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 چکیده  

بزرسی تاثیز بزنامه آموسش مزاقبت های پزستاری بز پیامد های تهویهه ماهانیای نهوساس بیهتزی سر      :عنوان

 بخش مزاقبت ویژه نوساسان

بزوناوپول هونزی  تهویهه ماهانیای اقهدامی تههاو ی و سارای ضهوارا وونهاوونی اس و  هه         زمینه و هدد:: 

خون ریشی ریه، انیداس یا خارج شدن لوله تزاشه است. این ضوارا که تقزیبا ه گی قابه  پهیش   سییپالسی، 

زی اس ویزی هیتند، به ه زاه ضوارا ناشی اس بی اری اولیه نوساس را سر خطز مضاضف قزار مهی سههد. و هووی   

باشد. لذا مطالعه حاضز با هدف تعیین تاثیز اوهزای بزنامهه   این ضوارا ضالوه بز پششک وظیفه پزستار نیش می

 صورت وزفت.آموسشی مزاقبت پزستاری به پزستاران، بز پیامدهای نوساسان تحت تهویه ماانیای سر نوساسان 

باشد. وامعه هدف ک یه ب  و بعد اس مداخ ه میمطالعه کارآسمایی بالینی ) پیامد محور( با وزوه ق :اجرا روش

های ویژه نوساسان بی ارستان وامع سنان تهزان سر باسه سمانی نوساسان بیتزی تحت ونتیالتور سر بخش مزاقبت

ماهه است. مداخ ه شام  آموسش پزستاران سر یک سوره یک ماهه و با روش مزبی ه زاه بز بهالین بی هار    23

نهایتا میشان بهزوس  آوری شد. قب  و بعد اس مداخ ه و عنوساس 231ه ضوارا ونتیالتور سربوس. اطالضات مزبوط ب

 پیامدها سر این نوساسان با هم  مقاییه وزسید.

%، بزوناوپول هونزی  33% بهه  54قب  و بعد اس مداخ ه میشان ابتالء به پنومهونی اس  ها نشان ساس یافته ها:یافته

%، پنوموتوراکس 24% به 43%، خونزیشی ریوی اس 44% به 65سیون مجدس اس %، انتوبا21% به 46سییپالسی اس 

نیهش بعهد اس    % رسیده است که اس لحاظ آماری معنی سار بوس. طول مدت ونتیالسیون و بیتزی46% به 66اس 

. تفاوت آماری معنی ساری بین رتینوپاتی نارسی و مزگ سر سو وزوه مشاهده (    >p)مداخ ه کاهش یافت

 نشد.

اوزای بزنامه آموسشی به ویژه اس طزیق مزبی ه زاه،بز پیامدهای نوساس تحهت ونتیالتهور مهوثز     تیجه گیری:ن

ههای آموسشهی   است، لذا با سر نظز وزفتن حجم کاری باالی پزستاران و مشاالت مزبوط به شزکت سر کالس

بز بالین نوساس بهبوس بخشید و  توان مزاقبت اس نوساسان تحت ونتیالتور را به صورت طولی وخارج اس بخش، می

ای و متناوب وهت ک یه پزستاران شاغ  سر بخش مزاقبت ویژه نوساسان اوزا کزس، ها را به صورت سورهآموسش

 های پزستاری استاندارس را به صورت یک پزوتا  سر اختیار قزار ساس.ه چنین راهن ای بالینی مزاقبت

های پزستاری، پیامد های تهویه ماهانیای، نهوساس بیهتزی، بخهش     بزنامه آموسشی، مزاقبت  کلید واژه ها:

 مزاقبت ویژه نوساسان
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Abstract 

Background and Aims: Mechanical ventilation is an invasive procedure and 

has complication such as air leak syndrome, pulmonary hemorrhage, 

obstruction or exit of the endotracheal tube. To avoid these preventable 

complications is the duty of physician and nurse practitioner. So this study 

aimed to survey the Effect of nursing care training program on outcome of 

mechanical ventilation. 

Material and Methods: This study is a randomized clinical trial (outcome-

based) comprise two groups, before and after intervention. The study included 

all patients undergoing mechanical ventilation in the neonatal intensive care unit 

of Comprehensive women's hospital in Tehran in    months period. Nurses 

were trained over one month through Bedside procedure with the clinical 

instructor Information of ventilator complications in     cases were collected 

from patients' records before and after intervention. Finally, the data of tow 

group were compared. 

Results: The findings showed that pre-and post-intervention risk of ventilator 

assicciatad pneumonia from     to    , bronchopulmonary dysplasia from 

    to    , re-intubation from     to    , pulmonary hemorrhage  from    

% to    , and pneumothorax from     to    , which was statistically 

significant and duration of ventilation and hospitalization decreased after 

intervention(p <    ). In this study, a statistically significant difference was not 

seen between retinopathy of prematurity and mortality in the two groups. 

conclusions: The educational program in nursing care of infants undergoing 

mechanical ventilation for nurses is effective on the consequence of ventilation, 

therefore, considering the workload of nurses, this program improve outcomes 

in infants undergoing mechanical ventilation. In the neonatal intensive care this 

training can be periodically performed for all nurses and The Guide to Clinical 

Nursing Care Standards for infants undergoing mechanical ventilation protocol 

is provided. 

Keywords: education, nursing care plans, outcomes of mechanical ventilation, 

infants, NICU 

 


