
بررسی عوامل خطر مرتبط با دلیریوم متعاقب عمل جراحی قلب باز: عنوان فرآیند 
:صاحبان فرایند و همکاران

دکتر نورالدین دمحمی -مجتبی راد
:محل اجراي فرایند

دانشگاه علوم پزشکی تهران
:گروه فرایندي

محصوالت پژوهشی
):مدت اجراي این فرآیند(تاریخ اجرا

1389-1391سال

):بیان اهمیت، ضرورت و کاربرد انجام فرایند بر اساس نیازسنجی هاي انجام شده(و بیان مساله مقدمه 
خودبهراناتوانیومیرومرگعلتبیشترینکهباشدمیبزرگساالندرهابیماريشایعترینازیکیکرونرشریانبیماري

این عمل جراحی . عروق کرونر عمل جراحی قلب باز می باشدامروزه یکی از شایعترین درمانهاي بیماري . استدادهاختصاص
شایععوارضازیکینورولوژیکیعوارض. بزرگ براي بیمار عوارض بسیاري دارد که یکی از آنها عوارض نورولوژیکی می باشد

دلیریوم سندرومی. نموددلیریوم اشارهشناختی مانندنقایصبهتوانمیدستهاینازکهباشند،میقلبجراحیعملازبعد
رنجبیماران پس از عمل جراحی از آنازباالییدرصدشود که میمشخصشناختدرتغییروهوشیارياختاللبااست که

اهمیتکردنبرجستهبررسی عوامل خطر پس از عمل جراحی قلب باز می تواند گام ارزشمندي در جهتبنابراین .برندمی
این مطالعه با هدف تعیین عوامل خطر .باشدداشتهدر بخش هاي مراقبت ویژه دلیریومسندرمعیسرتشخیصوپیشگیري

مرتبط با دلیریوم )عمل جراحی دوباره ، سابقه مصرف سیگار، سابقه اعتیاد به مواد مخدر و سابقه مصرف داروهاي آرامبخش(
تعداد شرکت کنندگان در این مطالعه . بودیمقطع-یفیتوصمطالعهیکمطالعهاین. متعاقب عمل جراحی قلب باز انجام شد

کلیه بیماران بستري در بخش مراقبت ویژه متعاقب در این پژوهش . ساله بودند19-85بیماران تحت مطالعه . نفر بودند370
انجام عمل پس از پژوهشگر .روش جمع آوري داده ها به صورت مستمر بود. مورد مطالعه قرار گرفتندعمل جراحی قلب باز

جراحی و جداسازي بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی، با حضور در بالین بیماران روزانه وضعیت روانی آنها را با استفاده از مقیاس 
داده ها وارد .غربالگري مشاهده اي دلیریوم تا ترخیص بیمار از بخش مراقبت ویژه و انتقال آنان به بخش جراحی ارزیابی کرد

spss یافته .گردید، و با استفاده از آزمون تی زوج و کاي دو و تست دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرر گرفت16با ورژن
5/22همچنین.نفر آنها مبتال به دلیریوم بودند86بیمار شرکت کننده در این مطالعه 370هاي این مطالعه نشان داد از بین 

کهمطالعهنیادرکنندهشرکتمارانیبیسننیانگیم.بودندشده ومیریدلدچارلسا60-80نیبکنندگانشرکتدرصد
باو68/59نبودندومیریدلبهمبتالکهیمارانیبیسننیانگیمو،بود28/13اریمعانحرافباو95/57بودندومیریدلبهمبتال

یافته هاي این مطالعه نشان . شدگزارش065/1سنمورددرمطالعهنیادرمستقلیتآزمونجینتا. بود06/13اریمعانحراف
عمل جراحی دوباره پس از عمل جراحی قلب باز، سابقه مصرف سیگار، سابقه اعتیاد به (بین عوامل خطر بررسی شده داد که

.و بروز سندرم دلیریوم رابطه معنی دار آماري وجود نداشت)مواد مخدر و سابقه مصرف داروهاي آرامبخش

عمل جراحی دوباره ، سابقه (مرتبطخطرعواملازکدامیچیهکنندگان،شرکتدردلیریومبااليشیوععلیرغم:نتیجه گیري

قراریبررسموردمطالعهنیادرکهومیریدلبا)مصرف سیگار، سابقه اعتیاد به مواد مخدر و سابقه مصرف داروهاي آرامبخش



بهتوجهبابیماراندربازقلبیجراحعملازبعدومیریدلبروزبنابراین. نداشتيآمارداریمعنارتباطومیریدلبروزباگرفت

وجودعدمیاووجودازنظرصرفبیمارانکلیهدردلیریومبروزشانسدیگر،بعبارت. باشدنمیییگوشیپقابلعواملاین

.باشدمییکسانآنهادرعواملاین

:هدف هاي کلی
دلیریوم بعد از عمل جراحی قلب بازتعیین عوامل خطر مرتبط با 

:روش اجرا
پس از انجام عمل جراحی و جداسازي بیمار از دستگاه تهویه پژوهشگر .روش جمع آوري داده ها به صورت مستمر بود

ترخیص مکانیکی، با حضور در بالین بیماران روزانه وضعیت روانی آنها را با استفاده از مقیاس غربالگري مشاهده اي دلیریوم تا 
گردید، و با استفاده از 16با ورژن spssداده ها وارد .بیمار از بخش مراقبت ویژه و انتقال آنان به بخش جراحی ارزیابی کرد

.آزمون تی زوج و کاي دو و تست دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرر گرفت

:نتایج و پیامدها
اگر این سندروم که . بیمارستان و مخصوصا در بخشهاي ویژه می باشددلیریوم سندرومی ناشناخته و غیر قابل تشخیص در 

بسیار شایع می باشد بخوبی تشخیص داده نشود منجر به بستري طوالنی مدت در این بخشها شده و همچنین هزینه هاي 
این مطالعه سعی کردیم که بنابراین ما با انجام . میر را افزایش خواهد دادو میزان مرگ ومدت بستري در بیمارستان،درمانی،

.تا حدودي روش ها و عوامل خطر مرتبط با این سندروم را که بر روي دلیریوم تاثیر دارند را معرفی کنیم

:محل اثرگذاري
در کلیه بخشهاي بیمارستان بخصوص بخشهاي مراقبت ویژه

:قابلیت تعمیم و اجرا در سایر مراکز آموزشی

و همه پرسنل پرستاري در صورت گرفته) شهید رجایی و محب تهران (و بیمارستان تهران این مقاله به صورتت پژوهشی در د
و براي پیشگیري از این سندروم اقدامات به . بیمارستان  به خصوص پرسنل بخش مراقبت ویزه میتوانند از ان استفاده کنند

.موقع را انجام دهند


