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 فارسی: دهیچک

 مات  طاز  بار ناززااا  بااز قلب یجراح ژهیو مراقبت بخش از صیترخ برنامه یاجرا ریتاث یبررس :عنوان

   خانگی راقبینم یخزاکارآمت و نززاا مجتا یبستر  ،یبستر

 ینززااان و باشتمی نززااا  ار یسرشت نقص انزاع نیتر عیشا از قلب، یسرشت یهایماریب  هدف: و مقدمه

 تیاتثب و یجراحا از بعات یتخصصا یهاامراقبت افتیار به ازین لیال به شزنت،یم متزلتها نقص نیا با که

 ،یبیماار بساتر از ناززاا صیترخ .هستنت نززااا  ژهیو یهامراقبت بخش ار یبستر ازمنتِین ،ینیبال تیوضع

 و ااار یصاخا یزیربرناماه باه ازیانو  شاته آغااز بخش ار نززاا رشیپذ یابتتا هما  از که است ینتیفرآ

 و نفا  باه اعتمااا ار نقص و مجتا بستری بستری، شت  طزالنی به منجر نشزا، انجام ارستی به چنانچه

 از صیتارخ برناماه یاجرا ریتاث تعیین هتف با حاضر مطالعه وصف، این با. شت خزاهت مراقبا  خزاکارآمتی

 یخزاکارآمات و ناززاا مجاتا یبساتر  ،یبساتر مات  طز  بر نززااا  باز قلب یجراح ژهیو مراقبت بخش

  شت. انجام خانگی راقبینم

   اجرا: روش

 نززااا  باز قلب یجراح ژهیو مراقبت بخش از صیترخ برنامه یاجرا ریتاث هتف با حاضر تجربی نیمه مطالعه

 شات. انجام کزاکا  طبی مرکز ار خانگی راقبینم یخزاکارآمت و نززاا مجتا یبستر ،یبستر مت  طز  بر

 بااز قلاب یجراحا ژهیو مراقبت بخش ار بستری نززااا  ماارا  از نفر 68 استرس، ار گیرینمزنه طریق از

 ار بخاش یبساتر ناززااا  نیبا از کنتار  گاروه ابتتا .شتنت مطالعه وارا  ۱۲/۳۳ سنی میانگین با ،نززااا 

هماه  صِیتارخ و کنتر  گروه ار هااااه یآور جمع از پ  شتنت. انتخاب وروا اریمع اساس بر ژهیو مراقبت

 ینعیت که والتی شایستگی پرسشنامه ازها اااه آوری جمع جهت .شت انجام متاخله گروه یریگنمزنه ،هاآ 

 از تارخیص برنامه یک متاخله، گروه ماارا  شت. استفااه است، مراقبت امر ار والتین خزاکارآمتی یکننته

 صیترخ روز ار زین نززاا هر یبستر مت  طز  کرانت. اریافت آمززشی فیلم وار قالب یک کتابچه  را بخش

 پاایش مازراپ  از تارخیص  ماه یک مت  به گروه او هر ارها نمزنه از کتام هر گرایت. ثبت مارستا یب از

 لیاتحل و هیاتجز ا یپا ارشنت، این مزضزع ارنظر گرفته شزا. با مجتا بستری اارای چنانچه تا گرفتنت قرار

 گرفت. صزر  ۲5 نسخه spssبا استفااه از نرم افزار ها اااه

 باین متاخله از بعت  بالفاصله خزاکارآمتی نمره میانگین که ااا نشا  مطالعه این از حاصل نتایج :هاافتهی

 نتایج چنین هم (.F)1,87( =232/5و  p≥0.0001 است) ااشته آماری معنااار تفاو  کنتر  و متاخله گروه

 معناااار اخاتالف و نتاشات تااثیر "مجاتا بستری" و "بستری مت  طز " بر ترخیص برنامه که ااا نشا 

 .نشت حاصل گروه او بین آماری،



 یخزاکارآمت بر نززااا  باز قلب یجراح ژهیو مراقبت بخش از صیترخ برنامه یاجرا :یریگ جهینتو بحث

 برنامه ار خانزااه مشارکت قیطر از تزاننتیم تارا پرس و یبهتاشت نیمراقب نیبنابرا .است بزاه مزثر نیوالت

 برناماه و الگاز نیاا شزایم شنهاایپ چنین هم .اهنت کاهش را والتین و نززااا  مشکال  نززااا ، ترخیص

    .شزا اجرا زین نززااا  ریسا ترخیص یبرا

 طاز  مجاتا، بستری نززااا ، قلب جراحی ویژه مراقبت بخش خانگی، مراقبین ماار، ، نززاا :یدیکل کلمات

  ترخیص برنامه قلبی، سرشتی بیماری خزاکارآمتی، ،بستری
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Abstract 

Background and Aim.neonate discharge is a process that begins from the beginning of 

the infant's admission to the ward and requires special planning, and if not done properly, will 

lead to prolongation of hospitalization, readmission and a lack of confidence and self-efficacy 

of caregivers. However, the aim of this study was to determine the effect of discharge plan 

from neonatal open heart surgery intensive care unit on length of hospital stay, neonatal 

readmission and self-efficacy of home caregivers. 

Material and Method: in this quasi-experimental study with intervention and control 

group.Through available sampling, 68 mothers of neonates admitted to the neonatal open 

heart surgery intensive care unit with a mean age of 33.12 intervention (n =34) and control 

groups (n =34) were included in the study. First, the control group was selected from the 

neonates admitted to the intensive care unit based on the inclusion criteria. After collecting 

the samples in the control group and discharging all of them, then the sampling of the 

intervention group was performed. To collect the data, a parent competency questionnaire 

was used, which explains the parents' self-efficacy in caring. The mothers of the intervention 

group received a discharge plan in the form of an educational booklet and video. The length 

of hospitalization of each neonate was recorded on the day of discharge from the hospital. 

Each sample in both groups was monitored for one month to consider if they had 

readmission. Finally, data analysis was performed using SPSS software version 25 using 

descriptive and inferential statistical tests of ANCOVA, Mann-Whitney and T-test. 

Results: The results of this study showed that the mean score of self-efficacy immediately 

after the intervention was statistically significant between the intervention and control groups 

(p≤0.0001 and F (1,87) = 5.232).The  results also showed  that the discharge program had no 

effect on "duration of hospitalization" and "readmission" and  there was no statistically 

significant difference between the two groups. 

Conclusion:.Implementation of discharge plan from neonatal open heart surgery intensive 

care unit has been effective on mothers' self-efficacy. Therefore, health care providers and 

nurses can reduce the problems of neonate and mothers through family participation in the 

neonatal discharge plan. It is also suggested that plan be implemented for the discharge of 

other infants. 

Keywords: neonate, mother, home caregiver, neonatal cardiac intensive care unit, 

readmission, length of hospital stay, self-efficacy, congenital heart disease, discharge plan 

 


