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Abstract
Background and Aim: Chemical restraints are drugs used to restraint a patient's involuntary movements or
emergency control of the patient's aggressive behavior and to cause sedation and pain relief, reduce
symptoms, and reduce the likelihood of harming oneself or others. Improper use of chemical restraints can
lead to complications in patients and can even delay the separation of patients under mechanical ventilation
from the ventilator. The aim of this study was to investigate the effective factors in nurses' use of chemical
restraints in patients admitted to intensive care units (ICUs).
Methods: This research was an observational study. The statistical society of the research included 160
hospitalized patients in ICUs at Kowsar hospital, Sanandaj, Iran. After eight hours of hospitalization and
stability of their conditions, those patients in ICUs were assessed based on administrating of chemical
restraint by nurses. Independent risk factors for the administration of chemical restraint were investigated by
using the logistic regression model.
Results: Among the 160 patients admitted to ICUs, 105 patients (65/62%) underwent chemical restraints.
The most common time to use chemical restraints was during the night shift and then the evening shift.
Comparison of patients for whom chemical restraint was used or not, showed that the two groups in terms of
smoking history (P=0/037), intubation (P=0/0001), dressing (P=0/001) and drain (P=0/001) as well as NGT
(P=0/010), GCS (P=0/012), FOURscore (P=0/050), type of nursing shifts (P=0/017), restlessness (P =0/004)
had a statistically significant difference. The relationship between BMI variables, alcohol addiction, drug
addiction, having a catheter, fixator and traction, delirium, having a dressing, nurse to patient ratio,
underlying disease and mechanical ventilation mode using Chemical restraints was not significant (P>0/05).
The results of logistic regression analysis showed that between smoking (P=0/041, OR=3/232), being
intubated (P=0/0001, OR=75/959), having a drain (P=0/016, OR=669), and FOUR score (P=0/0001,
OR=0/944), there was a significant relationship using chemical restraints.
Conclusion: Regarding the results of the present study, it could be concluded that the administration of
chemical restraints is increasing among nurses in ICUs. Therefore, the necessity of the clinical guidelines and
policies for the administration of chemical restraint are highlighted.
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چکیده

کلیدواژهها :محدودکننده شیمیایی ،پرستاران ،بخش مراقبت ویژه
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زمینه و هدف :محدودکنندههای شیمیایی داروهایی هستند که برای محدود کردن حرکات ناخواسته بیمار یا کنترل اضطراری رفتار تهاجمی بیمار و
ایجاد آرام بخشی و بی دردی ،کاهش عالیم و کاهش احتمال آسیب رساندن به خود یا دیگران استفاده میشوند .استفاده نامناسب از
محدودکنندههای شیمیایی میتواند منجر به بروز عوارض در بیماران شود و حتی میتواند موجب به تأخیر افتادن جداسازی بیماران تحت تهویه
مکانیکی از ونتیالتور شود .مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر در استفاده پرستاران از محدودکنندههای شیمیایی در بیماران بستری در
بخشهای مراقبت ویژه انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر به روش مشاهدهای انجام شد 160 .بیمار بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان کوثر سنندج در ایران مورد
مطالعه قرار گرفتند .بیماران پذیرش شده در بخشهای مراقبت ویژه پس از گذشت هشت ساعت از زمان بستری و پایدار شدن نسبی شرایط بیمار از
نظر استفاده از محدودکنندههای شیمیایی توسط پرستاران ،ارزیابی شدند.
یافتهها :از  160بیمار بستری در بخشهای مراقبت ویژه  105بیمار ( 65/62درصد) تحت محدودکنندههای شیمیایی قرار گرفتند .معمولترین زمان
استفاده از محدودکنندههای شیمیایی در شیف شب و سپس شیفت عصر بود .نتایج حاصل از مقایسه بیمارانی که تحت محدودکنندههای شیمیایی
قرارگرفته یا نگرفتهاند نشان داد از نظر عوامل سابقه استعمال سیگار ( ،)P=0/037اینتوبه بودن ( ،)P=0/0001داشتن پانسمان ( )P=0/001و درن
( )P=0/001و همچنین  ،)P=0/050( FOUR score ،)P=0/012( GCS ،)P=0/010( NGTنوع شیفتهای پرستاری ( ،)P=0/017بیقراری
( )P=0/004با هم تفاوت معنیدار آماری داشتند .رابطهی بین متغیرهای  ،BMIاعتیاد به الکل ،اعتیاد به مواد مخدر ،داشتن کاتتر ،فیکساتور و
تراکشن ،دلیریوم ،داشتن پانسمان ،نسبت پرستار به بیمار ،بیماری زمینهای و مد دستگاه تهویهی مکانیکی با استفاده از محدودکنندههای شیمیایی
معنادار نبود ( .)P>0/05نتایج آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد بین سیگار کشیدن ( ،)OR=3/232، P=0/041اینتوبه بودن
( ،)OR=75/959،P=0/0001داشتن درن ( ،)OR=0/694، P=0/0001( FOUR score ،)OR=2/669، P=0/016با استفاده از محدودکنندههای
شیمیایی ارتباط معنادار وجود داشت.
نتیجهگیری :شیوع استفاده از محدودکنندههای شیمیایی توسط پرستاران در بخشهای مراقبت ویژه باال بوده است ،از این رو نیاز به طراحی
گایدالینهای بالینی و خط مشی استفاده از محدودکنندههای شیمیایی وجود دارد.
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در این مطالعه که از نوع مشاهدهای بود ،بیماران بستری در
بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان کوثر سنندج مورد بررسی
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در بخشهای مراقبت ویژه تا  80درصد بیماران درجاتی از
بیقراری ،گیجی و هذیان را تجربه میکنند[ ]1که میتواند
ناشی از درد ،بیماری زمینهای ،محرومیت از خواب ،هیپوکسی،
تهویه مکانیکی ،ایسکمی میوکارد ،الکل و محرومیت از مواد و
متابولیسم سلولی تغییر یافته باشد[.]2،3
برداشتن تجهیزات خود و یا اختالل در تجهیزات مورد استفاده
برای تشخیص ،درمان یا نظارت فیزیولوژیکی توسط بیمار که
نتیجه گیجی و بیقراری وی است ،ممکن است عواقب
فاجعهباری داشته باشد[ .]5 ,4یکی از راههای پیشگیری و کنترل
گیجی و بیقراری بیمار ،استفاده از محدودکنندههای شیمیایی
است .منظور از محدودکنندههای شیمیایی هر دارویی است که
برای محدودکردن آزادی حرکت یا کنترل اضطراری رفتار
تهاجمی بیمار استفاده میشود .محدودکنندههای شیمیایی ممکن
است همراه با محدودکنندههای فیزیکی برای ایجاد حالت
آرامش برای افرادی که سطح پرخاشگری آنها تهدیدی برای
خود یا دیگران است استفاده شوند[ .]6لذا محدودکننده هر وسیله
یا دارویی است که برای محدود کردن حرکت بیمار استفاده
میشود مثالً در بخشهای مراقبت ویژه ممکن است جهت
جلوگیری از برداشتن لوله تراشه توسط بیمار از مچبندهای نرم
استفاده شود[ .]7مهار شیمیایی با هدف آرام کردن سریع یا آرام
بخش ،کاهش عالیم یا کاهش احتمال آسیب رساندن به خود یا
دیگران تجویز میشود .اما محدودکنندههای شیمیایی میتوانند
تشدیدکننده مشکل اضطراب بیماران به دلیل ناتوانی در برقراری
ارتباط از دست دادن کنترل خود ،ترس از خطر واقعی یا خیالی،
صدا و الگوهای خواب نامنظم باشد[.]8،9
علیرغم وجود خطرات و عوارض ،محدودکنندهها معموالً در
بیمارستانهای مراقبت حاد مورد استفاده قرار میگیرند از جمله
عوامل مرتبط با بیمار در استفاده از محدودکنندهها شامل سن،
جنسیت ،وابستگی عملکردی ،تشخیصهای پزشکی،
پرخاشگری و آسیب رساندن به خود[ ،]10عوامل مرتبط با
پرستار شامل خطر سقوط درک شده[ ]11و نسبت پرستار به
بیمار باال گزارش شدهاند[.]12
استفاده از محدودکنندههای شیمیایی میتواند عوارضی مانند
هذیان و سقوط بیمار را بدنبال داشته باشد[ ]13به عالوه خطر
بالقوه افزایش مرگ و میر و همچنین افزایش گیجی و مدت
اقامت در بیمارستان را نیز به همراه دارد[ .]14،15مدیریت
داروهای مخدر و آرامبخش در بخشهای مراقبت ویژه مطلوب و
مورد انتظار است .کمای ناشی از آرام بخشی یک عامل خطر
قوی برای وقوع هذیان در بخشهای مراقبت ویژه بوده و شانس
بقا را کاهش میدهد[ .]16ارزیابیهای دقیق آرامبخشی و
بیدردی این اثرات مضر را خنثی میکند[.]17،18

مرور مطالعات نشان از تفاوت در میزان استفاده از
محدودکنندههای شیمیایی دارد .شیوع استفاده از محدودکنندهها
در بخشهای مراقبت ویژه در جهان  9تا  39درصد و در
خانههای سالمندان  41تا  64درصد گزارش شده است[.]19
شیوع استفاده از محدودکنندههای شیمیایی در مراکز مراقبت
طوالنی مدت در ایالت متحده  34درصد است و
محدودکنندههای شیمیایی کمی بیشتر از محدودکنندههای
فیزیکی با شیوع تا  34درصد در مراکز مراقبت طوالنی مدت در
ایالت متحده امریکا مورد استفاده قرار گرفتهاند[ .]20یک مطالعه
مورد شاهدی روی بیش از  71000بیمار در خانه سالمندان در
چهار ایالت امریکا نشان داد که بیماران در بخشهای مراقبت
ویژه سالمندان در مقایسه با بخشهای عادی کمتر تحت
محدودکنندههای فیزیکی و بیشتر تحت محدودکنندههای
شیمیایی قرار میگیرند[.]21
نتایج مطالعهای در بخشهای روانپزشکی نیویورک نشان داد که
استفاده از محدودکنندهها ،مستقل از ویژگیهای بالینی یا
جمعیتشناختی بیماران و بیشتر تابعی از عوامل و هنجارهای
سازمانی است[ .]22در مطالعهای دیگر ،ویژگیهای خاص
بیماران شامل هوش پایین ،درک کالمی ،سطح سواد ،سن ،قد،
وزن ،سابقه سوءاستفاده با افزایش خطر استفاده از
محدودکنندههای فیزیکی همراه بود[ .]23همچنین گزارش شده
است که سطح تجربه پرستاران با میزان استفاده از
محدودکنندههای شیمیایی رابطه عکس دارد ،ناتوانیهای خاص
بیماران مانند ناشنوایی با افزایش خطر اعمال محدودکنندههای
شیمیایی توسط پرستاران همراه است[.]24
با توجه به این نکته که در موارد بسیاری محدودکنندههای
شیمیایی به صورت "در صورت لزوم" ( )PRNتجویز میشوند
میتوان گفت پرستاران تصمیم گیرندگان اصلی برای استفاده از
محدودکننده هستند و چون پرستاران در شیفتهای کاری خود
تقریبا بیشترین زمان را بر بالین بیماران و در تعامل با آنها هستند
بنابراین نقش بسیار مهمی در مراقبت از بیماران بخش مراقبت
ویژه دارند لذا بررسی شرایط بیمار و اطمینان از نیاز آنها به
استفاده از محدودکنندههای شیمیایی در بخشهای مراقبت ویژه
جهت کاهش میزان استفاده و پیشگیری از عوارض آنها ضروری
است و شناسایی عوامل مؤثر در استفاده پرستاران از
محدودکنندههای شیمیایی بسیار حائز اهمیت است .در همین
راستا مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر در استفاده
پرستاران از محدودکنندههای شیمیایی در بخشهای مراقبت
ویژه انجام شد.
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فرم ثبت اطالعات شامل اطالعات دموگرافیک و بالینی (سن،
جنس ،سطح تحصیالت ،وضعیت تأهل ،شغل ،قد ،وزنBMI ،
 ،)Body Mass Indexتشخیص ،تنفس خودبخودی ،لوله داخل
تراشه ،تراکیواستومی ،درن ،لوله بینی /دهانی معدی /رودهای،
کاتتر ،پانسمان ، ،فیکساتور ،تراکشن ،دلیریوم (،)Delirium
بیقراری ،سابقه مصرف مشروبات الکلی ،سابقه مصرف سیگار،
سابقه مصرف مواد مخدر ،بیماری زمینهایGCS (Glasgow ،
 )Coma Scaleوضعیت هوشیاری بر اساس سیستم فور ( Full
 ،)Outline Unresponsiveness Scoreنوع شیفت (صبح،
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قرار گرفتند .نمونهگیری در یک دوره چهار ماهه از مهر تا دی
سال  1400انجام شد ،معیارهای ورود شامل بستری بودن بیمار
در بخش مراقبت ویژه ()،)Intensive Care Unit(ICU
رضایت به شرکت در مطالعه توسط بیمار یا همراه ،سن باالی
 18سال ،گذشت حداقل هشت ساعت از زمان بستری و
پایداری همودینامیک (علت انتخاب هشت ساعت انتظار جهت
پایداری وضعیت بیمار ،انجام تستهای تشخیصی و یا اعمال
جراحی اورژانسی الزم در این زمان است) و نداشتن سابقه
بیماری روانپزشکی بود .معیارهای خروج شامل فوت بیمار و
عدم رضایت به ادامه شرکت در مطالعه توسط بیمار یا همراه
بود.
بیمارانی که در  ICUبستری میشدند و دارای معیارهای ورود
بودند ،به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و از نظر استفاده
پرستاران از محدودکنندههای شیمیایی (داروهای فنتانیل
( ،)Fentanylمیدازوالم ( ،)Midazolamپتیدین (،)Pethidine
مورفین ( ،)Morphineتیوپنتال ( ،)Thiopentalپروپوفول
پانکرونیوم
(،)Diazepam
دیازپام
(،)Propofol
( ،)Pancuroniumآتراکوریوم ( ،)Atracuriumدکسمدتومیدین
کولین
ساکسینیل
(،)Dexmedetomidine
( ،))Succinylcholineمورد بررسی قرار گرفتند .بدین صورت
که پژوهشگر در  ICUحضور یافت و بیمارانی را که به روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب کرده بود مورد مشاهده قرار داد
و طبق فرم مشخصات جمعیت شناختی و چک لیست استفاده از
محدودکنندههای شیمیایی بیماران را مورد ارزیابی قرار داد و
برای هر کدام از آنها فرم و چک لیست را تکمیل نمود .حجم
نمونه با استفاده از رابطه زیر بدست آمد که برابر  160نفر است،
تعداد  105بیمار تحت محدودکنندههای شیمیایی قرار گرفتند و
در  55نفر از بیماران محدودکنندههای شیمیایی استفاده نشد.

عصر ،شب) ،نسبت پرستار به بیمار ،دستور ثبت شده پزشک
جهت اعمال محدودکننده) بود .فرم ثبت مشاهدات شامل:
استفاده از محدودکننده شیمیایی و انواع آن بود .بیماران به دو
گروه استفاده و عدم استفاده از محدودکنندههای شیمیایی تقسیم
شدند و عوامل مؤثر بر استفاده از این محدودکنندهها بین آنها
مقایسه شد .دو گروه از نظر متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت
معنیدار نداشتند.
جهت ارزیابی دلیریوم در بیماران از ابزار ( )Neechamو برای
بیقراری از ابزار ریچموند ( )Richmondاستفاده شد .فرم
اطالعات دموگرافیک و بالینی و همچنین چک لیست مشاهده
بصورت محقق ساخته بر اساس متون مشابه تهیه
شد[ .]16،25،26روایی فرم ثبت اطالعات و چک لیست مشاهده
به روش روایی محتوایی تأیید شد .جهت بررسی پایایی ابزار،
پرسشنامهها توسط محقق و فرد دیگری برای  20بیمار بستری
در بخش مراقبت ویژه به طور همزمان تکمیل شد و پایایی آن
به روش پایایی تصحیح کنندگان بررسی شد(.)α=0.71
مالحظات اخالقی :به شرکتکنندگان (بیمار یا همراه) درباره
محرمانه ماندن اطالعات گرفته شده اطمینان داده شد .قبل از
جمعآوری دادهها ،از بیماران یا همراه آنها رضایت کتبی گرفته
شد .دادهها در بسته آماری علوم اجتماعی ( ،SPSS 21شیکاگو،
 ،ILایاالت متحده آمریکا) وارد شدند .آمار توصیفی برای همه
متغیرهای اندازهگیری شده محاسبه شد .دادهها به عنوان
میانگین (انحراف استاندارد) ،میانه ( )IQRیا درصد گزارش
میشوند .تجزیه و تحلیل تک متغیره با استفاده از آزمونهای t
مستقل (متغیرهای پیوسته با توزیع نرمال) ،آزمونهای مجذور
کای و فیشر (متغیرهای طبقهای) و آزمونهای من ویتنی
(متغیرهای پیوسته با توزیع کج) مورد آزمایش قرار گرفت.
اهمیت آماری در ( P<0.05دو دامنه) تعیین شد .دادههای کلی و
دادههای بالینی بیماران متغیرهای مستقل و استفاده از
محدودیتهای فیزیکی و شیمیایی به عنوان متغیر وابسته در
تجزیه و تحلیل تک متغیره در نظر گرفته شد .صرف نظر از
اینکه آیا استفاده از محدودکنندههای فیزیکی و شیمیایی یک
متغیر وابسته بود ،یک مدل رگرسیون لجستیک چندگانه با
استفاده از عوامل آماری معنیدار در تحلیل تک متغیره به عنوان
متغیرهای مستقل ایجاد شد .متغیرهای مستقل توسط متغیرهای
ساختگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .این مدل از روش
حداکثر احتمال برای بررسی عوامل مستقل مربوط به
محدودکنندههای فیزیکی در بیماران  ICUاز طریق تجزیه و
تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده کرد (معیارهای انتخاب
متغیرها  ،P<0/05به استثنای استاندارد (.)P<0.10
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نتایج
تعداد  160بیمار که دارای معیارهای ورود بودند انتخاب شدند و
تمام آنها مورد ارزیابی قرار گرفتند ،از  160بیمار  94نفر مرد و
 66نفر زن بودند و بیشترین بازه سنی بیماران در محدوده  18تا
 45سال بود 97 .بیمار متأهل بودند و بیشترین تعداد بیماران

بیسواد بودند ( 30/63درصد) و به ترتیب بیشتر بیماران خانهدار
( 31/25درصد) و شغل آزاد داشتند ( 30/63درصد) ،متوسط
 BMIبیماران  27بود (جدول یک).

جدول یک :مقایسه عوامل جمعیت شناختی و بالینی در استفاده از محدودکنندههای شیمیایی
χ2
محدودکنندههای شیمیایی
کل نمونهها
متغیر
مجموع (درصد)
جنسیت (درصد)

1/742

0/628

1/810

0/404

4/973

0/290

3/920

0/561

0/554
4/329

0/579
0/037
0/057
0/052

18/197

0/0001

10/641

0/001

6/678

0/010
0/546

6/255

0/100
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مرد
زن
45-18
سن (درصد)
60-45
75-60
>75
مجرد
وضعیت تأهل (درصد)
متأهل
بیوه
بیسواد
ابتدایی
تحصیالت (درصد)
راهنمایی
دیپلم
لیسانس و باالتر
بیکار
محصل
شغل (درصد)
خانهدار
آزاد
کارمند
بازنشسته
شاخص توده بدنی  ،میانه(*)IQR
بله
سیگاری بودن (درصد)
خیر
بله
مصرف الکل (درصد)
خیر
بله
اعتیاد به مخدر (درصد)
خیر
اینتوبه بودن
وضعیت تنفسی (درصد)
اینتوبه نبودن
بله
درن (درصد)
خیر
بله
( NGTدرصد)
خیر
بله
کاتتر (درصد)
خیر
ندارد
در معرض است
دلیریوم (درصد)
خفیف
شدید

)100( 160
)58/10( 94
)41/90( 66
)39/38( 63
)16/25( 26
)29/38( 47
)15/00( 24
)20/63( 33
)60/62( 97
)18/75( 30
)30/63( 49
)16/25( 26
)14/37( 23
)19/38( 31
)19/38( 31
)10/63( 17
)8/13( 13
)31/25( 50
)30/63( 49
)13/75( 22
)5/63( 9
)6/192( 27
)20/00( 32
)80/00( 128
)10/00( 16
)90/00( 144
)5/00( 8
)95/00( 152
)45/00( 72
)55/00( 88
)45/00( 72
)55/00( 88
)69/38( 111
)30/63( 49
)98/75( 158
)1/25( 2
)20/00( 32
)16/25( 26
)8/75( 14
)55/00( 88

استفاده
)65/625( 105
)63/64( 61
)36/36( 44
)40/95( 43
)17/14( 18
)29/52( 31
)12/38( 13
)22/86( 24
)60/95( 64
)16/95( 17
)26/67( 28
)17/14( 18
)18/10( 19
)18/10( 19
)20/00( 21
)8/57( 9
)8/57( 9
)29/52( 31
)34/29( 36
)12/38( 13
)6/67( 7
)6/475( 27
)24/76( 26
)75/24( 79
)13/33( 14
)86/67( 91
)7/62( 8
)92/38( 97
)57/14( 60
)42/86( 45
)54/29( 57
)45/71( 48
)76/19( 80
)23/81( 25
)98/10( 103
)1/90( 2
)14/29( 15
)17/14( 18
)9/52( 10
)59/05( 62

عدم استفاده
)34/375( 55
)60/00( 33
)40/00( 20
)36/36( 20
)14/55( 8
)29/09( 16
)20/00( 11
)16/36( 9
)60/00( 33
)23/64( 13
)38/18( 21
)14/55( 8
)7/27( 4
)21/82( 12
)18/18( 10
)14/55( 8
)7/27( 4
)34/55( 19
)23/64( 13
)16/36( 9
)3/64( 2
)6( 27/5
)10/91( 6
)89/09( 49
)3/64( 2
)96/36( 53
)00/0( 0
)100/00( 55
)21/82( 12
)78/18( 43
)27/27( 15
)72/73( 40
)56/36( 31
)43/64( 24
)100/00( 55
)0/00( 0
)30/91( 17
)14/55( 8
)7/27( 4
)47/27( 26

P

 / 6شاکری و همکاران
بله
پانسمان
خیر
(درصد)
بله
فیکساتور
خیر
(درصد)
بله
تراکشن (درصد)
خیر
بله
بیماری زمینهای (درصد)
خیر
شاخص کمای گالسکو ،میانه (*)IQR
مقیاس  ،FOURمیانه (*)IQR
یک به دو
یک به سه
یک به چهار
صبح
عصر
شب
SIMV
CPAP
بله
خیر

پرستار /بیمار (درصد)

شیفت (درصد)
مد ونتیالتور (درصد)
بیقراری (درصد)

)66/88( 107
)33/13( 53
)0/63( 1
)99/37( 159
)3/75( 6
)96/25( 154
)40/00( 64
)60/00( 96
)7( 10
)7( 13

)76/19( 80
)23/81( 25
)0/95( 1
)99/05( 104
)4/76( 5
)95/24( 100
)36/19( 38
)63/81( 67
)7( 9
)7( 12

)49/09( 27
)50/91( 28
)0/00( 0
)100/00( 55
)1/82( 1
)98/18( 54
)47/27( 26
)52/73( 29
)6( 13
)4( 15

)6/25( 10
)91/25( 146
)2/50( 4
)35/63( 57
)30/00( 48
)34/38( 55
)83/33( 60
)16/67( 12
)28/75( 46
)71/25( 114

)7/62( 8
)89/52( 94
)2/86( 3
)28/57( 30
)30/48( 32
)40/95( 43
)81/67( 49
)18/33( 11
)36/19( 38
)63/81( 67

)3/64( 2
)94/55( 52
)1/82( 1
)49/09( 27
)29/09( 16
)21/82( 12
)91/67( 11
)8/33( 1
)14/55( 8
)85/45( 47

11/965

0/001
1/000
0/665

1/847

0/174

2/495
1/958

0/012
0/050
0/647

8/133

0/017

0/676
8/255

0/004

*IQR: Interquartile Range

متغیرها

FOURscore

-6.893
1.173
4.330
0.982
-0.366

1.545
0.574
0.925
0.407
0.097

19.897
4.170
21.910
5.811
14.252

مجله پرستاری مراقبتهای ویژه

0.001
3.232
75.959
2.669
0.694

Lower
bound

Upper
bound

1.048
12.388
1.201
0.574

9.961
465.769
5.930
0.839

دوره  ،15شماره 1401 ،2

0.000
0.041
0.000
0.016
0.000

] [ DOI: 10.30491/15.2.60

مقدار ثابت
سیگار
اینتوبه
درن

جدول دو :مدل رگرسیون لجستیک از عوامل خطر ساز برای استفاده از محدودکنندههای شیمیایی
Exp (B) 95% CI
OR
Wald
S.E
B

P value
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در رابطه با استفاده از محدودکنندههای شیمیایی  65/62درصد
بیماران تحت محدودکنندههای شیمیایی قرار گرفتند ،داروهای
مخدر و سداتیو تحت عنوان محدودکنندههای شیمیایی به شکل
بلوس استفاده میشدند و مقایسه بیمارانی که برای آنها
محدودکننده شیمیایی استفاده شده یا نشده بود نشان داد که دو
گروه از نظر عوامل سابقه استعمال سیگار ( ،)P=0/037اینتوبه
بودن ( ،)P=0/0001داشتن پانسمان ( )P=0/001و درن
( )P=0/001و همچنین ،)P=0/012( GCS ،)P=0/010( NGT
 ،)P=0/050( FOUR scoreنوع شیفتهای پرستاری
( ،)P=0/017بیقراری ( )P=0/004با هم تفاوت معنیدار آماری
داشتند (جدول یک) .رابطهی بین متغیرهای  ،BMIاعتیاد به

الکل ،اعتیاد به مواد مخدر ،داشتن کاتتر ،فیکساتور و تراکشن،
دلیریوم ،داشتن پانسمان ،نسبت پرستار به بیمار ،بیماری زمینهای
و مد دستگاه تهویهی مکانیکی با استفاده از محدودکنندههای
شیمیایی معنادار نبود ( .)P>0/05عوامل معنیدار وارد مدل
رگرسیون شد و در نهایت بین سیگار کشیدن (،P=0/041
 ،)OR=3/232اینتوبه بودن (،)OR=75/959 ،P=0/0001
داشتن درن (FOUR score ،)OR=2/669 ،P=0/016
( ،)OR=0/694 ،P=0/0001با استفاده از محدودکنندههای
شیمیایی ارتباط معنادار وجود داشت (جدول دو).
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بحث
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این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر در استفاده پرستاران از
محدودکنندههای شیمیایی در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان
کوثر سنندج ،ایران انجام شد .بر اساس نتایج این مطالعه 65/62
درصد بیماران تحت محدودکنندههای شیمیایی قرار گرفتند که
حاکی از آن است ،استفاده از محدودکنندههای شیمیایی توسط
پرستاران در بخشهای مراقبت ویژه نسبتاً باالست .نتایج
مطالعهای در افریقای جنوبی نشان داد  48/4درصد بیماران
تحت محدودکننده شیمیایی قرار گرفتند و  21/46درصد تحت
محدودکنندههای شیمیایی و فیزیکی بطور همزمان قرار
گرفتند[ .]27در مطالعهای که بر روی بیماران سالمند بستری
شده در بیمارستان در مصر انجام شده بود نتایج نشان داد 7/3
درصد بیماران تحت محدودکنندههای شیمیایی قرار گرفتند و در
بیمارستانهای خصوصی  18/8درصد بیماران تحت
محدودکنندههای شیمیایی قرار گرفتند[ .]13مطالعهای در کانادا
نیز میزان استفاده از محدودکنندههای شیمیایی در بخشهای
مختلف بیمارستان را  10/3درصد اعالم نمود[ .]28طبق نتایج
گزارش شده بیشترین میزان استفاده از محدودکنندههای
شیمیایی در مطالعه حاضر بوده و پس از آن در مطالعه افریقای
جنوبی بوده است.
بر طبق نتایج بین متغیرهای اینتوبه بودن ،سابقه استعال سیگار،
داشتن درن ،وضعیت هوشیاری بر اساس سیستم فور ،با استفاده
از محدودکنندههای شیمیایی ارتباط معنادار وجود داشت .در
مطالعه حاضر قویترین عامل در استفاده از محدودکنندههای
شیمیایی اینتوبه بودن بیمار ( (OR75/959بود .به عبارت دیگر
مقدار ضریب  bمتغیر مستقل کمی اینتوبه ،حاکی است با یک
بار افزایش در اینتوبه نسبت احتماالت استفاده از عوامل
محدودکننده شیمایی  75/959برابر میشود .یعنی تقریباً تمام
بیماران اینتوبه تحت محدودکنندههای شیمیایی قرار گرفتند .در
مطالعهای در چین مشخص شد که اینتوبه بودن یکی از
مهمترین عوامل در استفاده از محدودکنندههای فیزیکی است به
گونهای که  82درصد بیماران اینتوبه تحت محدودکنندههای
فیزیکی قرار گرفتند[ .]25هدف از استفاده از محدودکنندهها
برای بیماران تحت ونتیالتور جلوگیری از خود اکستوبه کردن
است .با این حال 87-25 ،درصد از بیماران در حالی که تحت
محدودکننده فیزیکی هستند ،خود اکستوبه کردن بدون
برنامهریزی را تجربه میکنند[ .]29میتوان گفت در مواردی
محدودیت فیزیکی خطر خود اکستوبه کردن برنامهریزی نشده را
افزایش میدهد[ .]30فیکس کردن مناسب لوله تراشه ،مشاهده
و ارزیابی مستمر و خروج به موقع لوله اقدامات پیشنهادی برای
جلوگیری از خود اکستوبه کردن است[ .]25لذا پایش وضعیت
تنفسی بیماران و آشناسازی بیمار با تجهیزات متصل به بدن وی

میتواند شانس خارج کردن لوله را تا حد ممکن کاهش و نیاز به
محدودکننده را کاهش دهد.
دومین عامل مرتبط با استفاده از محدودکنندههای شیمیایی
سابقه استعمال سیگار توسط بیمار بود .سابقه مصرف سیگار با
استفاده از محدودکنندههای فیزیکی در مطالعهی دیگری نیز
ارتباط معنیدار داشت[ .]25که میتواند ناشی از بروز عالیم
محرومیت از نیکوتین مانند کاهش ضربان قلب ،فشارخون[،]31
اضطراب ،عصبانیت ،غم ،افسردگی و مشکالت تمرکز بیمار
باشد[ .]32که به دنبال این عالیم پرستاران از محدودکنندههای
شیمیایی استفاده میکنند .در این دسته از بیماران جهت
جلوگیری از بروز عالیم محرومیت از نیکوتین میتوان از پچهای
نیکوتین استفاده کرد.
داشتن درن و کاهش سطح هوشیاری عامل مرتبط دیگر با
استفاده از محدودکنندههای شیمیایی در مطالعه حاضر بود .در
مطالعهای دیگر وجود درن با استفاده از محدودکنندههای
فیزیکی برای بیماران ارتباط معنیدار داشت[ .]16بیمارانی که
دارای درن هستند چون ممکن است این درنها را به طور ناآگاه
و در ابرآلودگی هوشیاری ()Clouding Consciousness
بکشند و متعاقب آن موجب عوارضی در آنها شود تحت
محدودکنندههای شیمیایی و فیزیکی قرار میگیرند توصیه
میشود در این بیماران درنها تا حد امکان دور از دسترس
بیماران نگهداری شود و بیماران تحت مشاهده مستقیم
پرستاران باشند.
محدودیتهای مطالعه :در مطالعه حاضر استفاده از
محدودکنندههای شیمیایی و عوامل مرتبط به صورت مقطعی
مورد بررسی قرار گرفت و تداوم و تناوب استفاده از
محدودکنندهها ،عوارض آنها و ویژگیهای پرستاران بررسی
نشده است .لذا پیشنهاد میشود استفاده از محدودکنندههای
شیمیایی توسط پرستاران در طول مدت بستری بیماران و
عوارض استفاده از محدودکنندههای شیمیایی مورد بررسی قرار
گیرد .نظرات و تجربیات بیماران از محدودکنندههای شیمیایی
باید در هنگام تهیه برنامههای مراقبتی و تجویزات پزشکی در
نظر گرفته شود .از آنجائیکه مطالعه حاضر اولین مطالعهای است
که در ایران بر روی محدودکنندههای شیمیایی در بخشهای
مراقبت ویژه انجام شده است میتواند نقطه عطفی در جهت
شروع مطالعاتی در این زمینه باشد .در این مطالعه نتایج نشان
داد تقریباً تمام بیماران اینتوبه تحت محدودکنندههای شیمیایی
قرار گرفتند بنابراین توصیه میشود مطالعهای به صورت مجزا به
بررسی استفاده از محدودکنندههای شیمیایی در بیماران اینتوبه
بپردازد.

 شاکری و همکاران/ 8

تقدیر و تشکر

نتیجهگیری

پژوهش حاضر در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 مطالعهی حاضر.) تأیید شد1400 IR.MUK.REC.121) با کد
بخشی از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای
 نویسندگان این مقاله از معاونت محترم پژوهشی.ویژه است
.دانشگاه علوم پزشکی کردستان کمال تشکر را دارند

، داشتن درن، سیگار کشیدن،نتایج نشان داد بین اینتوبه بودن
 با استفاده از،وضعیت هوشیاری بر اساس سیستم فور
 شیوع.محدودکنندههای شیمیایی ارتباط معنادار وجود داشت
باالی استفاده از محدودکنندهها منعکس کننده معمول بودن
استفاده از این نوع محدودکنندهها در بخشهای مراقبت ویژه
 نیاز به طراحی و استفاده از گایدالینهای.محیط پژوهش بود
استاندارد و خط مشی برای استفاده از محدودکنندههای شیمیایی
 برنامهریزی جهت آموزش پرستاران.توسط پرستاران وجود دارد
برای استفاده به موقع و در صورت نیاز از محدودکنندههای
.شیمیایی ضروری است

تضاد منافع
.هیچ تضاد منافعی در این پژوهش وجود نداشت
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