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Abstract
Background and aim: Pulmonary atelectasis is one of the major problems in most chest surgeries, especially
open heart surgery. This study was performed to investigate the effect of standard nursing care package
(appropriate bed height, breathing exercises and postural drainage) on the severity of atelectasis in patients
after open heart surgery.
Methods: In the present randomized clinical trial, 60 eligible patients who had open heart surgery were
selected by available sampling method and then randomly divided into four blocks of intervention (30
patients) and control (30 patients). They got. In the control group, routine care was performed in the ward and
for the intervention group. Data collection tools, data sheet and chest radiography were used to diagnose
atelectasis.
Results: The results showed that the intervention and control groups did not differ significantly in terms of
demographic characteristics. The results also showed that although the incidence of atelectasis was lower in
the intervention group than the control group, but this difference was not statistically significant (P> 0.05).
Conclusion: Due to the lack of effect of care package on reducing the incidence of atelectasis, it is suggested
that due to the temporal and spatial limitations of this study, wider studies should be performed in other
centers and more patients.
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چکیده
زمینه و هدف :آتلکتازی ریوی یکی از عمدهترین مشکالت در اکثر جراحیهای قفسه سینه به خصوص اعمال جراحی باز قلب است .این تحقیق
به منظور بررسی تأثیر اجرای بسته استاندارد مراقبت پرستاری ( ارتفاع مناسب تخت،تمرینات تنفسی و درناژ وضعیتی ) بر شدت آتلکتازی در بیماران
بعد از عمل جراحی باز قلب انجام شده است.
روشها :در کارآزمایی بالینی تصادفی شده حاضر ،تعداد  60بیمار واجد شرایط که جراحی باز قلب داشتند به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب
و سپس به بلوکهای چهارتایی به طور تصادفی در دو گروه مداخله ( 30بیمار) و شاهد ( 30بیمار) قرار گرفتند .در گروه شاهد مراقبتهای روتین در
بخش و برای گروه مداخله ،بسته مراقبتی اجرا شد .ابزار گردآوری دادهها ،برگه ثبت اطالعات و جهت تشخیص آتلکتازی از رادیوگرافی قفسه سینه
استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد گروه مداخله و شاهد از نظر مشخصات جمعیت شناختی اختالف معنیدار نداشتند .هم چنین یافتهها نشان داد با این که در
گروه مداخله میزان بروز اتلکتازی کمتر از گروه شاهد بود اما این اختالف از نظر آماری معنادار نبود( .)P>0/05
نتیجهگیری :با توجه به عدم تأثیر بسته مراقبتی بر کاهش بروز اتلکتازی ،پیشنهاد میشود با توجه به محدودیتهای زمانی و مکانی این پژوهش،
مطالعات وسیعتری در مراکز دیگر و تعداد بیماران بیشتر انجام شود.
کلیدواژهها :مراقبت پرستاری ،جراحی باز قلب ،آتلکتازی
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بیماریهای قلبی -عروقی از اصلیترین علل مرگ و میر در
جوامع امروزی هستند و پیشبینی میشود عوامل مؤثر در ابتال به
این بیماریها تا چند سال آینده رتبه نخست در میان تمام بیماری
ها در سراسر دنیا را به خود اختصاص دهد ،علیرغم این که روش
جراحی به عنوان یکی از درمانهای پیشنهادی و انتخابی برای
اصالح و درمان بیماریهای قلبی عروقی است ،اما میتواند
عوارض متعددی را به همراه داشته باشد .این عوارض از لحظه
ورود بیمار به اتاق عمل شروع و تا هفتهها بعد از جراحی ادامه
یابد ،از جمله این عوارض میتوان به عوارض بیهوشی ،عوارض
تکنیک جراحی ،عوارض ناشی از گردش خون به دنبال انحراف
مسیر خون به پمپ قلبی ریوی ،عوارض ناشی از تعبیه لولههای
سینهای،کاهش برون ده قلبی ،آسیب حاد کلیه ،اختالل در سیستم
گردش خون ،خونریزی و اختالالت انعقادی و عوارض ریوی
اشاره کرد.
خونریزی به عنوان یکی از شایعترین عوارض بعد از جراحی
پیوند عروق کرونر است که میتواند برگشت مجدد بیمار به اتاق
عمل را به دنبال داشته باشد[ .]2 ,1خونریزیهای بعد از عمل با
شیوع  58/7درصد علت اصلی جراحی مجدد بوده که در 90
درصد موارد در مدت زمان کمتر از  24ساعت اول بعد از عمل
اتفاق میافتد با توجه به فرآیند جراحی برای تخلیه خون و
ترشحات از فضای قفسه سینه و پیشگیری از بروز عوارض
احتمالی ناشی از تخلیه ناکافی ترشحات در فضای پلور و پریکارد،
بعد از جراحی برای بیماران لوله سینهای تعبیه میشود .در صورتی
که مدیریت و تخلیه ترشحات سینهای به خوبی انجام نشود می
تواند پیامدهای ناگوار از جمله برگشت مجدد بیمار به اتاق عمل،
تامپوناد ،هموتوراکس ،پنوموتراکس و سندرم احتباس خون را به
دنبال داشته باشد .جراحی باز قلب یکی از مهمترین اعمال
جراحی است؛ که شامل جراحی دریچه قلب ،بیماریهای
مادرزادی قلب و بیماری عروق کرونر است .با توجه به نتیجه
مطالعات متعدد ،میتوان گفت که هیچ اقدامی در زمینه درمان
بیماریهای قلبی عروقی به اندازه جراحی قلب ،بر کیفیت زندگی
مبتالیان تأثیر نگذاشته است[ .]2طی مطالعه ریژل (  ) Rijalو
همکاران در سال  2018بیماریهای مزمن بار و هزینههای
سنگین و فاجعه آمیزی را بر بیماران و خانوادههای آنها تحمیل
میکند .بر اساس مطالعه مروری جاسپرز در سال  2014بر روی
شش بیماری مزمن از جمله (بیماری قلب و عروق ،سکته مغزی،
دیابت ،سرطان ریه ،روده بزرگ،گردن رحم و پستان) در دنیا به
این نتیجه رسید که هزینههای اضافی به وجود آمده از این
بیماریها نسبت به درآمد خانواده ،بین  2تا  158درصد است؛ که
فاجعه مالی بزرگی در کشورهای مختلف به بار آورده است[.]2
درمانهای رایج در دنیای امروز در بحث بیماریهای قلب و
عروق ،شامل دو بخش دارویی و مداخالت تهاجمی

( )PCI,PTCAاست که سبب کاهش نیاز بیمار به جراحی پیوند
عروق کرونر شده است[ .]2اما هنوز جراحی پیوند عروق کرونر،
مؤثرترین و بهترین گزینه در امر درمان این قبیل بیماران
است[ .]2جراحی باز قلب یکی از مهمترین اعمال جراحی است؛
که شامل جراحی دریچه قلب ،بیماریهای مادرزادی قلب و
بیماری عروق کرونر است و هیچ اقدامی در زمینه درمان بیماری
های قلبی عروقی به اندازه جراحی قلب ،بر کیفیت زندگی
مبتالیان تأثیر نگذاشته است[ .]3هر ساله حدود  35تا  50هزار
مورد عمل جراحی در ایران انجام میشود[ .]4علیرغم این که
روش جراحی به عنوان یکی از درمانهای پیشنهادی و انتخابی
برای اصالح و درمان بیماریهای قلبی عروقی است ،اما میتواند
عوارض متعددی را به همراه داشته باشد .این عوارض از لحظه
ورود بیمار به اتاق عمل شروع و تا هفتهها بعد از جراحی ادامه
یابد ،از جمله این عوارض میتوان به عوارض بیهوشی ،عوارض
تکنیک جراحی ،عوارض ناشی از گردش خون به دنبال انحراف
مسیر خون به پمپ قلبی ریوی (آتلکتازی) ،عوارض تعبیه
لولههای قفسه سینه (آتلکتازی)[ ،]3کاهش برون ده قلبی ،آسیب
حاد کلیه ،اختالل در سیستم گردش خون ،خونریزی و اختالالت
انعقادی و عوارض ریوی اشاره کرد[.]5
عوارض ریوی از شایعترین عوارض بعد از اعمال جراحی قلب
و عروق است .به طوری که میزان بروز اتلکتازی بعد از اعمال
جراحی پیوند عروق کرونر  60-84درصد ذکر شده[ ]6است چرا
که با توجه به اینکه پایش و مدیریت میزان درناژ (خونریزی) بعد
از جراحی قلب از اهمیت زیادی برخوردار است؛ تعبیه چست تیوب
(لوله سینهای) در فضای پریکارد و پلور باعث تخلیه بهتر و
برداشت فشار میشود .در صورتی که تخلیه ترشحات از فضای
مذکور به خوبی انجام نشود میتواند منجر به عوارض متعددی
بشود[ .]7،8عدم تخلیه کافی ترشحات میتواند با توجه به
تأثیراتی که بر بازشدگی و کاهش حجمپذیری ریهها دارد عوارض
ریوی مثل آتلکتازی را نیز به دنبال داشته باشد که منجر به
افزایش مدت بستری در بیمارستان و افزایش هزینهها خواهد
شد[ .]9بروز آتلکتازی به دنبال جراحی قلب میتواند به خاطر
مواردی چون تجمع مایع در فضای پلور و تغییر در الگوی تنفسی
از جمله عدم توانایی مددجو در سرفه مؤثر و تنفس عمیق به
خاطر ترس ناشی از جراحی و حتی لولهی سینهای باشد[ .]10در
مطالعهای که توسط راشل وینی و همکاران در خصوص
اختالالت ریوی به دنبال جراحی قلب صورت گرفت ،شیوع
پلورال افیوژن  ،%27-95آتلکتازی  ،%16-88پنومونی ،%4-20
فلج دیافراکماتیک  ،%19آمبولی ریوی  % 3/2و پنوموتوراکس را
 %1/4گزارش کرده است[ .]11پــس از یــک جراحــی قلبــی
بــدون عارضــه ،بــاز کــردن جنــاغ در خــط وســط باعــث
کاهــش عمــده در ظرفیــت کلــی ریــه ،ظرفیــت حیاتــی،
حجــم نیــروی بازدمــی در ثانیــه اول میشود .ایــن
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جدول شماره  .1ویژگی های جمعیت شناختی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه در دو گروه مداخله و شاهد
گروه

مداخله

متغیر

میانگین±انحراف معیار
59/23± 6/71

سن

شاخص توده بدنی

26/93± 3/60

حیاتی؛ مراقبت از لولههای سینهای ،پیشگیری از بروز عوارض
ریوی و پایش و مدیریت خونریزی بعد از عمل جراحی قلب می
باشد؛ در این راستا اگرچه روشهای مختلف مراقبتی و مطالعات
انجام شده برای این مهم وجود دارد؛ ولی در غالب این پژوهشها
فقط بر روی یکی از عوارض از جمله مدیریــت درد و حرکــت
دادن ســریع بیمــار ،تمرین تنفسی انجام شده که متأسفانه نتایج
خوبی برای بیماران نداشته است[ .]12بنابراین با توجه به
مشکالت موجود در مراقبت از این بیماران و نبود بسته جامع
مراقبتی و با عنایت به آمار باالی جراحی باز قلب در ایران و وجود
شواهد دال بر بروز عوارض ریوی به ویژه اتلکتازی ،مطالعه حاضر
با هدف تعیین تأثیر بسته مراقبت پرستاری (ارتفاع مناسب تخت،
میزان و مدت زمان ساکشن ترشحات ،تمرینات تنفسی و درناژ
وضعیتی) بر پیامدهای تخلیه لولههای سینهای(آتلکتازی) بیماران
تحت عمل جراحی باز قلب انجام شد.

مواد و روشها
معیارهای ورود به مطالعه
بیماران با جراحی باز قلب غیر اورژانس (شامل مشکالت
عروق کرونر ،جراحیهای دریچهای و ترمیمی و ترکیبی) ،تمایل
به شرکت در مطالعه ،محدوده سنی بین  18تا  70سال ،دارا بودن
ضربان قلب  60تا  110بار در دقیقه ،فشارخون سیستولیک بیشتر
از 90تا140میلیمتر جیوه،کسر تخلیهای بطن چپ بیشتر از ،%30
مجله پرستاری مراقبتهای ویژه

شاهد
میانگین ±انحراف

مداخله آماری تی مستقل

معیار

مقدار معنیداری

61/17± 6/83

26/10± 3/70

t= 1/105
P=0/27
df=57
t= -0/879
P=0/38
df=58

حجم نمونه
با توجه به مطالعات مشابح همانند ،مطالعه مرادیان و
همکاران در سال  1391و فرمول تعیین حجم نمونه پوکاک و
گیگی تعداد نمونه الزم برای پژوهش حاضر با اطمینان  95درصد
و توان مداخله  80درصد 30نفر در هر گروه و در مجموع 60
نفر در دو گروه حاصل شد[.]17
نمونهگیری و روش انجام مداخله
نمونههای دارای معیارهای ورودی (مبتنی بر هدف) انتخاب و
بعد از عمل ،از آنها رضایت آگاهانه اخذ شد .سپس با تخصیص
تصادفی (بلوکهای چهارتایی) به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم
شدند ،در هر دو گروه مداخله و شاهد فرم جمعیت شناختی ،سابقه
بیماری و مصرف داروها ،نوع عمل جراحی ،مدت زمان پمپ قلبی
ریوی ،میزان مصرف هپارین و )...آزمایشات بدو ورود ثبت شد و
سپس بسته مراقبتی پرستاری که یک مفهوم جدید در مراقبت
های ویژه است که عبارت است از مداخالتی که بر طبق شواهد،
با یکدیگر ،یک پروتکل واحد را تشکیل میدهند که به سادگی
قابل رشد و توسعه هستند و به شرح زیر اجرا شد[.]20
 .1دادن ارتفاع تخت بیمار از زمین تا جایی که لولههای سینه
ای تحت کشش قرار نگیرند.
 .2وصل کردن لولههای سینهای بالفاصله بعد از ورود بیمار
به بخش به دستگاه ساکشن به مدت  24ساعت با فشار منفی 5
تا  10سانتی متر آب
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تغییــرات ممکــن اســت بــه افزایــش آتلکتــازی منجــر
شــود که پس از دوره بای پس دلیل عمده شانت داخل ریوی و
اکسیژناسیون ضعیف شریانی است[ .]12پرستاران مهمترین
مراقبین درمانی بیماران پس از جراحی قلب در بخش مراقبتهای
ویژه جراحی قلب هستند که بیشترین زمان را در دوره بحرانی
پس از عمل بر بالین این بیماران سپری میکنند و با وقوف بر
شرایط و عوارض ،مسئولیت شروع مداخالت حمایتی و پیشگیری
کننده الزم را بر عهده دارند[ .]13یکی از این نقشهای مهم و

نداشتن مشکالت انعقادی وقطع داروهای ضد انعقادی در بازه
زمانی مناسب.
معیارهای خروج از مطالعه
عدم رضایت یا امتناع بیمار از ادامه همکاری در هر مرحله از
مطالعه ،بروز هرگونه اتفاق غیر قابل پیش بینی ( اختالل
همودینامیک ،اختالالت عصبی و  ،)....مصرف اینوتروپ با دوز
باال ،خونریزی شدید در بدو ورود ،تهویه مکانیکی بیشتر از یک
هفته و همچنین  ،نیاز به آرام سازی مداوم.
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جدول شماره  .2فراوانی و درصد فراوانی آتلکتازی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه در دو گروه مداخله و شاهد
گروه

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

بلی

0

(1 )3/3

خیر

(30 )100/0

(29 )96/7

بلی

0

(2 )10/0

خیر

(30 )100/0

(27 )90/0

مقدار معنیداری
χ2 =1/017
P = 0/500
df =1
2
χ =3/158
P = 0/119
df =1

بلی

(2 )6/7

(3 )20/0

خیر

(28 )93/3

(24 )80/0

χ2 =2/308
P = 0/127
df =1

متغیر
روز اول

روز دوم

روز سوم

 .3بعد از در آوردن لوله داخل تراشه هر یک ساعت (در زمان
بیداری) بیمار توسط دستگاه اسپیرومتری  8تا  12بار تنفس عمیق
را تمرین میکرد
 .4انجام درناژ وضعیتی در زاویه  45درجه و تشویق بیمار به
سرفههای مؤثر (2بار در هر شیفیت)
در گروه شاهد بدون هیچ مداخلهای اقدامات روتین بخش
اعم از درناژ روزانه و تغییر پوزیشن تشویق تنفسی انجام شد.
پس از انجام مداخله ،در روزهای اول ،دوم و سوم ،در شیفت
های متعدد (صبح ،ظهر ،شب] رادیوگرافی ساده قفسه سینه انجام
و نتیجه توسط فوق تخصص ریه برای تشخیص آتلکتازی مورد
استفاده قرار گرفت و در نهایت کلیه اطالعات به صورت جداگانه
(هر روز) در پرسشنامه ثبت شد .در ضمن در صورت تشخیص
آتلکتازی (روی هم خوابیدن ریهها) ،مراقبتهای پرستاری توسط
پرستاران با تجربهتر و به صورت دقیق ،طبق بسته مراقبتی ،اجرا
شد.
ابزار گردآوری دادهها
فرم جمع آوری اطالعات شامل دو بخش بوده که بخش اول
شامل  16سؤال جمعیت شناختی و سابقه پزشکی که اطالعات
مربوط به سن ،جنس ،قد ،وزن ،دیابت ،فشارخون ،کسر تخلیهای
بطن چپ و بخش دوم فرم جمع آوری اطالعات مربوط به وجود
یا عدم وجود آتلکتازی بود.
وجود یا عدم وجود آتلکتازی در روزهای اول تا سوم بعد از
عمل از طریق بررسی عکس رادیولوژی روزانه قفسه سینه توسط
متخصص ریه که نسبت به گروهبندی واحدهای پژوهش بی
اطالع بود ،مشخص شد .علت استفاده از کلیشه رادیولوژی برای
تعیین اتلکتازی با توجه به یافته مطالعه شبان است کـه عنوان
نمود متغیرهـایی نظیـر تعداد ،عمق و ریتم تنفس ،تعداد نبض و
درجه حرارت کـه به طور متداول جهت بررسی و تشخیص
آتلکتازی ریه بـه کار میرود ،عالیم اختصاصی این عارضه نیست
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و کلیشه رادیوگرافی تخمین بهتری از عارضه را در اختیار می
گذارد[.]1
تعیین اعتبار وپایایی ابزار
اعتبار محتوای کیفی فرم جمعیت شناختی با مرور منابع و
اخذ نظرات صاحب نظران تنظیم شد.
تجزیه وتحلیل آماری دادهها
نتایج مداخله یک نمونهای اسمیرنوف کولموگروف نشان دهنده
توزیع نرمال متغیرها بود ()P<0/05؛ بنابراین جهت بررسی هم
سانی اطالعات جمعیت شناختی کیفی از آزمون آماری کای دو و
جهت اطالعات جمعیت شناختی کمی (سن ،شاخص توده بدنی)
از آزمون آماری تی مستقل در سطح معنیداری کمتر از 0/05
درصد در نظر گرفته شد ( .)P≥0/05تجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ،18به کمک آمار توصیفی
(میانگین و انحراف معیار) و استنباطی انجام گرفت .به منظور
بررسی توزیع متغیرها در دو گروه مداخله و شاهد از شاخصهای
توصیفی فراوانی و درصد فراوانی و همچنین میانگین و انحراف
معیار استفاده شد.

یافتهها
در مجموع 60 ،نمونه شامل 30بیمار در گروه مداخله و30
بیمار در گروه شاهد ،مورد مطالعه قرار گرفتند 76/7 .درصد از
افراد گروه مداخله و  83/3درصد از گروه شاهد مرد بودند.
جدول شماره یک میانگینهای نمونههای پژوهش در دو
گروه مداخله و شاهد را از نظر متغیرهای سن ،شاخص توده بدنی
و متغیرهای جمعیت شناختی کمی و کیفی نشان میدهد که
آزمون آماری تی مستقل تفاوت معنیداری را بین این متغیرها
نشان نداد (.)P>0/05
جدول شماره دو فراوانی و درصد فراوانی رخداد آتلکتازی
بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه را در دو گروه مداخله
J Crit Care Nurs
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مداخله

شاهد

آزمون آماری کای دو

 / 6عزیزی و همکاران

و شاهد در طول سه روز بعد از عمل نشان میدهد .با توجه به
ابتالی  3نفر در گروه شاهد و  2نفر در گروه مداخله در پایان 3
روز ،آزمون آماری فیشر ،تفاوت معنیداری بین دو گروه مداخله و
شاهد نشان نداد (.)P<0/05

مطالعه توسلی و همکاران در سال  2010نشان داد که
فراوانی و درصد فراوانی ایجاد آتلکتازی در گروههای مختلف
بیماران در روزهای متناوب ،تفاوت معناداری با هم نداشتند که
این نتیجه همسو با مطالعه حاضر است[ .]14اما داوودی در
مطالعه خود نتایجی مخالف را گزارش نمود و نشان داد تمرینات
تنفسی میتواند باعث کاهش میزان آتلکتازی در بیماران در گروه
مداخله شود[ .]12در همین راستا شبان در مطالعه خود گزارش
کرد علیرغم اینکه بیماران گروه شاهد به نحو قابل تـوجهی دچار
آتلکتازی شده بودند ولی آتلکتازی اغلب از نـوع پارشـیل بوده
است و بیان نمود که جهت تشخیص آتلکتازی بعد از عمل و یا
بررسی این عارضـه در بیماران بستری ،نباید منتظر عالیم پـر
سـر و صدای آتلکتازی باشیم زیرا آتلکتازی در این بیماران بـه
صورت خیلی وسیع اتفاق نمیافتد و در سطح خفیف تـا متوسـط
است و شاید به همین علت نیز در مطالعه ما اختالف معنادار نبود
چرا که معیار اصلی و اساسی برای تعیین آتلکتازی فقط
رادیولوژی قفسه سینه بود[ .]6شبان در یک مطالعه دیگر نیز بیان
کرد ،تمرینات تنفسی قبل از عمل بر کاهش آتلکتازی بعد از عمل
مؤثر بوده است علت این تفاوت زمان آموزش و انجام تکنیک
تنفسی بوده است که در مطالعه شبان قبل از عمل این تکنیک
آموزش داده شد اما در مطالعه اخیر انجام این تکنیک بعد از
خروج بیمار از اتاق عمل بوده است که با توجه به شرایط بیمار
انتظار همکاری کم و در نتیجه عدم اختالف معنادار با گروه شاهد
را میتوان توجیه نمود[ .]6همچنین در تحقیق براشر در استرالیا
تمرینات تنفسی بر کاهش اتلکتازی مؤثر بوده است که علت این
اختالف و همسو نبودن میتواند به علت ماهیت متفاوت نمونه
های تحت مطالعه ،روش کار و میانگین سنی نمونهها باشد .هم
چنین علت آمار متفاوت میتواند ناشی از شدت و وسعت آتلکتازی
و ابزار تشخیصی باشد ،به طوری که در بعضی از موارد که وسعت
آتلکتازی کم است (سگمنتال] و احتمال میرود در گرافی ساده
قابل تشخیص نباشد در صورت نیاز از اقدامات تکمیلی مثل انجام
سیتیاسکن برای تشخیص استفاده میشود[ .]16 ,15در بیماران
بعد از جراحی قلب به صورت معمول از گرافی ساده قفسه سینه
2. Hinkle JL, Cheever KH. Study Guide for
Brunner & Suddarth's Textbook of Medical& surgical Nursing: Lippincott Williams
Wilkins; 2013.
3. Mirmohammad-Sadeghi M, Etesampour A,
Gharipour M, Shariat Z, Nilforoush P, Saeidi M,
مجله پرستاری مراقبتهای ویژه
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بر کاهش میزان آتلکتازی بعد از عمل جراحی باز قلب از نظر
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برای بررسی عوارض ریوی استفاده میشود؛ بر این اساس در
مطالعه حاضر تشخیص آتلکتازی با بررسی گرافیهای روزانه
قفسه سینه توسط متخصص بیهوشی انجام شد .اگر چه مطالعه
ما از نظر آماری؛ نتایج معنادار نبود اما از نظر بالینی در صد بروز
آتلکتازی در گروه مداخله به نسبت گروه شاهد کمتر بود .با توجه
به نتایج مطالعات قبلی مبنی بر شیوع آتلکتازی و مطالعه حاضر
استفاده از مداخالت مناسب در قالب بسته مراقبتی از نظر بالینی،
میتواند مؤثر باشد.
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