کارکنان پرستاری از تهوع.اسیت
بعد از عمل توصیه میشود بهجای تزریق بیش از حد داروهای
ضدتهوع از راهانداختن مبتنی بر شواهد بهمحض بهدستآوردن
هوشیییییاری و تببیت عالیم حیاتی بعد از ورود بیمار به بخش
اسیتفاده شود روشی که هیچگونه هزینهای برای بیمار ندارد و
 در سییالهای.بر عملکرد سییایر نقات بدن نیز تأثیر مببتی دارد
اخیر تیأکیید بر مراقبت مبتنی بر شیییواهد راهی برای اعتالی
خدمات اسیییت و مورد تأکید سییییاسیییتگزاران نظام سیییالمت
 تالش مراکز درمییانی بییه منظور، همچنین.قرارگرفتییه اسیییت
افزایش کیفیت مراقبت و دسیتورالعملهای بالینی پرستاری بر
 مرجب معتبری در عرضییة خدمات،اسییاس مبتنی بر شییواهد
 محدودیتهای این پژوهش عبارت بود از.پرسیییتاری اسیییت

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامة دانشجویی مقطب کارشناسیارشد
رشیتة مراقبتهای ویژه مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
 پژوهشییگر بر خود واجب میداند از.پزشییکی سییبزوار اسییت
همکاری صیمیمانة معاونت پژوهشییی دانشییگاه علوم پزشکی و
 مدیران،اسییاتید محترم دانشییکدة پرسییتاری و مامایی سییبزوار
 مسووتن و تمامی،محترم بیمارسیتان امام حسین (ع) شاهرود
کارکنان زحمتکش بخش جراحی این مراکز تشیییکر و قدردانی
.کند
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Abstract
Introduction Nausea is a common complication of general anesthesia and its
control with non-pharmacological methods is one of the most important goals
of nursing. In this regard, evidence-based nursing is one of the methods to
increase the quality of care. The purpose of this study was to investigate the
effect of early ambulation according to the evidence-based model on nausea in
patients after inguinal hernia surgery
Materials and Methods This single-blind clinical trial was conducted on 60
patients who underwent inguinal hernia surgery in Shahrood Imam Hossein
Hospital. Patients were randomly divided into two groups; case and control.
Severity of nausea was measured at 3, 6, 9 and 12 hours after surgery and
discharge time. Data were analyzed by SPSS 16 using Fisher's tests, Chi Square
Pearson, Chi Square Friedman and Wilcoxon.
Results The severity of nausea in the experimental group in the first stage
(before the first ambulation) was lower than the control group (3.30 and 3.73).
In the second stage (before the second ambulation), the patients in the
experimental group had less sever nausea than the control group (03.03 and
53.3). The severity of nausea in the third stage (before the third ambulation)
was lower in the experimental group than the control group (2.73 and 3.60). In
the fourth stage (before the fourth ambulation), the patients in the experimental
group had less nausea than the control group (2.96 and 3.63). In the fifth stage
(before discharge), the severity of nausea in the test group was lower than the
control group (03.03 and 3.13).
Conclusion Based on the results of study, the early ambulation using
evidence-based method is effective in reducing the severity of nausea after
inguinal hernia surgery. Considering the cost and fewer complications and ease
of implementation of this method, it can be recommended as a care plan on
reducing nausea.
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