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های داخلی  تعیین و مقایسه میانگین نمره اضطراب کودکان بستری در بخش

 گیری  اطفال بیمارستان نمازی شیراز قبل و بعد از رگ
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 چکیده

 راینند فتحت اینن   نوعی بهدرصد بیماران بستری 01تقریباً  که طوری بهباشد.  درمانی می ایندهایرفترین  از شایع ی، یکیگیر رگ

ترین، درد آورترین، اضطراب آورتنرین، ترربنه بسنتری و بیمناری گنزار        گیرند. کودکان آن را ناراحت کننده تهاجمی قرار می

گینری بنر اضنطراب     یناب ورو  متنداول رگ   ای استفاده از دستگاه رگ دف مطالعه مقایسهاند. از این رو مطالعه حاضر با ه کرده

بالینی تصادفی اسنت کنه   این مطالعه یک کارآزمایی های داخلی اطفال بیمارستان نمازی انرام شد.  ساله در بخش 3-6کودکان 

شند. کودکان پس از انتخاب بنه رو  تصنادفی در   با ساله بستری در بخشهای داخلی کودکان می 3-6کودک  62ها شامل  نمونه

یناب و کودکنان گنروه     گینری بنا دسنتگاه رگ    دو گروه مداخله وکنترل تخصیص داده شدند. کودکان گروه مداخله به رو  رگ

گینری شند.    گینری انندازه   دقیقنه بعند از رگ   2دقیقنه قبنل و    2های اضنطرابی،   گیری شدند. پاسخ کنترل به شیوه متداول رگ

هنای   هنا بنا اسنتفاده از آزمنون     گیری شد. داده اندازه yale-Pasگیری، توسط مقیاس اضطرابی های اضطرابی در طول رگ پاسخ

آزمنون   اساس نتایج به دسنت آمنده از  بر وتحلیل شدند.  ترزیه SPSS23افزار  و آنالیز کوواریانس در نرم مستقل، تی زوجی تی

یاب و رو  متداول، در میانگین نمره شدت اضنطراب بعند از انرنام پروسنیرر در      گاه رگگیری با دست ، دو گروه رگکوواریانس

. اینن نتنایج نشنان داد کنه مینزان اضنطراب بعند از        (=110/1pاسنت )  01±00/2گروه کنتنرل  در77/03±00/0گروه مداخله 

یناب در کناهش    گینری بنا دسنتگاه رگ    رگدار آماری داشته اسنت.   گیری گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش معنی رگ

هنای داخلنی کودکنان     گیری مناسن  در بخنش   تواند به عنوان یک شیوه رگ ساله، تأثیر مثبت دارد و می 3-6اضطراب کودکان

 مورد استفاده قرار گیرد.  
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