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چکیده

:مقدمه 

ن سبب از جراحی کودکان صورت می گیرد اضطراب بیمارسال که در مراک10تا2با توجه به کثرت جراحی آدنوتانسیلکتومی در کودکان 

پره .عدم آگاهی بیماران از مداخالت جراحی و بیهوشی سبب افزایش استرس آنها خواهد شد.افزایش عوارض جراحی و بیهوشی میشود

بل فهم کودکان به روشهاي مدیکاسیون با میدازوالم سبب کاهش اضطراب بیماران میشود در مقاالتی آموزشهاي قبل از جراحی به زبان قا

متفاوت سبب کاهش اضطراب می شود هدف از این مطالعه آموزش کودکان با دادن کتابچه اي در مورد بیهوشی به کودکان به یک گروه 

.و دادن میدازوالم خوراکی به گروه دیگر و مقایسه و بررسی بازتابهاي رفتاري کودکان در دو گروه خواهد بود

:مواد و روش ها 

کودکان گروه اول .انجام شدآدنوتانسیلکتومییجراحعملك تحت کود48بوده و بر روي کارآزمایی بالینیطالعه حاضر از نوع م

در یشب قبل از جراح)گروه آموزش(در گروه دوم .ندآماده شدیجراحيبرا)بدون آموزش(بخش ینطبق روت)یدازوالمگروه م(

صبح روز عمل در هر دو شب قبل و.و اتاق عمل داده شدیهوشیاطالعات در مورد بيه حاوقبل از عمل به کودکان کتابچیزیتو

.مورد تحلیل قرار گرفتSPSSیري شد و نتایج با برنامه آنالیز اندازه گSTAICبا پرسشنامهیماراضطراب بیزانگروه م

:نتایج

میانگین سنی در گروه دریافت کننده .بودندصد گروه میدازوالم پسردر3/58درصد گروه دریافت کننده کتابچه و 8/45در این مطالعه 

در این مطالعه مشاهده شد که کتابچه در میان کودکان میزان .سال بود45/8±86/1سال و در گروه میدازوالم 12/9±72/1کتابچه 

میدازوالم تنها توانست میزان آرامش قبل از آشفتگی و ترس قبل از عمل را کاهش و میزان آسودگی قبل از عمل را افزایش دهد ولی

در این مطالعه مشاهده شد میدازوالم میزان ضربان قلب و فشار خون را بیش از کتابچه کنترل کرد و این .عمل را در کودکان افزایش دهد

دریافت کننده میدازوالم کاهش همچنین مشاهده شد که کتابچه نتوانست اضطراب را نسبت به گروه .کنترل از نظر آماري معنی دار بود

.معنی داري دهد

:نتیجه گیري

یکاسیون با میدازوالم میزان اضطراب کودکان دنتایج مطالعه فوق نشان داد که آموزش قبل از عمل توسط کتابچه توانست به اندازه پره م

.قبل از عمل جراحی آدنوتانسیلکتومی را کاهش دهد

زوالم، اضطراب کودکان، آدنوتانسیلکتومیپره مدیکاسیون، میدا:کلمات کلیدي 
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مقدمه و بیان مسئله-1-1

ساالنه میلیونها کودك تحت جراحی قرار می گیرند و اغلب این کودکان قبل از جراحی دچار اضطراب قابل 

روانی مانند تاخیر در ویکی،  رفتاري اضطراب قبل از جراحی با اثرات جانبی کلین.توجهی می شوند

اضطراب قبل از جراحی ).1و2(ریکاوري، افزایش نیاز به ضد درد و اختالالت رفتاري جدید همراه میباشد 

اپی نفرین می شود این پاسخهاي سبب افزایش استرس هورمونها شده که منجر به افزایش کورتیزول سرم و

جراحی وعفونت  تحریک میشوند ،سرما،درد،اضطراب،ترساسترس توسط محرکهاي متفاوتی مانند 

از کودکان در اینداکشن بیهوشی واکنش هاي متفاوتی از اضطراب از خود بروز می دهند %50حدود).3(

.مداخالت متفاوتی بر روي والدین و کودکان براي کاهش اضطراب کودکان صورت گرفته است).4(

روز جراحی در معموال ً اکثر مداخالت بوده وور والدین در اتاق عمل حض،شایعترین مداخله قبل از عمل

.صورت می گیرد

حضور والدین در زمان اینداکشن در مطالعات متفاوت با پره مدیکاسیون میدازوالم و یا مجموع حضور 

اب اسکورهاي استانداردي براي ارزیابی اضطر.مقایسه شده است)میدازوالم(والدین و پره مدیکاسیون 

شواهد نشان می دهد که حضور .زمان اینداکشن و اضطراب والدین استفاده شده است،بیمار قبل از عمل

والدین در زمان اینداکشن سبب کاهش اضطراب و یا افزایش همکاري کودکان و یا سبب افزایش تاثیر 

).5(ن ترجیح داده میشود در بسیاري از مطالعات میدازوالم به تنهایی به حضور والدی.میدازوالم نشده است

تاثیر رفتار والدین بر میزان اضطراب ،قبل از بیهوشی،یکی از زمینه هاي قابل بررسی در رفتار کودکان

در )سرگرمی ها،دبستان(رفتارهاي خاصی مانند صحبت در باره مباحث غیر پزشکی .کودکان میباشد

اما مطالعات نشان می دهد که دادن .اشدکاهش اضطراب کودکان براي پروسه هاي دردناك موثر می ب

آرامش و همدردي سبب کاهش اضطراب در کودکان شده و رفتار کادر پزشکی نیز بر رفتار کودکان تاثیر 

از طرف دیگر، ارتباط بین والدین و کادر پزشکی نیز در میزان اضطراب کودکان نقش .گذار بوده است

).4(موثري دارد 


