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-1گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی شهید دکتر بهشتی رشت ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن
-2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی شرق گیالن ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن
-9گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری ،مامایی و پیراپزشکی شرق گیالن ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن
دریافت ،31/2/29 :اصالح ،31/5/19 :پذیرش31/5/29:

خالصه
سابقه و هدف :اضطراب یك وضعیت ناراحتکنندهی ذهنی یا احساس درماندگی ،مربوط به موقعیتی تهدیدکننده میباشد .فرایند عمل جراحی یك روند تشخیصی و درماانی اسات
که سبب افزایش بروز واکنشهای روانی و فیزیولوژیك مختلف از جمله اضطراب در بیمار میگردد .انتظار قبل جراحی به دو صورت :زمان اطالع یافتن از نیاز باه عمال جراحای تاا
بستری و قرار گرفتن در فهرست عمل ،از پذیرش تا انتقال به اتاق عمل تجربه میشود .این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سطح اضطراب بیماران کاندید جراحای ارتوپادی باا طاول
مدت انتظار عمل انجام گردید.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی -مقطعی با حجم نمونه  38نفر به روش مبتنی بر هدف و غیر تصادفی در مرکز آموزشی درماانی پاور ساینا رشات انجاام شاد و از پرسشانامه
اضطراب و افسردگی بیمارستانی استفاده شد و تجزیه و تحلیل دادهها با آزمونهای مجذور کای ،اسپیرمن ،تی تست انجام شد.
یافتهها :با توجه به نتایج آزمونهای آماری توصیفی میانگین مدت انتظار  32/81±54/53و میانگین نمره اضاطراب  12/45±9/53میباشاد .نتاایج آنالیزهاا نشاان داد کاه ارتبااط
مستقیم بین مدت زمان انتظار قبل عمل جراحی ارتوپدی و نمره اضطراب میباشد که این رابطه با  pvalue=8/851از نظر آماری معنادار میباشد.
پیشنهاد میشود که تحقیقات بیشتری در ارتباط با سایر عوامل مرتبط با اضطراب قبل از عمل و برنامهریزی جهت کاهش زمان انتظار قبل از عمل صورت پذیرد.
واژههای کلیدی :جراحی ،اضطراب ،ارتوپدی.

مقدمه
موقعیتی تهدیدکننده یا پیشبینی تهدیاد ناشاناخته نسابت باه خاود یاا اطرافیاان

یك روند تشخیصی و درمانی در بسیاری از بیماریها است که سبب افزایش باروز

میباشد و شایعترین احساسی است که همهی انسانها آن را تجربه میکنناد (.)1

واکنشهای روانی و فیزیولوژیاك مختلاف در بیماار میگاردد کاه در ایان میاان،

اضطراب عالوه بر اینکه خود یك حالت ناراحتکننده و آزاردهناده اسات ،مخار

اضطراب و افسردگی ،مهمترین عارضه ناشی از جراحای در نظار گرفتاه میشاود.

مشترک بسیاری از اختاللهای جسمی و روانی است و در واقع میتاوان گفات در

اخااتالالت و بیماریهااای روانای نظیاار اضااطراب و افسااردگی ،عواطااف منفای و

اغلب بیماریها و اختاللهای جسامی و روانای ،اضاطراب باهعنوان یاك عامال

مهارکنندههای اجتماعی میتوانناد مارتبط باا تغییارات پاتوفیزیولوژیاك ناشای از

ناراحتکننده کلیدی حضور دارد .اضطراب در فارد باه صاورت مازمن و طاوالنی،

جراحی باشد ( .)7-5بیمارانی کاه بارای آنهاا تشاخیص عمال جراحای گذاشاته

میتواند موجب تغییرات فیزیولوژیکی مخرب عمدهای در بدن گردد و این تاث یرات

میشود ،ممکن است انتظار را به دو صورت تجربه کنند :فاصله زمانی اطالع یافتن

مخرب شامل تضعیف سیستم ایمنی بدن ،افزایش میازان کلساترول سارم خاون،

از نیاز به عمل جراحی تا زمان بساتری در بیمارساتان و قارار گارفتن در فهرسات

افزایش احتمال بروز بیماریهای قلبی و عروقی ،افازایش فشاارخون ،ساردردهای

عمل یعنی از پذیرش تا انتقال به اتاق عمل ( .)3در ایان حالات فارد در آراماش و

میگرنی و تنشی ،اختاللهای گوارشی و بسیاری از بیماریهای روانتنی میباشاد

تعادل نیست و احسااس میکناد تحتفشاار اسات ( Padmanabhan .)3مای

( .)2اضااطراب بیااانگر حالاات هیجااانی نااامطلوبی اساات کااه محصااول فشااار و

نویسد که در مراحل قبل از عمل  ،روز عمل و نگرانای در ماورد نتاایج آن باعا

کشمکشهای روانی افراد بوده و مشخصه بارز آن تارس و بایم از وقاوع حاواد

اضطراب میگردد( Albert .)18میگوید این اضطراب ممکن است تا  7روز پس

آینده است و نتایج پژوهشها حاکی از آن است که اضطراب و افسردگی به عناوان

از عمل جراحی ادامه یابد( .)11در ایاالتمتحده امریکا ،ساالیانه  29میلیاون بیماار

دو اختالل مهم ،سالمت روانی فرد را به مخاطره انداخته که اخاتالالت اضاطرابی

تحت عمل جراحی قرار میگیرند و اکثار آناان اضاطراب را تجرباه میکنناد(.)12

*مسئول مقاله :فایزه غالمی شیل سر
آدرس :لنگرود ،جاده لیالکوه ،خیابان شهید یعقوب شیخی ،دانشکده پرستاری مامایی شرق گیالن تلفن819-42591212:
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اضطراب یك وضعیت ناراحتکنندهی ذهنی یا احساس درماندگی ،مربوط باه

شایعترین اختالل روانی در تمام گروههای سنی هستند ( .)9،4فرایند عمل جراحی
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نتیجهگیری :نتایج پژوهش نمایانگر اضطراب اکثریت نمونههای پژوهش قبل از عمل جراحی و ارتباط معنادار بین مدتزمان قبل از عمال جراحای باا اضاطراب بیمااران میباشاد.
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نتایج تحقیقات متعدد حاکی از آن است که تعویق عمل جراحی بر پیامدهای عمل،

از سواالت مربوط به اضطراب استفاده شده است .ایان پرسشانامه بارای سانجش

طول دوره ریکاوری و بهبودی ،میزان خونریزی و مصرف داروهای بیهوشای و درد

تغییرات خلقی ،به ویژه حاالت اضطراب ،طراحی شده است .در این مقیاس ،هفات

بعد از عمل تث یر مستقیم دارد( .)19با کنترل اضطراب بیمار قبل از جراحی ،احتمال

پرسش در ارتباط با نشانههای اضطراب(پرسشهای )1،4،5،3،3،12،19وجود دارد.

مشکالت بعد از عمل کاهشیافته و امکان مشارکت و همکااری بیماار در برناماه

این پرسشنامه ،برمبنای یك مقیاس چهار نمرهای ( )8،1،2،9نمرهگذاری میشود.

مراقبت و درمان بعد از عمل افزایش مییابد(.)14

نمره  11به عنوان نقطه برش در نظر گرفته میشود که نمرههای باالتر از آن از

پاندا طی مطالعهای که انجام داده است رابطهی مثبتی بین طول مدت انتظاار

اهمیت بالینی برخوردارند و بیانگر آن است که غیر از شیوههای مقابله با اضطراب،

قبل عمل و اضطراب بیمار پیداکرده است(  .)15قارداشای در طای مطالعاهای کاه

روشهای درمانی دیگری نیز باید در نظر گرفته شوند .همسانی درونی این مقیاس

روی عوامل مو ر بر اضطراب قبل عمل انجام داد انتظار بیش از  2ساعت را یکای

را  8/72و پایایی باز آزمایی آن  8/31تعیینشده است .پایایی این آزمون در ایران

از عوامل مو ر اضطراب قبل عمل جراحای مطارح کارد( .)11حاال ،باا توجاه باه

با روش آلفا کرونباخ برابر با  8/31گزارش شده است ( .)17به منظور تکمیل

عوارض ناشی از اضطراب و نظر به اینکاه در حاال حاضار ،برناماهریزی مادون و

پرسشنامه ،پژوهشگر با کسب اجازه از معاونت پژوهشی و دریافت مجوز تحقیق و

مشخصی جهت پر کردن زمان انتظار بیمااران وجاود نادارد ،باه حاداقل رسااندن

کسب اجازه از ریاست بیمارستان و سرپرستاران و توضیح اهداف پژوهش برای

عوارض ناشی از جراحی و بهبودی سریعتر و ارتقاء سالمت بیماران بایساتی یکای

آنها و پس از کسب رضایت از بیمار ،پرسشنامه قبل از ورود بیمار به اتاق عمل،

از اهداف اصلی تیم درمان گرفته و برای هر بیماری انجام شود .از آنجا که تاکنون

توسط خود پژوهشگر تکمیل شد .این روش به این دلیل انتخاب شده است که

چنین مطالعهای در سطح استان گیالن انجام نشده و نظر به ایان کاه بیمارساتان

چنانچه واحدهای مورد پژوهش در درک جمالت مشکل داشته باشند توضیحات

پورسینا تنها مرکز تروما استان میباشد و مراجعهکنندگان زیادی دارد و باا عنایات

کافی به آنها داده شود .مدتزمان انتظار قبل از عمل جراحی در پرسشنامه

به مشاهدات و تجربه پژوهشگران در بخش ارتوپدی ،به نظر میرسد کاه بیمااران

دموگرافیك مورد پرسش قرار گرفت و در نهایت از زمان انتظار میانگین گرفته شد

کاندیدای عمل جراحی تا زمان انتقال به اتاق عمل مدت زمان نسابتا زیاادی را در

و با استفاده از تجزیه تحلیلهای آماری میانگین زمان انتظار قبل از عمل جراحی

انتظار به سر میبرند؛ بنابراین ،ضرورت انجام چنین مطالعهای جهت بررسی ارتباط

با میانگین نمره اضطراب مورد مقایسه قرار گرفت .تجزیه و تحلیل آماری با

مدتزمان انتظار قبل از عمال جراحای باا اضاطراب بیمااران در بخاش ارتوپادی

استفاده از نرمافزار  11 SPSSو با استفاده از آزمونهای آماری کولوموگراف –

باهدف ساخت زیر بنایی برای مطالعات بعدی و برناماهریزی مناساب بارای زماان

اسمیرنوف ،اسپیرمن ،تی استیودنت و آنووا انجام شد.

انتظار قبل از عمل جراحی احساس گردید.

مواد و روشها

میانگین سنی بیماران مورد بررسی  44/39 ±17/11سال بود .به طوریکه

این پژوهش یك مطالعه توصایفی – مقطعای باوده اسات کاه ارتبااط باین

پایینترین سن  13ساله و باالترین سن  38ساله بود .از میان نمونههای مورد

اضطراب با مدتزمان انتظار بیماران قبل از عمل جراحی مورد بررسی قرار گرفات.

پژوهش  43/75درصد زن و  51/25درصد مرد بودند %77/5 .متاهل بودند .از نظر

محیط پژوهش دو بخش ارتوپدی ماردان و زناان بیمارساتان پورساینا کاه تحات

میزان تحصیالت اکثریت بیماران ( )%41/9بیسواد و شغل اکثر بیماران %49/3

پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی اساتان گایالن اسات،

خانهدار و بعد از آن در  %98موارد ،آزاد بوده است .بیماران در  %55موارد سابقه

بوده است .علت انتخاب این مرکز یکسانی شرایط حاکم بر بخشها و مراقبتهای

جراحی نداشته و در  %17/5موارد سابقه جراحی ارتوپدی نداشتهاند .در %53/3

ارائهشده میباشد .از طرف دیگر این بیمارستان ،آموزشای و تنهاا مرکاز ارتوپادی

موارد ،علت جراحی فعلی ،حاد ه بوده است توجه به نتایج آزمونهای آماری

تحت پوشش دانشگاه بوده و آمادگی الزم برای پژوهش را دارا میباشد .این مرکاز

توصیفی میانگین مدت انتظار  32/81±54/53ساعت و میانگین نمره اضطراب

آموزشی درمانی سه بخش ارتوپدی دارد که شامل دو بخش مردان و یاك بخاش

 45/12±53/9میباشد .بنابراین جهت تعیین وجود ارتباط بین مدتزمان انتظار

زنان است .جامعه پژوهش ایان مطالعاه ،کلیاه بیمااران کاندیادای عمال جراحای

نمره اضطراب از آزمون آماری  spearmanاستفاده شد که با توجه به این آزمون

بستری در بخش ارتوپدی مردان  1و  2و زنان بیمارستان پورسینای شهر رشت در

آماری  R=8/215میباشد که نشاندهنده ارتباط مستقیم بین مدتزمان انتظار

سال  39بوده است .تعداد کل تختهای فعال بخشهای ارتوپادی ایان مرکاز 34

قبل عمل جراحی ارتوپدی و نمره اضطراب میباشد که این رابطه با  p=8/851از

تخت هست که از این تعداد با توجه به محاسبه انجامشده با حجم نموناه مطالعاه،

نظر آماری معنادار میباشد (جدول .)1
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یافتهها

 38نفر به روش غیر تصادفی و نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند.
 38سال و سابقه بیماری مزمن ،اشاتغال باه کارهاای بهداشاتی و درماانی تحات
درمان بودن با داروهای روانگردان .معیارهای خرو از پژوهش شاامل  :کااهش
سطح هوشیاری بوده است .ابزار پژوهش ،پرسشنامه استاندارد اضطراب و افسردگی
بیمارستانی بود که بر اساس برخی مطالعات دیگر انجام گرفته ،در این پژوهش نیز

M

SD

نتایج آزمون spearman

مدتزمان انتظار

32/81

54/53

R=8/215

نمره اضطراب

12/45

9/53

Pvalue=8/851
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مدت انتظار

نمره اضطراب

نمودار  :1مقایسه همبستگی میانگین نمره اضطراب و مدتزمان انتظار قبل از عمل جراحی

بح و نتیجهگیری

بیمارستانهای منتخب دانشگاه علاوم پزشاکی تهاران تشاکیل میدادناد .میازان

در انتظار عمل جراحی ارتوپدی به سر میبرند با مدتزمان این انتظار باوده اسات.

توسط پرسشنامه با استفاده از آزمون استاندارد اشپیل برگر سنجیده شد .یافتاههای

فرایند جراحی یك روند تشخیصی و درمانی در بسیاری از بیماریهاست که سابب

پژوهش نشان داد که میزان اضطراب قبل از عمل پیوناد عاروق کرونار بیشاتر از

افزایش بروز واکنشهای روانی و فیزیولوژیك مختلف در بیمار میگردد که در این

میزان اضطراب بعد از عمل بوده است ( .)13نتایج آماری تحقیق حاضر نیز بیاانگر

میاااان اضاااطراب باااه عناااوان مهمتااارین عارضاااه جراحااای در نظااار گرفتاااه

این موضوع بود که ارتباط معناداری بین مدتزمان انتظاار قبال عمال جراحای باا

میشود ( .)13کسب نمره اضطراب باالی  11در  18درصد از بیماران ،بیاانگر ایان

اضطراب بیماران وجود دارد ( .)P≤ 8/885به این معنی کاه هار چاه مادتزمان

بود که اکثر بیماران مضطرب بودهاند که نتیجه فوق با نتایج حاصل از مطالعه پانادا

انتظار قبل از عمل جراحی افزایش یابد ،اضطراب بیماران نیز افزایش مییابد .ایان

در امریکا که مطالعهای توصیفی تحت عنوان بررسای ارتبااط محال قرارگیاری در

موضااوع در حااالی اساات کااه در مطالعااهای توص ایفی تحلیلاای  Brownlowو

لیست عمل و اضطراب قبل از عمل جراحی داشت ،هم راستا بود .در ایان مطالعاه

همکارانش ،ارتباط معناداری بین طول مدت انتظار برای جراحای تعاویض هیا و

 18نمونه زن انتخاب شده بودند که  98نفار آنهاا در ابتادای لیسات عمال قارار

تغییرات عملکرد جسمی ،اجتماعی و سالمت ذهنی وجود نداشات .در ایان مطالعاه

داشتند و نوبت عمل  98نفر دیگر  5-4ساعت بعد از گروه اول قرار داشت .در ایان

یکی از ابزارهای مورد استفاده جهت بررسی سالمت ذهنی پرسشنامه افساردگی و

مطالعه از پرسشنامه حالت و صفت استفاده شده بود .بیماران قبل از عمل جراحی و

اضطراب بیمارستانی بود ( .)28پژوهشگر علات احتماالی تفااوت نتیجاه را محایط

صبح روز عمل بیماران بهوسایلهی معیارهاای عینای بررسای شادند و پرسشانامه

فرهنگای متفااوت و تفاااوت در تعاداد نمونااهها میداناد .پااژوهش حاضار تفاااوت

توسط نموناهها تکمیال گردیاد .در صابح روز عمال ،ضاربان قلاب – فشاارخون

معناداری را بین سن و جنس و شغل و تاهل و سابقه جراحی و تحصیالت با نماره

سیستولیك و نمرات پرسشنامه اضطراب در همه بیماران افزایش یافته باود و ایان

اضطراب نشان نداد .در حاالی کاه در مطالعاه واناانی تفااوت معنااداری در نماره

افزایش در گروه دو بیشتر از گروه یك باود و ارتبااط معنااداری باین مادتزمان

اضطراب بیماران از نظر تاهل و جنس وجود داشات و زناان و افاراد مجارد نماره

انتظار قبل از عمل جراحی و اضطراب به دست آمد (.)15( (P>8/881

اضطراب باالتری نسبت به مردان و افراد متاهل داشتند .ولی رابطه معنا داری باین

عنوان «بررسی ارتباط طول مدت انتظار قبل از عمل جراحی با اضطراب بیمااران»

تحقیق حاضر با تحقیق واناانی میتواناد باه دلیال حجام کام نموناه و تفااوت در

نتایج مشابه ای حاصل شد .نتیجه حاصله اینگونه بود که اضطراب در هر دو گروه

مشخصات نمونهها در تحقیق حاضر باشد.

در عصر و صبح روز عمل افزایش یافته بود و نشان داده شد که باین طاول مادت

نتایج پژوهش حاضر نمایانگر اضطراب اکثریت نمونههای پژوهش قبل از

انتظار قبل از عمل جراحی و اضطراب بیماران ارتباط مساتقیمی وجاود دارد و ایان

عمل جراحی و ارتباط معنا دار بین مدت زمان قبل از عمل جراحی با اضطراب

ارتباط از نظر آماری معنادار بود ( .)12)(P<8/882

بیماران می باشد .نظر به اینکه در حال حاضر ،برنامه ریزی مدونی باهدف پر

همچنین نتایج مشابهای در مطالعه آذرطل نیز بدسات آماد .در ایان مطالعاه

کردن زمان انتظار بیماران وجود ندارد و عوامل مختلفی با شدت اضطراب در

توصاایفی -تحلیلاای افااراد تحاات مطالعااه را  158نفاار از بیماااران بسااتری در

ارتباط هستند ،لزوم به حداقل رساندن عوارض ناشی از جراحی و بهبودی سریعتر

] [ DOI: 10.22088/cjhaa.2.1.38

همچنین ،در مطالعه توصیفی – همبستگی قارداشای در شاهر مشاهد تحات

شغل و تحصیالت و سابقه جراحی با نمره اضطراب مشاهده نشاد .تفااوت نتیجاه
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هدف این پژوهش ،کسب آگاهی از ارتباط میان نمره اضطراب مددجویانی که

اضطراب این افراد در  24ساعت قبل از عمل و سپس در هفتاه دوم بعاد از عمال
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و ارتقاء سالمت بیماران میتواند از اهداف مهم تیم درمان قرار گرفته و برای هر

تقدیر و تشکر

بیماری انجام شود .پیشنهاد میشود که تحقیقات بیشتری در ارتباط با سایر عوامل

نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از بیماران عزیز جهت شرکت در این

مرتبط با اضطراب قبل از عمل جراحی و همچنین برنامهریزی جهت کاهش زمان

پژوهش و مسئولین محترم بیمارستان پورسینا به دلیل همکاری ارزشمندشان و از

انتظار قبل از عمل جراحی نیز صورت پذیرد .از مشکالت و محدودیتهای

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن جهت تصویب و تثمین

پژوهش میتوان به بیقراری بیماران در زمان پاسخگویی به سواالت که به دلیل

اعتبار طرح با کد اخالق " "13889512تشکر و قدردانی نمایند .این مطالعه با

قرارگیری در زمان قبل از عمل جراحی بود ،اشاره کرد که پژوهشگر تالش نمود تا

بهرهگیری از اعتبار تخصیص یافته از سوی کمیته تحقیقات دانشجویی وابسته به

با ارائه کافی توضیحات تا حدی قابل به کنترل این اضطراب گردد.

دانشگاه علوم پزشکی گیالن انجام گرفته است.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Anxiety is a helpless and mental uncomfortable feeling relating to the
threatening situation. Surgery is a diagnostic and therapeutic procedure, which increases the psychological and
physiological reactions such as anxiety in patients. Preoperative waiting time is experienced in two ways: informed of
the need for surgery until hospitalizations and being on the operation list and from admission to transfer to the
operating room. The aim of this study was to determine the relationship between preoperative waiting period and
anxiety.
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METHODS: This cross-sectional study with a sample size of 80 individuals and non-random purposive sampling
method was performed in Poursina Hospital. The hospital anxiety and depression questionnaire was used. Data were
analyzed using Chi-square test, Spearman and t-test.
FINDINGS: According to the results of descriptive statistics, mean waiting time and mean anxiety score were 92/06 ±
54/59 hours and 12/45 ± 3/59, respectively. The results of the analysis showed that there was a statistically significant
relationship between waiting time before orthopedic surgery and anxiety (P Value = 0.056).
CONCLUSION: The results indicated the anxiety of most patients before surgery and significant correlation with the
duration of preoperative anxiety in patients. It is suggested that further research should be conducted on other factors
associated with anxiety before surgery and planning to reduce the preoperative waiting time.
KEY WORDS: Surgery - Anxiety – Orthopedics.
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