
 

 

 

 
 

 داًشگاُ علَم پششکی تْزاى

 داًشکدُ پزستاری ٍ هاهایی

 

مراقبت روتین در تسکین درد نوزاد  و مقایسه تاثیر مراقبت آغوشی پذر،مادر

 نارس بعذ از خونگیری از پاشنه پا در بخش مراقبت ویژه نوزادان

 

 

 سّزا گَدرسی سزکار خاًن راٌّوا: استاد

آقای دکتز حسیي دلیلیاستاد هشاٍر:   

آقای دکتز احودرضا شوشیزی استاد هشاٍر آهار:   

 

 

 پایاى ًاهِ جْت اخذ درجِ کارشٌاسی ارشد 

ّای ٍیژُ ًَساداىپزستاری هزاقبت  

 

 
 
 

 فاطوِ رباًی ًگارش:

 (4931  تیزهاُ)



 

 

 

 چکیده

هقایعِ تاثیر هراقبت آغَؼی پذر، هادر ٍ هراقبت رٍتیي در تعکیي درد ًَزاد ًارض بؼذ از   عنوان:

 خًَگیری از پاؼٌِ پا در بخػ هراقبت ٍیصُ ًَزاداى

 بِ ًَزاداى بازگؽت ًَزاداى، ٍیصُ هراقبت ّایبخػ در ٍ تکٌَلَشی با پیؽرفت داًػ زمینه و هدف: 

با  .باؼذضرٍرت درهاى ًَزاداى ًارض هیاقذاهات تْاجوی دردًاک . اظت افسایػ حال در زًذگی

ٍ تَجِ بِ راّْای غیر دارٍیی تعکیي درد ؼذى پذیذُ درک درد در ًَزاداى ٍ بخصَؾ ًَزاداى ًارض  ثابت

هقایعِ هراقبت آغَؼی پذر ٍ هادر در هقابل هراقبت رٍتیي در تعکیي درد ًَزاداى بِ هٌظَر حاضر هطالؼِ 

 .ؼذُ اظتاًجام  ًارض

ًَزاد ًارض  00هتقاطغ بَد کِ در آى  یبِ ؼیَُادفی ایي هطالؼِ از ًَع کارآزهایی بالیٌی تص روش اجرا: 

تحت خًَگیری از رٍغ هراقبت کاًگرٍیی با پذر، هادر ٍ رٍتیي ّفتِ بِ صَرت تصادفی در ظِ  33تا  20

دقیقِ قبل از خًَگیری بذٍى ّیچگًَِ  11ّا در هذت   در ابتذای ّر یک از رٍغ پاؼٌِ پا قرار گرفتٌذ.

بِ ترتیب  تصادفی در هراقبت آغَؼی هادر، هراقبت آغَؼی پذر یا هراقبت رٍتیيدظتکاری؛ ًَزاد بِ طَر 

بَظیلِ  لٌعت زدى از بؼذ دقیقِ دٍاز یک دقیقِ قبل از زدى لٌعت بِ ػٌَاى هؼیار پایِ تا گرفت.  قرار هی

فیلن  (ّا، بیٌی ٍ دّاى دایرُ صَرت ًَزاد هتؽکل از ابرٍّا ٍ چؽن)دٍربیي فیلوبرداری از چْرُ ًَزاد 

. ّوسهاى ٍضؼیت فیسیَلَشیک )ضرباى قلب ٍ اؼباع اکعیصى( از هاًیتَر پالط اکعیوتری ؼذگرفتِ هی

پالط اکعیوتری در ابسار  دظتگاُّای بذظت آهذُ از رٍی هاًیتَر  بؼذاز اتوام هذاخلِ فیلن ؼذ.ثبت هی

PIPP ُّای رفتاری در صَرت  ًؽاًِ ؼذ. برای بررظی رفتار ًَزاد ًیس از ًظر ٍضؼیت دّی هیٍارد ٍ ًور

 ؼذ. ٍارد هی PIPPّاکوک گرفتِ ٍ در ابسار  گر هعتقل )بذٍى اطالع از پصٍّػ( از فیلن تَظط هؽاّذُ

ًتایج حاصل از هطالؼِ ًؽاى داد کِ ًَزاداى در هراقبت آغَؼی پذر در لحظِ الًعت کوتریي درد   نتایج:

هادر داؼتٌذ. هیاًگیي ؼذت درد در لحظِ الًعت در را در هقایعِ با هراقبت رٍتیي ٍ هراقبت آغَؼی 

بَدُ اظت. از  ( 01/1)ٍ در هراقبت رٍتیي  (11/7) ، در هراقبت آغَؼی هادر (11/3)هراقبت آغَؼی پذر 

 ًظر آهاری ًیس اختالف هؼٌاداری در هیاًگیي ؼذت درد در آغَغ پذر با هراقبت رٍتیي ٍ هراقبت هادر بَد

(001/0 pValue<)زگؽت بِ حالت پایِ ًیس ًَزاداى در آغَغ پذر زٍدتر بِ حالت پایِ بازگؽتٌذ . در با

 ٍلی از ًظر آهاری با دٍ هراقبت دیگر اختالف هؼٌادار ًذاؼت.

بِ  برای اظتفادُ از رٍغ غیر دارٍیی تعکیي درد با تَجِ بِ یافتِ ّای حاصل از پصٍّػ  گیری:نتیجه

در تعکیي درد در کٌار هراقبت آغَؼی هادر ؼَد تا از هراقبت آغَؼی پذر ًیس گرٍُ درهاى تَصیِ هی

 گیرًذ.ًَزاداى بْرُ

 بخػ هراقبت ٍیصُ ًَزاداى، پرظتارهادر، پذر، ًَزاد ًارض،  ،راقبت آغَؼیه  ها:کلیدواژه
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Abstract 
 

Background: Routinely Procedural pain like heel-lancing in the neonatal intensive care unit 

triggers a cascade of physiological, behavioral altered in infants born preterm. 

 

Objectives: This study aimed to determine if kangaroo father care (KFC) & kangaroo mother 

care (KMC) and routine car (RC) for a brief duration of    minutes on pain intensity of heel 

lance in preterm newborns would also be efficacious in very preterm neonates.   

 

Materials and Methods: preterm neonates (n =   ) between        and        weeks 

gestational age in three Level III Neonatal Intensive Care Unit's (NICU) hospitals university- 

affiliated Tehran University of Medical Sciences in Iran, who needed at least three heel lances 

comprised the sample. A single-blind randomized crossover design was employed. In the 

experimental condition, the infant was held in KFC, KMC for    minutes prior to and throughout 

heel lance procedure. In the control condition (RC), the Same infant was in prone position 

swaddled in a blanket in the incubator. Premature Infant Pain Profile (PIPP) was scored during 

and within two minutes after finishing the procedure in three conditions.  

 

Result: The mean score of pain intensity during the intervention was significantly lower in the 

KFC position (P <      ) versus KMC and RC. Mean score of pain intensity at two minutes after 

intervention was also significantly lower in the KFC position versus two conditions. 

 

Conclusion: According to the results of this research to using of non-pharmacological methods 

of pain relief treatment group recommended using the Father's kangaroo care along mother’s 

kangaroo care for relief pain of the neonates. 
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