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مقاله پژوهشی

تأثیر مقایسه دو روش استفاده از دستگاه رگیاب و روش متداول رگگیری بر
اضطراب و شاخصهای فیزیولوژیک کودکان  3تا  6ساله
زهرا

1

علیزاده1

کارشناس ارشد ،پرستاری اطفال ،دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) شیراز ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران

تاریخ دریافت1400/02/20 :

تاریخ پذیرش1400/06/10 :

چکیده
مقدمه :رگگیری یکی از شایعترین و اضطرابآورترین تجربههای بستری و بیماری در کودکان است .تسهیل در رگگیری موجب صررفه
جویی در وقت ،هزینه ،کاهش خطر عفونت و حفظ امنیت بیمار میشود .هدف پژوهش حاضر تعیرین ترثییر ماایسره دو رو
دستگاه رگیاب و رو

اسرتفاده از

متداول رگگیری بر اضطراب و شاخصهای فیزیولوژیک کودکان بود.

مواد و روشها :این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود 62 .کودک  3تا  6ساله که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند ،در گروه مداخلره بره
رو

رگگیری با دستگاه رگیاب و در گروه کنترل به شیوه متداول رگگیری شدند .پاسر های اضرطرابی ،تعرداد ضرربان قلرب ،تعرداد

تنفس ،میزان فشار خون ،درصد اشباع اکسیژن خون در دو گروه  5دقیاه قبل و بعد از رگگیری اندازهگیری شد .بدین منظور از مایراس
اضطراب  )YPAS( Yale Preoperative Anxiety Scaleاستفاده شد .دادهها با استفاده از آزمونهای تی مستال ،تی زوجری و تحلیرل
کوواریانس در نرمافزار  SPSSنسخه  23تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :شاخصهای فیزیولوژیک تعداد ضربان قلب ( )P>0/001و تعداد ترنفس ( )P=0/002پرس از مداخلره تفراوت معنراداری داشرت
( ،)P>0/001اما درصد اشباع اکسیژن خون (  ،)P=0/13فشار خون سیستولیک ( )P=0/31و فشارخون دیاسرتولیک ( )P=0/76معنرادار
نبودند .میانگین نمره شدت اضطراب بعد از انجام پروسیجر در گروه مداخله  13/77±1/94و در گروه کنترل  18±2/44بود (.)P=0/001
این نتایج نشان داد میزان اضطراب بعد از رگگیرری در گرروه مداخلره نسربت بره گرروه کنتررل تفراوت معنریدار آمراری داشرته اسرت
(.)P>0/001
نتیجهگیری :با توجه به تثییر مثبت رو

رگگیری با دستگاه رگیاب در کاهش اضطراب و متعادل نگهداشتن شاخصهای فیزیولوژیرک

کودکان  3تا  6ساله ،میتوان از این شیوه رگگیری بهعنوان یک شیوه مناسب در بخشهای داخلی کودکان استفاده کرد.
کلمات کلیدی :اضطراب ،رگگیری ،کودکان ،شاخصهای فیزیولوژیک

* نویسنده مسئول :زهرا علیزاده،کارشناس ارشد ،پرستاری اطفال ،دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) شیراز ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز،ایران.ایمیل:
z.alizade8871@yahoo.com
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مقدمه
بیماری و بستریشدن اولین بحرانی است که کودک در
سالهای اولیه زندگی با آن روبرهرو میشرود .مراقبرتهرای

وریدها در کودکان ،گرفتن رگ در آنها دشوار اسرت (.)11
در اغلب موارد احتمال گرفتن رگ مناسب برا اولرین ترال
نیراز دارد (.)12

بیمارستانی و درمران برا رو هرای تهراجمی ایررات روانری

امکانپذیر نیست و به چندین مرتبه تال

مهمی بر کودکان میگذارد ( .)1رویههای تهراجمی ممکرن

ازجمله وسرایلی جدیردی کره بررای کمرک بره انجرام ایرن

است برای کودک بیمار فوقالعاده استرسزا و صردمهزننرده

پروسیجر ساخته شده است ،دستگاه رگیاب یرا پیداکننرده

باشد ( .)2بسیاری از کودکان خردسال هنگام بستریشردن

رگ اسررت .ایررن دسررتگاه برررای نشرراندادن رگ اسررتفاده

در بخش تاریباً همه چیز را غیرعرادی مییابنرد و کودکران

میشود .در علو پزشکی دلیرل اسرتفاده از آن ،حساسریت و

بزرگتر نگران ازدستدادن آزادی و استاالل خرود هسرتند

دقت در انجام رویههای تزریاات داخل وریدی ،خونگیری و

( .)3کودکان بستری در بیمارستان و کسانی که برهصرورت

نمونهگیری است .این دستگاه ویژگیهایی چون یافتن رگ،

سرپایی ویزیت میشوند ،تحت پروسیجرهای ناراحتکننرده

تشخیص مناسبترین ورید از میان وریدهای دیگر در عرض

و دردناک قرار میگیرند .پروسیجرهای دردناک شامل دامنه

 5یانیه ،قدرت تشخیص سیاهرگ از سرخرگ و سرعت زیاد

وسیعی از رگگیری ،خونگیری و موارد ناراحتکننده دیگر

دارد (.)13

مانند بیوپسی و  ...اسرت ( .)4رگگیرری شرامل واردکرردن

استفاده از این دسرتگاه موجرب کراهش مردت زمران و

یک لوله پالستیکی بره درون سیسرتو وریردی اسرت .ایرن

دفعات رگگیری و صرفهجویی در وسایل مصرفی میشرود.

پروسیجر بهمنظور تشرخیص یرا درمران بیمراریهرا انجرام

همچنین سرعت و کارآمردی پرسرتاران و راحتری و امنیرت

میشود و سریعترین راه برای تجویز مایعات ،الکترولیتهرا،

بیمار را نیز افزایش دهد .اطالعات نشان داده است اسرتفاده

آنتیبیوتیکها و داروها به وریدهای مرکرزی یرا محیطری و

از دستگاه رگیاب موجب کراهش  25درصردی زمران الزم

خون اسرت ( .)5رگگیرری از رایرجتررین و

برای یافتن محل دقیق رگ و افزایش بازده موفایت به 100

پرتکرارترین پروسیجرهای تهراجمی دردنراک پرسرتاری در

درصد میشود ( .)14برا وجرود کرارایی زیراد ایرن دسرتگاه،

بیمارسرتانهاسرت ()6؛ برهطروریکره تاریبراً  90درصررد از

اهمیت زیاد کاهش اضطراب کودکان در حرین رگگیرری و

بیماران بستری به نوعی تحت رگگیری قرار میگیرند (.)7

عواقب ناشری از آن ( ،)15پژوهشرگران بررآن شردند ترثییر

نزدیک بره  40درصرد از همره داروهرا و مایعرات از راه

متداول

سیستو گرد

ماایسه دو رو

استفاده از دستگاه رگیاب و رو

وریدی استفاده میشوند ( .)8نتیجه یک بررسری نشران داد

رگگیری را بر اضطراب و شاخصهای فیزیولوژیک کودکان

 74درصد از کودکان بستری برقراری خط وریدی را بدترین

 3تا  6ساله در بخشهای داخلی اطفال تعیین کنند.

منبع درد و اضطراب میدانند ( .)9تغییرات فیزیولوژیک که
مبین اضطراب کودک اسرت شرامل افرزایش ضرربان قلرب،

مواد و روشها

تنفس ،باالرفتن فشار خرون ،گشرادی مردمرکهرا ،قرمرزی

این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی برود کره روی

پوست و کاهش اشتهاست ( .)10رگگیرری دربیمراران بره

 62کررودک ( 31نفررر در گررروه کنترررل و  31نفررر در گررروه

خصوص کودکان به مهارت ودقت زیادی نیاز دارد؛ زیررا بره

مداخله)  3تا  6ساله بستری در بخشهای داخلری کودکران

دلیل ادم عمومی ،نرمبرودن بافرت بردن و درونریترر برودن

بیمارسررتان نمررازی از نظررر بیشررتر و متنرروع بررودن تعررداد
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بخشهای اطفال ،تخصصیبودن آن و تعرداد زیراد بیمراران

تعداد تنفس ،فشرار خرون و درصرد اشرباع اکسریژن خرون

انجام شد .برای تعیین حجو نمونه پس از مشراوره آمراری و

کودک بود که  5دقیاه قبل و بعد از رگگیری برا ابزارهرای

با توجه به اهداف و نوع مطالعه و مطالعات انجامشده در کره

جمعآوری اطالعات ذکرشده اندازهگیری و در فرم مخصوص

جنوبی ( )2013توسط  Senaو همکاران ،حجو نمونه برابرر

یبت شد.

بررا  31کررودک در هررر گررروه در نظرگرفترره شررد کرره برررای

بهمنظور بررسی میرزان اضرطراب از مایراس اضرطرابی

محاسبه آن از تعیین اختالف میانگین با اطمینان 95درصد،

 )YPAS( Yale Preoperative Anxiety Scaleاستفاده

توان  80درصد ،انحرراف معیرار  6و حرداقل اخرتالف قابرل

شد .مایاس اضطرابی  YPASشرامل پرنج بخرش فعالیرت،

قبول  3در شاخص و فرمول زیر بهدست آمد:

صررحبتکررردن ،بررروز هیجانررات ،میررزان تحریررکپررذیری و
وابستگی به والردین اسرت ( .)16برهمنظرور تعیرین پایرایی

کودکرران در محرردوده سررنی  3تررا  6سررال کرره پزشررک

دادههای یبتشده در فرم یبت ،مایاسهای اضطرابی توسط

مربوطه یبات شاخصهای فیزیولوژیک آنران را تثییرد کررد،

یک کارشناس خارج از تیو پژوهش که از قبل آموز هرای

وارد مطالعه شردند .سرسس پزشرک دسرتور تجرویز شرروع

الزم را در این خصوص دریافت کررده برود ،امرا از فرضریات

مایعات وریدی را صادر کرد .همچنین کودکانی که در طول

پژوهش آگاهی نداشت ،مشاهده و یبت شد .در هر دو رو

مطالعه فوت کردند یا والدین آنان تمایلی به ادامه همکراری

میانگین ،تعداد ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن خون برا

در پژوهش نداشتند یا بنا بر هر دلیلی همکراری خرود را در

پالس اکسیمتر و فشار خون با دستگاه فشارسرنج اطفرال و

طول پژوهش قطع کردند ،از مطالعه حذف شردند .نمونرهها

کاف متناسب با سن  3ترا  6سرال انردازهگیری شرد .تعرداد

در یکی از گروههای مداخله ( )Aو کنترل ( )Bقرار گرفتند.

تنفس که از طریق مشاهده و شمار

تعرداد ترنفس انجرام

بهمنظور اختصاص تصادفی نمونهها به گرروههرای پرژوهش،

شد ،در فرم مربوطه یبت شد.

رگگیرری مترداول و

بهمنظور تعیین میزان اضطراب کودک بر مبنای مایاس

کودکران گررروه مداخلره ( )Aبرره شریوه رگیرراب در بخررش

 ،YPASفیلوبرداری از کودک توسط یک فیلوبرردار یابرت

رگگیری شدند .بهمنظور افزایش دقت اجرای طرر و نیرز

به رو

نمای بسته صورت  5دقیاه قبل و بعد از رگگیری

یکسانسازی رگگیری ،یک پرستار یابت از تمامی نمونرهها

در دو گروه انجام شد .پس از یبت تصاویر ،فریلو هرکرودک

در اتاق درمان رگگیرری کررد .ابرزار جمرعآوری اطالعرات

در بازههای زمانی  10یانیهای از نظر وقوع هر یک از پاسر

شامل فرم اطالعات دموگرافیک و شاخصهای فیزیولوژیرک

های اضطرابی مدنظر توسط یرک کارشرناس خرارج از تریو

بود.

پژوهش مشاهده و یبت شد .بعد از اتمام مداخله ،پژوهشرگر

کودکان گرروه کنتررل ( )Bبره رو

 )1فرم اطالعات دموگرافیک شامل دو بخش مربوط بره

فیلوها را مشراهده کررد و برا اسرتفاده از فررم انردازهگیری

کودک شامل سن ،جنس ،تعداد موارد بستریشردن ،مردت

اضطراب به تغییرات مشاهدهشده در چکلیسرت نمرره داد.

زمان بستری در بخش و اطالعات مربوط به والردین شرامل

نمره حاصل از اضرطراب  5ترا  22برود .نمرره  5بره معنری

میزان تحصیالت پدر و مرادر برود .اطالعرات فررم از طریرق

نداشتن اضطراب و نمره  22به منزله شردیدترین اضرطراب

مصاحبه با والدین و اطالعات یبتشده در پرونده گرفته شد.

در کودک بود .درنهایت تغییرات شراخصهای فیزیولوژیرک

 )2شاخصهای فیزیولوژیک شامل تعداد ضرربان قلرب،

قبل و بعد از رگگیری و مایاسهای اضطرابی در دو گرروه
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با یکدیگر ماایسه شدند .دادهها با استفاده از آزمونهای تی

برابر بود و اختالف معناداری در دو گروه مشاهده نشد

مستال ،تی زوجی و تحلیل کوواریانس در نررمافرزار SPSS

( .)P=0/63تعداد دفعات بستری به دو گروه  2بار و کمتر و

نسخه  23تجزیهوتحلیل شدند.

بیشتر از  2بار تاسیو شد .نتایج آزمون کای اسکوئر نشان
داد میانگین تعداد دفعات بستری در گروه مداخله و کنترل

نتایج

برابر نیست و اختالف معناداری در دو گروه مشاهده شد

نتایج یافتههای دموگرافیک نشان داد میانگین سنی

( ،)P=0/02بهطوریکه بیشترین تعداد دفعات بستری در

کودکان گروه مداخله  4/27 ±1/20و گروه کنترل

گروه مداخله با تعداد دفعات بستری کمتر از  2روز فراوانی

 4/38±1/11بود .آزمون تی مستال نشان داد بین دو گروه

 24با درصد  77/4است و کمترین تعداد دفعات بستری در

از نظر سن برحسب سال اختالف معناداری وجود نداشت

گروه مداخله با مدتزمان بستری بیش از  2روز با فراوانی

( .)P=0/77بیشتر افراد گروه مداخله ( 74/2درصد) و

 7و درصد  22/6است .ماایسه دو گروه از نظر ضربان قلب

کنترل ( 71درصد) پسر بودند .آزمون کای اسکوئر نشان

قبل از مداخله با استفاده از آزمون تی مستال نشان داد

داد بین دو گروه از نظر جنسیت اختالف معناداری وجود

گروه کنترل قبل از رگگیری ضربان قلب کمتری داشته

ندارد ( .)P=0/77این در حالی است که بین دو گروه از نظر

است ( .)P>0/001آزمون تی زوجی برای ماایسه قبل و

توزیع فراوانی سطح تحصیالت والدین اختالف معنادار وجود

بعد گروه رگیاب رگگیری معمول بهطور جداگانه انجام

داشت )پدران P=0/005 :و مادران .)P>0/001 :مدتزمان

شد

از

بستری کودکان به دو دسته  1تا  2روز 3 ،روز و بیشتر

مداخله

که

تفاوت
در

ضربان
هر

دو

قلب
گروه

قبل

و

بعد

معنادار

بود

تاسیوبندی شد .میانگین مدتزمان بستری در دو گروه
جدول  :1ماایسه میانگین تعداد ضربان قلب  5دقیاه بعد از رگگیری نسبت به  5دقیاه قبل از رگگیری در دو گروه مداخله و کنترل
مداخله

کنترل

(رگگیری با رگیاب)

(رگگیری متداول)

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

 5دقیقه قبل از رگگیری

115±11/16

105±10/04

 5دقیقه بعد از رگگیری

112±10/39

113±8/6

t=2/97
df =30
P=0/006

t=5/720
df =30
P>0/001

گروه
تعداد ضربان قلب

***نتیجه آزمون

نتیجه آزمون
*
t=7/3
df=60
p>0/001
t=-0/81
df =60
P=0/42
**
F=21/15
df=1
P<0/001

* آزمون تی؛ ** آنکووا؛ *** آزمون تی جفتی

جدول  :2ماایسه میانگین تعداد تنفس  5دقیاه بعد از رگگیری نسبت به  5دقیاه قبل از رگگیری در دو گروه مداخله و کنترل
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مداخله (رگگیری با رگیاب)

کنترل (رگگیری متداول)

گروه

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

 5دقیقه قبل از رگگیری

26±2/63

26/6±4/72

 5دقیقه بعد از رگگیری

24/67±3/01

28/4±5/65

t=5/88
df =30
p >0/001

t=-4/29
df=30
p=0/001

تعداد تنفس

***نتیجه آزمون

نتیجه آزمون
*
t=-0/1
df =60
P=0/9
t=-3/16
df=60
p=0/002
**
F=36/91
df =1
p>0/001

* آزمون تی؛ ** آنکووا؛ *** آزمون تی جفتی
جدول  :3ماایسه میانگین فشار خون سیستول  5دقیاه بعد از رگگیری نسبت به  5دقیاه قبل از رگگیری در دو گروه مداخله و کنترل
فشارخون سیستول

گروه

انحراف معیار  ±میانگین

فشارخون
میلیمتر جیوه

مداخله

کنترل

 5دقیقه قبل از رگگیری

99±18

100±9/50

 5دقیقه بعد از رگگیری

103±16/98

99/67±8/22

t=-1/54
df =30
P=0/13

t=-1/6
df =30
P=0/25

***نتیجه آزمون

نتیجه آزمون

* t=-0/3
df=60
P=0/73
t=10/5
df =60
P=0/025
**
F=2/250
df =1
P=0/31

* آزمون تی؛ ** آنکووا؛ *** آزمون تی جفتی

(  .)P=0/006برای ما ایسه دو گروه پس از اتمام مداخله از

تنفس قبل و بعد از مداخله در هر یرک از گرروههرا تفراوت

نظر تعداد ضربان قلب آزمون کوواریانس بهمنظور حذف

معناداری دارد ( .)P>0/001آزمون کوواریرانس نیرز نشران

ایر پیشآزمون انجام شد که نتایج حاکی از تفاوت معنادار

داد بعد از مداخله با حذف ایر تعداد تنفس اولیره ،دو گرروه

بین دو گروه مداخله و کنترل بعد از رگگیری بود

تفاوت معناداری داشتهاند ( .)P>0/001آزمون تی مسرتال

(.)P>/001

نشان داد میانگین فشار خون سیستول قبرل از مداخلره برا

آزمون تی مستال نشان داد میانگین تعداد تنفس قبرل

یکدیگر تفاوت معناداری نداشرته اسرت ( .)P=0/73آزمرون

از مداخله با یکدیگر تفاوت معناداری نداشته است (.)P=0/9

تی زوجی نشان داد میانگین میرزان فشرار خرون سیسرتول

در این رابطه آزمون تری زوجری نشران داد میرانگین تعرداد

قبل و بعد از مداخلره در دو گرروه تفراوت معنراداری نردارد
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( .)P=0/13نتایج آزمون کوواریانس نشان داد میرزان فشرار

نداشررررته اسررررت ( .)P=0/31آزمررررون ترررری مسررررتال

خون سیستول بعد از مداخله در دو گروه تفراوت معنراداری

نشرررررررران داد میررررررررانگین فشررررررررار خررررررررون

جدول  :4ماایسه میانگین فشارخون دیاستول  5دقیاه بعد از رگگیری نسبت به  5دقیاه قبل از رگگیری در دو گروه مداخله و کنترل
گروه

فشارخون دیاستولیک

فشارخون

انحراف معیار ±میانگین

میلیمتر جیوه

نتیجه آزمون

مداخله

کنترل

 5دقیقه قبل از رگگیری

74±11/87

72/4±10/45

 5دقیقه بعد از رگگیری

76±12/14

73/6±11/32

t=0/3
df =30
P=0/76

t=0/21
df =30
P=0/83

***نتیجه آزمون

* t=-0/3
df=60
P=0/73
t=10/5
df =60
P=0/025
**
F=2/250
df =1
P=0/27

* آزمون تی؛ ** آنکووا؛ *** آزمون تی جفتی
جدول  :5ماایسه میانگین درصد اشباع اکسیژن خون  5دقیاه بعد از رگگیری نسبت به  5دقیاه قبل از رگگیری در دو گروه مداخله و کنترل
مداخله

کنترل

(رگگیری با رگیاب)

(رگگیری متداول)

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

 5دقیقه قبل از رگگیری

96/19±3/26

96/6±2/91

 5دقیقه بعد از رگگیری

96/6±2/91

92/6±16/35

گروه
درصد اشباع اکسیژن خون

***نتیجه آزمون

t=-1/53
df=30
p=0/13

t =1/57
df=30
p=0/13

نتیجه آزمون
*t=-1/43
df =60
p=0/15
t =1/34
df=60
p=0/18
**
F=2/50
df =1
P=0/11

* آزمون تی؛ ** آنکووا؛ *** آزمون تی جفتی

دیاستول قبل از مداخلره برا یکردیگر تفراوت معنراداری

مداخله در دو گرروه تفراوت معنراداری نداشرته اسرت (/27

نداشتهاند ( .)P=0/73همچنین آزمون تی زوجی نشران داد

 .)P=0آزمون تی مستال نشان داد میانگین درصرد اشرباع

میانگین میزان فشار خون دیاستول قبل و بعد از مداخله در

اکسیژن خون قبل از مداخله در دوگروه برا یکردیگر تفراوت

دو گروه تفاوت معنراداری نردارد ( .)P=0/76نترایج آزمرون

معناداری نداشته اسرت ( .)P=0/15همچنرین آزمرون تری

کوواریانس نشان داد میرزان فشرار خرون دیاسرتول بعرد از

زوجی نشان داد میانگین درصد اشباع اکسیژن خون قبرل و
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بعد از مداخلره در دو گرروه تفراوت معنرادار نداشرته اسرت

برای ماایسه هر گروه با دستگاه رگیاب و رگگیری

( .)P=0/13نتررایج تحلیررل کووواریررانس نشرران داد بعررد از

معمول انجام شد که اضطراب قبل و بعد از مداخله در هر

مداخله تفاوت معنادار نبوده است (( )P=0/11جدول .)6

گروه معنادار بود ( .)P>0/001نتایج تحلیل کوواریانس

ماایسه دو گروه از نظر اضطراب قبل از مداخله با

نشان داد بعد از مداخله تفاوت معنادار بوده است

استفاده از آزمون تی مستال نشان داد دو گروه از ابتدا

( .)P=0/001در گروه رگیاب میانگین بعد از رگگیری

اضطراب متفاوتی داشتهاند)  .)P>0/006آزمون تی زوجی

است.

نسبت

به

قبل

آن

بوده

کمتر

جدول  :6ماایسه میانگین نمره اضطراب  5دقیاه بعد از رگگیری نسبت به  5دقیاه قبل از رگگیری در دو گروه مداخله
مداخله

کنترل

(رگگیری با رگیاب)

(رگگیری با شیوه متداول)

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

 5دقیقه قبل از رگگیری

17/48±2/18

19/38±2/04

 5دقیقه بعد از رگگیری

13/77±1/94

18±2/44

t=10/49
df =30
p>0/001

t =1/57
df=30
p=0/13

گروه
اضطراب

***نتیجه آزمون

نتیجه آزمون
تی
t =-7/52
df=60
p >0/001
t=-7/52
df =60
p>0/001
** F=36/98
df =1
P>0/001

* آزمون تی؛ ** آنکووا؛ *** آزمون تی جفتی

فیزیولوژیک متعادلتری داشرتند .ایرن نترایج حراکی از آن

بحث
بر اساس یافتههای مطالعه میتوان نتیجه گرفرت رو

است که تعداد ضربان قلرب بعرد از رگگیرری در کودکران

رگگیری با دستگاه رگیاب به حفظ ضربان قلرب کودکران

گروه رگگیری با دستگاه رگیراب یبرات بیشرتری داشرته

کمک میکند .یکی از مزایایی که برای این رو

رگگیرری

است .نتایج مطالعه حاضر نشان داد تفاوت معناداری از نظرر

ذکر میشود ،این است که کودکران در ایرن رو

تغییررات

میانگین تعداد تنفس قبل از رگگیرری در دو گرروه وجرود

ضربان قلب کمتری را از خود نشان میدهند .نتایج مطالعره

نداشته است ،اما میانگین تعداد تنفس بعد از رگگیرری در

حاضر با پژوهشهرایی همخروانی دارد کره در زمینره ترثییر

گروه کنترل بیشتر از گروه مداخله بروده و ایرن اخرتالف از

رگگیری معمول بر تعداد ضربان قلرب کودکران خردسرال

نظر آماری قابل مالحظه است.

انجام شده است .در مطالعه ای که کالنی تهرانی و همکاران

در ماایسه میانگین تعداد تنفس کودکان در دو مرحلره

( )2017با هدف تعیرین ترثییر کررم امرال برر شراخصهای

قبررل و بعررد از رگگیررری در هررر یررک از گروههررا اخررتالف

فیزیولوژیک ازجمله تعداد ضربان قلرب و ترنفس در شریراز

معناداری دیده شد .یافتهها نشان میدهد تعداد تنفس بعرد

انجام دادند ،نتایج نشان داد کودکان گروه آزمون نسبت بره

از رگگیری نسبت به قبرل از رگگیرری در گرروه مداخلره

گروه کنترل که تحت رگگیری معمول بودند ،شراخصهای

کاهش و در گروه کنترل افزایش داشته است؛ بنرابراین ،بره
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نظر میرسد میتوان علت کاهش تعداد تنفس را بعد از رگ

بر تغییرات فشار خون دیاستولیک کودکران ماایسره شرد و

گیری در گروه رگگیری با دستگاه رگیاب ناشری از ترثییر

نتایج نشران داد فشرارخون دیاسرتولیک بعرد از رگگیرری

رگگیری بهصورت کاهش

متداول تغییر کرده و افزایش داشرته اشرت .نترایج مطالعره

کاهشدهنده اضطراب این رو

تعداد تنفس در کودکان دانست (.)17
نتایج مطالعه حاضر نشان داد تفاوت معناداری از نظرر
میانگین فشرار خرون سیسرتول قبرل از رگگیرری در دو

حاضر با مطالعاتی که در زمینه تثییر رگگیری مترداول برر
فشار خون دیاستولیک انجام شده ،بره دلیرل معنرادارنبودن
تفاوت ،همسو است (.)19

گروه وجود نداشته است ،اما میانگین فشار خون سیستول

نتایج مطالعه حاضر نشان داد تفاوت آماری معناداری از

بعد از رگ گیری در گروه مداخله بیشرتر از گرروه کنتررل

نظر میانگین درصد اشرباع اکسریژن قبرل از رگگیرری در

بوده و این اختالف از نظر آماری قابرل مالحظره اسرت .در

کودکرران دو گررروه وجررود نرردارد و میررانگین درصررد اشررباع

ماایسرره میررانگین فشررارخون سیسررتول کودکرران در دو

اکسیژن خرون قبرل و بعرد از مداخلره در دو گرروه تفراوت

مرحلرره قبررل و بعررد از رگ گیررری در هررر یررک از گروههررا

معنادار نداشته است .میانگین درصد اشباع اکسریژن خرون

اختالف معناداری مشاهده نشرد .نترایج نشران داد میرزان

بعد از رگگیری در کودکان گروه کنترل کمترر از کودکران

فشار خون سیسرتول بعرد از مداخلره در دو گرروه تفراوت

گروه مداخله بوده است .با توجه به اینکه یکی از نشرانههای

معناداری نداشته است .بره طور مثرال ،در مطالعره Fixler

اضطراب در کودکان ،کاهش درصرد اشرباع اکسریژن خرون

( )2016تثییر رگ گیرری مترداول برر میرزان فشرار خرون

است ،احتماالً علت کمتربودن درصد اشباع اکسریژن خرون

سیستولیک کودکان بررسی شد .نتیجه مطالعه نشران داد

کودکرران بعررد از رو

رگگیررری متررداول ممکررن اسررت

اگرچرره در گررروه مداخلرره بعررد از رگگیررری فشررار خررون

اضطرابآور بودن این رو

افزایش دا شته ،امرا از نظرر آمراری معنرادار نبروده اسرت.

یاب باشرد .در مطالعرهای کره ویروقی و همکراران ()2017

آزمررون آمرراری ترری مسررتال تفرراوت معنرراداری را از نظررر

انجام دادنرد ،ترثییر انحرراف فکرر برر میرزان درصرد اشرباع

میانگین فشار خون دیاسرتولیک قبرل از رگگیرری در دو

اکسیژن خون کودکان خردسال در رگگیری بررسی شرد و

گروه نشان نداد .میانگین فشار خرون دیاسرتولیک بعرد از

در گروه آزمون در مرحله قبل و بعد از مداخله ،آزمرون تری

رگ گیری در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل بوده ،امرا

زوجی اختالف آماری معناداری را نشان نرداد ،امرا در گرروه

از نظر آماری معنادار نبوده است (.)18

کنترل در مراحرل قبرل و بعرد از مداخلره اخرتالف آمراری

در ماایسه میانگین فشار خون دیاستول کودکران در دو

نسبت به رو

رگگیری با رگ

معناداری مشاهده شد ( .)P>0/001

مرحله قبل و بعد ازرگگیری در هر یرک از گروههرا ،نترایج

نتایج مطالعه حاضر نشان داد میانگین نمرره اضرطراب

مطالعه حاضر نشان داد اختالف معنراداری در هرر دو گرروه

قبل از رگگیرری در دو گرروه مداخلره و کنتررل از ابتردا

وجود ندارد و میزان فشار خون دیاستول بعد از مداخلره در

اضطراب متفاوت و معناداری داشتهاند و شدت اضطراب در

دو گروه تفاوت معناداری نداشته است .میانگین فشار خرون

این دو رو

و در دو گروه معنادار بوده است .با توجره بره

دیاستول قبل و بعد از رگگیری در گروه مداخله و کنتررل

نتایج تحلیل کوواریانس ،میانگین نمره اضطراب  5دقیاره

افزایش داشته ،اما این تفاوت معنرادار نبروده اسرت .برهطور

بعد از رگ گیری در دو گروه متفاوت است .میتوان نتیجه

نمونه ،در مطالعه  )2020( Sudungتثییر رگگیری متداول

گرفت که بعد از رگ گیری تفراوت موجرود از نظرر آمراری
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معنرریدار اسررت ( .)P>/001نتررایج بررهدسررتآمررده نشرران

مثبت رگگیری با دسرتگاه رگیراب در کراهش پاسر های

میدهد عمل رگ گیری برای کودکان پروسیجری اضطراب

فیزیولوژیررک وابسررته برره اضررطراب ناشرری از رگگیررری در

آور محسوب میشود و تمام کودکان قبل از رگگیری چه

کودکرران خردسررال شرررکتکننررده در مطالعرره ،ایررن رو

به شیوه متداول و چه به شیوه رگیاب حالتی از اضطراب

رگگیری برای کودکران خردسرال بسرتری در بخرشهرای

را تجربه میکنند ،بهطروریکره در گرروه مداخلره بعرد از

داخلی اطفال ایمن ،کوتنش و خوشایند است و میتواند بره

رگ گیری اضطراب کمتر بوده است .همچنین آزمرون تری

عنوان یک رو

رگگیری مترداول مناسرب در بخشهرای

زوجرری برررای ماایسرره هررر گررروه بررا دسررتگاه رگیرراب و

کودکان استفاده شود .با توجه به اهمیت تعادل شاخصهای

رگ گیری معمول انجام شرد کره اضرطراب قبرل و بعرد از

فیزیولوژیررک در کودکرران ،میترروان از ایررن رو

برررای

مداخله در هر گروه معنادار برود .اخرتالف میرانگین نمرره

رگگیری استفاده کرد .امید مریرود نترایج حاصرل از ایرن

اضطراب گروه مداخله نیست به گرروه کنتررل بعرد از رگ

پژوهش ،حوزه فعالیت پرسرتاری را در ارتبراط برا اضرطراب

رگیری نشان دهنده این است که اضطراب در گروه کنترل

کودکان گستردهتر کند و بر کیفیت مراقبتهرای پرسرتاری

افررزایش و در گررروه مداخلرره کرراهش داشررته اسررت (.)20

بیفزاید .یافتههای حاصل از تجزیرهوتحلیرل آمراری دادههرا،

 Umanو همکرراران ( )2019بررهمنظررور تعیررین تررثییر

فرضیه ایرن پرژوهش مبنری برر وجرود تفراوت در دو رو

رگگیر ی متداول بر حالرت و اضرطراب رفتراری کودکران

اسررتفاده از دسررتگاه رگیرراب و رو

پژوهشی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که رگگیری

تثییرگذار بر کاهش اضطراب و شاخصهای فیزیولوژیرک در

متداول باعث افزایش رفتارهرای اضرطرابی ازجملره درهرو

کودکان بستری  3تا  6ساله را تثیید میکند.

کشیدن چهره ،گریره و بریقرراری در کودکران مریشرود.

متررداول رگگیررری

به عبارت دیگر ،اطالعات بهدستآمده بیانگر تثییر قابرل
اسررتفاده از دسررتگاه رگیرراب بررر کرراهش

یافته های این مطالعات نشاندهنرده ایرن اسرت کره رو

مالحظرره رو

رگ گیررری متررداول موجررب افرر زایش اضررطراب کودکرران

اضطراب نسبت به رو

میشود ( .)21به نظر می رسد استفاده از دستگاه رگیراب

دادههای بهدستآمده در این پژوهش ،کودکانی که برای آن

یکرری از راهکارهررای پیشررنهادی برررای کرراهش اضررطراب

ها رگگیری با استفاده از دستگاه رگیاب انجام شده است،

رگگیری کودکان است.

کاهش معنریداری ( )P>0/05در میرزان اضرطراب بعرد از

رگگیری متداول است .برر اسراس

در مطالعه حاضر به دلیرل زیرادبودن معیارهرای ورود بره

آزمون نسبت به قبل از آزمون در ماایسه با گروهی داشتند

مطالعه و محدودیت زمانی ،دسترسی به تعداد بیشتر نمونرهها

که از رو

رگگیری متداول برای آنها استفاده شده برود.

میسر نبود که این موضوع از محردودیتهای مطالعره حاضرر

همچنین عالئو حیاتی بیمراران در گرروه دسرتگاه رگیراب

بود .لذا پیشنهاد میشود این پژوهش روی تعرداد نمونرههای

نسبت به رو

معمول رگگیری در حد متعادلتری حفرظ

بیشتری انجام شود .به دلیل همکارینکردن مسئوالن برخری

شد .با توجه به اینکره یکری از ناشهرای اصرلی پرسرتاران

از بخشها ،نمونهگیری از بخشهایی بیشتر انجام شد کره برا

دستیابی بره رو هرای غیرتهراجمی در درمران و مراقبرت

پژوهشگرهمکاری میکردند.

بیماران است ،میتوان با انواع رو های کاهنرده اضرطراب،

نتیجهگیری

ایرات مخررب رویرههای تهراجمی دردنراک را در کودکرانی
کاهش داد.

با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه مبنی بر ترثییرات
فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی ،دوره  ،24شماره  ،78تابستان 1400
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حمایت مالی
مطالعه حاضر با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی
 بدین وسیله از معاونت پژوهشی این.شیراز انجام شده است
دانشگاه به دلیل تثمین هزینههای مالی این مطالعه تشکر و

تشکر و قدردانی

.قدردانی میشود

این مااله حاصل طر تحایااتی و مصوب کمیته اخالق

تضاد منافع

 نویسنده.در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شیراز است
مااله از مساعدت و همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

این مطالعه برای نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی
.نداشته است

.تشکر و قدردانی میکند

مالحظات اخالقی
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Abstract
Introduction: Venipuncture is one of the most common and anxious experiences in children related
to hospitalization and disease. The facilitation of venipuncture saves time and costs, reduces the risk
of infection, and maintains patient safety. This study aimed to compare the effect of two methods of
using a venipuncture device and the common method of venipuncture on anxiety and physiological
indicators of children.
Materials and Methods: This clinical trial study was conducted on 62 eligible children aged 3-6
years. The venous access was performed by a vein finder and the conventional method in the
intervention and control groups, respectively. Anxiety responses, heart rate, respiration rate, blood
pressure, and blood oxygen saturation in both groups were measured 5 min before and after
venipuncture. The Yale Preoperative Anxiety Scale was used to this end. Data were analyzed in
SPSS software (version 23) using independent t-test, paired t-test, and analysis of covariance.
Results: Physiological indices of heart rate (P<0.001) and respiratory rate (P=0.002) showed a
significant difference after the intervention (P<0.001). However, the blood oxygen saturation
(P=0.13), systolic blood pressure (P=0.31), and diastolic blood pressure (P=0.76) were not
significant. The mean anxiety scores were reported as 13.77±1.94 and 18±2.44 in the intervention
control groups, respectively, after the intervention (P=0.001). Based on the findings, the anxiety
score showed a significant decrease in the intervention group after the venipuncture, compared to the
control group (P<0.001).
Conclusion: Since the vein finder device had positive effects in reducing anxiety and maintaining
physiologic indices balance in 3-6-year-old children, it can be applied as a proper method for
intravenous catheterization in pediatric medical wards.
Keywords: Anxiety, Children, Intravenous catheterization, Physiological indicators
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