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 چکیده

 در او شدن بستري و کندمی ایجاد شدیدي روحی بحران بیمار، نوزاد با شدن والدین مواجه :مقدمه و هدف

 جهت آن از استرس مادران است. بررسی دردناك و تنش پر اي تجربه ویژه جراحی قلب، مراقبت بخش

 هایی، در کناراسترس چنین به توجهی کند. بی دریافت از مادر را استرس تواندمی نوزاد که دارد اهمیت

به احتمال زیاد  که شودمی ترخیص زمان در نوزاد به مادر باعث اختالل در دلبستگی مدت، طوالنی بستري

 یدهگزارش ریتاث یبررسداشت. این مطالعه با هدف  خواهد دنبال به را والدین و نوزاد پذیري آسیب افزایش

 ژهیمراقبت و يدر بخش ها ينوزاد بستر يمادران دارا یمحور بر استرس و دلبستگ -مددجو يریتصو -یکتب

 انجام شده است. قلب یجراح
ی قلب باز مرکز طبی مادر داراي نوزاد بستري در بخش جراح 50این کارآزمایی بالینی بر روي   روش کار:

کودکان در شهر تهران صورت گرفته است. مادرانی که مشخصات ورود به مطالعه را داشتند به صورت 

نفر( وارد شدند. گروه کنترل تنها به صورت روزانه طبق  25نفر( و مداخله)  25تصادفی به دو گروه کنترل ) 

روزانه،  نیروت تیزیعالوه بر وکردند و گروه مداخله دقیقه( نوزادشان را مالقت  20تا  15روتین بیمارستان ) 

از ، به مدت هفت روز به طور روزانه ،ی و به شیوه رایج در برنامه مراقبتی نیدکپو کتب يریبه صورت تصو

دهی را دریافت کردند. جهت بررسی اثر بخشی مداخله، متغیرهاي استرس  واتساپ گزارش پیام رسان قیطر

هاي جمع آوري شده با استفاده از _و دلبستگی روز هفتم و دو هفته بعد از مداخله اندازه گیري شدند. داده 

 تجزیه و تحلیل شد.   spssنرم افزار 

 نیانگیم (. (p<0.05نشان دادسترس را دار ا یگروه مداخله در روز هفتم و چهاردهم کاهش معن یافته ها:

 دو54/15± 69عدد  نیانگیدر روز هفتم و به م87/15 ±80/74به  37/8 ±84/99استرس در گروه مداخله از

در  فاصله نمره دو گروه شیروز بعد از انجام مداخله با وجود افزا هفت نیهمچنید. هفته بعد از مداخله رس

گروه مداخله  یدو گروه وجود نداشت. در روز چهاردهم نمره دلبستگ نیب يدار یتفاوت معن نمره دلبستگی

در  یدلبستگ مرهن راتییمکرر نشان داد که هرچند تغ يهايریگآزمون اندازهاما  از گروه کنترل بود شتریب

 .دار نبودند یمعن راتییتغ نیا يگروه مداخله به سمت بهتر شدن بود اما از نظر آمار

تواند تاثیر مطلوب بر کاهش محور می-دهی مددجومطالعه حاضر نشان داد که گزارش نتیجه گیری:

تواند  یروش م نیا ،نیبنابر ااسترس مادران داراي نوزاد بستري در بخش جراحی قلب نوزادان داشته باشد. 

 نینشان دادن ا يباشد برا يجرقه ا ایو  ردیموثر مدنظر قرار گ، خالق و آسان ي،روش کاربرد کیبه عنوان 

 مثبت در او باشد. یعاطف يامدهایتواند منجر به پ یاطالعات مادر درباره نوزاد م شیافزاکه  موضوع

 دهی؛ استرس؛ دلبستگی؛ جراحی قلب باز؛ نوزاد؛ مادرانگزارش: واژگان کلیدی 
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Abstract 

Background and aims:  

Dealing with a sick newborn may cause severe psychological crisis, and 

hospitalization in the cardiac intensive care unit is a stressful and painful 

experience to parents. Analysis of the maternal stress is important because the 

stress can be transmitted from mother to the child. Not being aware of this type 

of stress, along with long-term hospitalization, disturbs maternal attachment to 

the neonate at the time of discharge, which will probably increase the 

susceptibility of the neonate and parents. This study aims at investigation of the 

effects of patient-centered written-visual reporting on the stress and attachment 

of mothers with a neonate hospitalized in cardiac intensive care unit.  

Method: This trial was conducted in Tehran open heart surgery department of 

Children’s Medical Center. 50 mothers were randomly assigned to the control 

(n=25) group who had one daily visit to their neonate (15 to 20 minutes) and 

case (n=25) group who had daily written-pictorial reporting as formulated in the 

NIDCAP caring program by Whatsapp messenger. for seven days besides the 

daily visits. Group assignment were random. The effects of reporting by 

messenger on stress and attachment were evaluated on the 7th and 14th day after 

intervention 

Result: The intervention group experienced a significant reduction of stress on 

the seventh and fourteenth days (p<0.05). The mean stress in the intervention 

group decreased from 99.86±8.37 to 74.80 ±15.87 on day 7 and to a mean of 69 

±15.54 on day 14 after the intervention. On the 7th and 14th day of the 

intervention, despite the increasing gap between the groups, However repeated 

measurements showed in the attachment score in the intervention group  

Conclusion The patient-centered reporting seems to have positive effects on 

reduction of the stress in mothers of hospitalized neonate in pediatric heart 

surgery department. Therefore, this can be considered as an applied, easy and 

creative method to indicate that increasing maternal knowledge about the infant 

can lead to positive maternal emotional outcomes  
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