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 چکیذه 

ٍریدی در -ًاضی اس ٍرٍد سَسى بِ فیستَل ضزیاًیبزرسی تاثیز هاساص ًقطِ َّکَ با یخ بز ًوزُ درد 

 بیواراى ّوَدیالیشی

بِ عٌَاى پٌجویي عالئن حیاتی ًام بزدُ ضدُ است ٍ عدم تسکیي ٍ بزرسی فَری ًاخَضایٌد است تا جایی کِ اس آى درد تجزبِ ای   زمینه :

ٍریدی یکی اس دردًاک تزیي رٍیِ ّای پشضکی است ٍ -پیاهدّای هٌفی هی ضَد. درد ًاضی اس ٍرٍد سَسى بِ فیستَل ضزیاًی آى باعث

 ٍ غیزدارٍئی ّای رٍش اس استفادُ با هستقلبطَر  تَاًٌد هی پزستاراىدارًد  قزار تجزبِ ایي هعزض در هکزر بطَربیواراى ّوَدیالیشی 

ایي هطالعِ  آٍرًد. فزاّن را واریب اس هزاقبت کیفیت ارتقا اتهَجب ٍایٌد ًو تسْیل را دردًاک درهاًی هداخالت پذیزش درد يیتسک يیگشیجا

 ٍریدی در بیواراى ّوَدیالیشی اًجام ضد.-درد ًاضی اس ٍرٍد سَسى بِ فیستَل ضزیاًی ًوزُ بز با یخ با ّدف تعییي تاثیز هاساص ًقطِ َّکَ

ٍریدی  بطَر تصادفی در سِ گزٍُ هاساص با گَی -بیوار ّوَدیالیشی دارای فیستَل ضزیاًی 30کارآسهایی بالیٌی در ایي : روش انجام کار

( 2( ٍ هاساص با گَی پالستیکی در ًقطِ َّکَ )کٌتزل1کٌتزل(، هاساص با گَی پالستیکی در ًاحیِ هچ دست )آسهَىیخ در ًقطِ َّکَ )

   ضزکت داضتٌد.

ٍریدی در رٍس اٍل بدٍى هداخلِ ٍ در رٍس دٍم بعد اس دُ دقیقِ هداخلِ در ّز -اس ٍرٍد سَسى بِ فیستَل ضزیاًی درد حاصل ًوزُ: یافته ها

یافتِ ّا ًطاى داد کِ تفاٍت آهاری هعٌی داری بیي ًوزُ ّای درد بعد اس  اًداسُ گیزی ضد. هقیاس دیداری دردسِ گزٍُ، با استفادُ اس 

 (.p=001/0)هداخلِ در ّز سِ گزٍُ ٍجَد داضت 

ٍریدی هی باضد. با تَجِ بِ -هاساص یخ در ًقطِ َّکَ یك رٍش هَثز تسکیي درد ًاضی اس ٍرٍد سَسى بِ فیستَل ضزیاًی :نتیجه گیری

سَْلت در اًجام ٍ بی خطز بَدى ایي رٍش پیطٌْاد هی ضَد تا اس آى بِ عٌَاى یك رٍش هَثز در تسکیي درد بیواراى ّوَدیالیشی استفادُ 

 گزدد.
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Abstract 
 

Background: Pain is described as the fifth vital sign, andinadequate painmanagement is 

linked to numerous immediate and long-term negative outcomes.Venipuncture is one of the 

most painful medical procedures and one of the most frequently performed ones. non-

pharmacological interventions can be implemented independently by nurses. The purpose of 

this study was to evaluate the effect of ice huko point massage on Pain during arterio-venous 

fistula puncture. 

Intervention: in randomize control trial study, ninthy (90) patient in hemodialysis wards 

were randomly assigned to either the huko point ice stimulation (n=30) and two control 

group (n=30) who were undergoing hemodialysis by using AVF.we were randomly assigned 

to experimental and control groups using a randomization table .The experimental group 

received huko point ice massage on hoku point, the control1 group received massage in wrist 

massage and control2 group received huko point massage. 

Outcome:  Pain during arterio-venous fistula puncture was measured with using a subjective 

pain scale (visual analogue scale): in first day without intervention. In second day after 10 

minute intervention in 3 groups again pain degree was measured. There were significant 

differences between the groups in arterio-venous fistula puncture pain scores after 

interventions (p=/001). 

Conclusion: These finding showed that huko point ice massage was effective and safe for 

decreasing on Pain degree during arterio-venous fistula puncture in hemodialysis patient. 
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