مقاله اصیل پژوهشی

و تنفس نوزادان نارس
زهرا عبدیسدان ،1پروین طاهری ،2عیدان عباسی ، 3ناهید فتحی زاده

2

چکیده
زمیىٍ ي َذف :امزيسٌ وبرسی ثیطتزیه تعذاد پذیزشَبی  NICUرا ثٍ خًد اختصبظ میدَذ .تًجٍ ثٍ کیفیت مزاقجت اس ایه وًسادان
جُت کبَص استزس در وًسادان ثستزی اَمیت دارد .ایه مطبلعٍ ثب َذف ثزرسی تأثیز سکًت در ثخص مزاقجت يیژٌ وًسادان ثز تعذاد
حزکبت ثذوی ،اکسیژوبسیًن ي تىفس وًسادان وبرس در ثیمبرستبن الشَزای اصفُبن اوجبم ضذٌ است.
ريش بررسی :در ایه مطبلعٍ ویمٍتجزثی تکگزيَی(قجل ي حیه مذاخلٍ)  31وًساد وبرس ثستزی در ثخص مزاقجت يیژٌ ثیمبرستبن
الشَزای اصفُبن کٍ ضزایط يريد ثٍ مطبلعٍ را دارا ثًدوذ ،ثٍ ريش تصبدفی اوتخبة ي پس اس رضبیت کتجی اس يالذیه مًرد ثزرسی قزار
گزفتىذ .جُت اوجبم مذاخلٍ میشان دستکبری وًساد ،ريضىبیی ي سز ي صذای مًجًد در ثخص مزاقجت يیژٌ وًسادان ثٍ مذت دي ريس
متًالی َز ريس دي سبعت کبَص یبفت .میشان اکسیژوبسیًن ي تعذاد تىفس ي حزکبت ثذوی وًسادان قجل ي حیه اجزای مذاخلٍ ارسیبثی
ضذ .دادٌَب ثب استفبدٌ اس وزمافشار  SPSSيیزایص  16ي آسمًن آمبری  Paired T Testتجشیٍ ي تحلیل ضذوذ.
یافتٍَا :در حیه مذاخلٍ میبوگیه درصذ اضجبع اکسیژن خًن وسجت ثٍ قجل اس آن افشایص ي میبوگیه تعذاد حزکبت ثذن کبَص
معىیدار داضت ( )p<0/05يلی ثیه تعذاد تىفس در حیه مذاخلٍ ي قجل اس آن تفبيت معىیداری ثٍ دست ویبمذ(.)p;0/44
وتیجٍگیری :اعمبل ثزوبمٍَبیی کٍ ثبعث کبَص تحزیکبت صًتی ي ريضىبیی ضًد ،میتًاوذ ثٍ ثُجًد يضعیت اکسیژوبسیًن ي کبَص
تعذاد حزکبت ثذن در وًسادان وبرس کمک ومبیذ.
کلیذياژٌَا :اکسیژنرسبوی -تىفس -حزکبت ثذن -ريضىبیی -سز ي صذا -وًساد
مزاقبتَايوًيه،فصلىامٍعلميپژيَطيداوطكذٌپزستارييماماييداوطگاٌعلًمپشضكيبيزجىذ1332.؛ 322-313:)4(10

دريافت 32/00/02:

اصالحوُايي32/10/04:

پذيزش 32/11/00:

وًیسىذٌ مسئًل :پزيیه طبَزی ،گزيٌ آمًسضی کًدکبن ،داوطکذٌ پزستبری ي مبمبیی داوطگبٌ علًم پشضکی اصفُبن .اصفُبن ،ایزان.
آدرس :اصفُبن ،خیبثبن َشار جزیت ،داوطگبٌ علًم پشضکی اصفُبن ،داوطکذٌ پزستبری ي مبمبیی ،گزيٌ کًدکبن.
e.mail:Taheri@nm.mui.ac.ir
ومبثز03116699398 :
تلفه03116270463 :
 1داوطیبر گزيٌ آمًسضی کًدکبن داوطکذٌ پزستبری ي مبمبیی ي عضً مزکش تحقیقبت مزاقجتَبی پزستبری ي مبمبیی داوطگبٌ علًم پشضکی اصفُبن .اصفُبن ،ایزان.
 2مزثی گزيٌ آمًسضی مبمبیی ،داوطکذٌ پزستبری ي مبمبیی داوطگبٌ علًم پشضکی اصفُبن .اصفُبن ،ایزان.
 3کبرضىبس ارضذ پزستبری ،داوطکذٌ پزستبری ي مبمبیی داوطگبٌ علًم پشضکی اصفُبن .اصفُبن ،ایزان.
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تأثير سکوت در بخش مراقبت ویژه نوزادان بر تعذاد حرکات بذنی ،اکسيژناسيون

مزاقبتَاي وًيه ،فصلىامٍ علميپژيَطي داوطكذٌ پزستاري ي مامايي داوطگاٌ علًم پشضكي بيزجىذديرٌ،10ضمارٌ1332،4


مقدمه

سٍدرط تِ دلیل ًارعی عیغتوْای هختلف تذى تِ ٍیضُ عیغتن
ػصثی هزکشی دؽَار هیتاؽذ ،)3(.تؼاهل تیي ًَساد ٍ هحیط
تحتتأثیز تفاٍتْای فیشیَلَصیک ،رعؾی ٍ الذاهات هزالثتی لزار
دارد ،لذا تخؼ هزالثت ٍیضُ تایذ هَلؼیتی را تزای ًَساد فزاّن
کٌذ کِ در آى رعؼ ًَساد تا حذالل آعیة ایداد ؽَد ،)1(.هیشاى
اعتزاحت ٍ هحزکی کِ تزای ًَساداى سٍدرط السم اعت ،هؾخص
ًیغت .آًچِ هغلن اعت ًَساداى سٍدرط هزاحلی اس تکاهل خَد را
در هحیطی هتفاٍت اس هحیط داخل رحوی عپزی هیکٌٌذ کِ
تزای آًاى فؾارسا اعت( ،)3در حالی کِ تِ دلیل سٍدرعی ظزفیت
تکاهلی هماتلِ تا فؾارّای هحیطی در آًْا هحذٍد اعت)4(.
فزایٌذ ارائِ هزالثت تِ تیوار در تیوارعتاى اغلة تا تَلیذ صذا
ّوزاُ اعت ،)5(.فاى ،اًکَتاتَر ،هاًیتَرّاٍ ،عایل عاکؾي ،سًگ
تلفي ،گزیِ ًَساداى ٍ هکالوات تیي پزعٌل ٍ اطزافیاى ًَساد اس
هٌاتغ هْن تَلیذ صذا ّغتٌذ کِ هیتَاًٌذ تِ ػٌَاى ػَاهل
فؾارسای هحیطی عالهت ًَساد را تِ هخاطزُ اًذاختِ ٍ تاػث تزٍس
آعیةّای تکاهلی در ٍی ؽًَذ ،)7-6(.در هطالؼِای هؾخص ؽذ
کِ ًَساداى تا ٍسى تَلذ ؽذیذاً پاییي در طی الاهت در تیوارعتاى
تِ طَر هتَعط تا صذای  56/44دعیتل هَاخِ تَدًذ،)7(.
 White-Trautهیگَیذًَ" :ساداى تغتزی در  NICUتِ طَر هکزر
در هؼزض صذا تا ؽذت  97-56دعیتل لزار هیگیزًذ ،حتی
گاّی اٍلات ؽذت ایي صذا تِ صذ ٍ تیغت دعیتل هیرعذ"،)8(.
ایي در حالی اعت کِ عطح ایوي عز ٍ صذا اس ًظز آکادهی اطفال
آهزیکا کوتز اس  45دعیتل هیتاؽذ ،)2(.ػالٍُ تز ایي در هحیط
ًَ NICUساداى تا اًَاػی اس ًَرّای طثیؼی ٍ عاختگی (ًظیز ًَر
الهپّاًَ ،ر هَلغ اًدام پزٍعیدزّا) هَاخِ هیؽًَذ ،)9(.عطَح

ًَع هزالثت ًیاس تِ تغییزات ػوذُ در عاختار هحیط فیشیکی
 ،NICUتالػّای آهَسؽی ٍ تغییز در ػولکزد هزالثیي دارد،
تٌاتزایي یک هْارت ٍلتگیز اعت کِ ًیاس تِ پزعٌل تزتیت ؽذُ
ٍ کار تیوی دارد ،)11(.لذا در حال حاضز اخزای آى در ّوِ
تخؾْای  NICUاهکاىپذیز ًویتاؽذ ٍ تِ ًظز هیرعذ تِ
کارگیزی اخشائی اس آى اس ًمطِ ًظز ػولی آعاًتز تاؽذ .تٌاتزایي در
صَرتی کِ تتَاى تا تِ کارگیزی اخشائی اس ایي ًَع هزالثت فؾار
ٍارد ؽذُ تِ ًَساداى را کاّؼ داد هیتَاى گام هؤثزی در ارتمای
عالهت ًَساداى تزداؽتّ .ذف اس ایي هطالؼِ تزرعی تأثیز اخزای
تزًاهِ عکَت ؽاهل کاّؼ ًَر ،صذا ٍ دعتکاری ًَساد تز
اکغیضًاعیَى ،تؼذاد تٌفظ ٍ حزکات تذًی در ًَساداى سٍدرط
تغتزی در  NICUهیتاؽذ.

روش بررسی
در ایي هطالؼِ ًیوِتدزتی تکگزٍّی(لثل ٍ حیي هذاخلِ)
ًَ 31ساد سٍدرط اس تیي ًَساداى تغتزی در تخؼ هزالثت ٍیضُ
تیوارعتاى الشّزای اصفْاى کِ هؼیارّای ٍرٍد تِ هطالؼِ را دارا
تَدًذ ،تِ رٍػ تصادفی اًتخاب ٍ پظ اس کغة رضایت کتثی اس
ٍالذیي ٍارد هطالؼِ ؽذًذ .هؼیارّای ٍرٍد تِ هطالؼِ ؽاهل :عي
حاهلگی ّ 37-25فتًِ ،ضاد ایزاًی ،ثاتت تَدى ؽزایط هزالثتی ٍ
درهاًی ًَساد در رٍسّای هذاخلِ ،ػذم ٍخَد هؾکالت هغشی،
تیٌایی ٍ ؽٌَایی ؽٌاختِ ؽذُ ،ػذم ٍخَد ًاٌّداریّای هادرسادی
ػوذُ ،ػذم اتتال تِ عپغیظ ٍ ًذاؽتي ًوزُ دیغتزط تٌفغی
پٌح ٍ تیؾتز ٍ ػذم اػتیاد هادر تَد .خْت اًتخاب تصادفی
ًَساداى یکی اس پضٍّؾگزاى در رٍسّای فزد ّفتِ (سٍج یا فزد
تَدى رٍسّای ّفتِ خْت هزاخؼِ ،تِ رٍػ ؽیز ٍ خط هؾخص
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تَلذ یک تغییز اخثاری در هحیط اعت ٍ تزای ًَساداى
سٍدرط ایي هحیط خذیذ تخؼ هزالثت ٍیضُ ( )NICUهیتاؽذ،)1(.
تخؼ هزالثت ٍیضُ ًَساداى ػالٍُ تز هفیذ تَدى اثزات سیاىآٍری
ًیش دارد .در ایي هحیط ًَساد در ؽزایط هحیطی آعیةرعاى ًظیز
صذای تلٌذًَ ،ر سیاد ٍ دعتکاری هکزر لزار هیگیزد ،)2(.در
فزایٌذ اًتمال تِ سًذگی خارج رحوی السم اعت ریتنّای داخلی،
ػولکزدّای فیشیَلَصیک ٍ خصَصیات رفتاری تزای تطاتك تا
سًذگی خارج رحوی عاسهاًذّی ؽًَذ ،ایي عاسهاًذّی در ًَساداى

تاالی ًَر ٍ فمذاى عیکلْای رٍؽٌایی ٍ تاریکی ًیش هوکي اعت تز
ًَساداى اثزات عَء داؽتِ تاؽٌذ)10(.
در عالْای اخیز تا تَخِ تِ اّویت کاّؼ فؾار ٍاردُ تز
ًَساداى ،تِ کارگیزی تزًاهِ ارسیاتی ٍ هزالثت تکاهلی هٌحصز تِ
ًَساد (Newborn Individualized Developmental )NIDCAP
 Care and Assessment Programهَرد تَخِ لزار گزفتِ اعت.
ایي ًَع هزالثت هیتَاًذ آثار هفیذی چَى کاّؼ ًیاس تِ حوایت
تٌفغی ،هذت سهاى تغذیِ لَلِای ،هذت سهاى تغتزی ٍ ّشیٌِّای
الاهت در تیوارعتاى داؽتِ تاؽذ ،)7(.اس آًدا کِ تِ کارگیزی ایي

تأثيزسكًتدربخصمزاقبتييژٌوًسادانبزتعذادحزکاتبذوياکسيژواسيًنيتىفسوًسادانوارسسَزاعبذيشدانيَمكاران

تَعط دعتگاّْای لَکظهتز ( ٍ )YF-170صذاعٌح
 )56اًذاسُگیزی ؽذ.
درصذ اؽثاع اکغیضى خًَی اس طزیك هاًیتَر پالظ اکغیهتز
هتصل تِ ًَساد ارسیاتی ؽذ ٍ ّز پٌح دلیمِ ثثت گزدیذ ،تؼذاد
تٌفظ اس طزیك هؾاّذُ ّز پٌح دلیمِ یک تار تِ هذت یک دلیمِ
کاهل تَعط یکی اس ّوکاراى ؽوارػ ٍ ثثت ؽذ .تِ طَر کلی
ارسیاتی  ٍ SPO2تؼذاد تٌفظ در دٍ رٍس هتَالی تزای هزحلِ لثل
اس هذاخلًَِ 24 ،تت ٍ تزای هزحلِ هذاخلِ ًَ 48تت اًذاسُگیزی
گزدیذ ٍ هیاًگیي آًْا تا یکذیگز همایغِ ؽذ .تؼذاد حزکات تذًی

خْت اًدام هذاخلِ تا اعتفادُ اس گذاؽتي پزدُ ٍ کاٍر تز رٍی
پٌدزُ اتاق تغتزی تاریکی هطلَب ٍ هیشاى رٍؽٌایی تا حذٍد
تمزیثی دُ لَکظ ایداد ؽذ ٍ تا اػوال راّکارّایی ًظیز آهَسػ
پزعٌل تخؼ ٍ درخَاعت اس آًْا تزای آّغتِ صحثت کزدى ،تِ
حذالل رعاًذى صذای سًگ تلفي ٍ خلة ّوکاری هتزٍى
تیوارعتاى خْت پیح ًکزدى در عاػت هذاخلِ عز ٍ صذای
هَخَد در هحیط  NICUکاّؼ یافتّ .وچٌیي در هذت هذاخلِ
تا خاتدا ًکزدى ًَساد خش در هَارد اٍرصاًظ ،دعتکاری کزدى ًَساد
تِ حذالل رعیذًَ .ساداًی کِ در خالل اًدام هطالؼِ ًیاس تِ

در لغوتْای هختلف تذى اس طزیك هؾاّذُ هذاٍم ًَساد تَعط
یک ًفز دیگز اس پضٍّؾگزاى ارسیاتی ؽذ ٍ تؼذاد آًْا در طی
دٍرُّای  15دلیمِای در سهاىّای لثل اس هذاخلِ (خوؼاً ّؾت
ًَتت در دٍ رٍس) ٍ حیي هذاخلِ (خوؼاً ًَ 16تت) ثثت گزدیذ.
دادُّا تَعط ًزمافشار آهاری ٍ SPSSیزایؼ ٍ 16آسهَى Paired
 T Testتدشیِ ٍ تحلیل ؽذًذ.

فتَتزاپی داؽتٌذ ٍ ّوچٌیي ًَساداًی کِ در حیي هطالؼِ تحت
پزٍعیدزّای تْاخوی لزار گزفتٌذ ،تذحال ؽذًذ ٍ تا صذای آالرم
ًٍتیالتَر یا پالظ اکغیهتز هَاخِ ؽذًذ اس هطالؼِ خارج ؽذًذ.
تِ هٌظَر اطویٌاى اس کاّؼ هیشاى ًَر ٍ هیشاى صذای هحیط
 NICUایي پاراهتزّا در سهاى لثل اس هذاخلِ ٍ حیي هذاخلِ

یافتهها
تَسیغ فزاٍاًی هؾخصات دهَگزافیک افزاد هَرد هطالؼِ در
خذٍل ً 1ؾاى دادُ ؽذُ اعت.
هیاًگیي درصذ اؽثاع اکغیضى ؽزیاًی لثل اس هذاخلِ
(92/8±2/54حذالل  ٍ 85/84حذاکثز ٍ )97/92در حیي هذاخلِ
(94/22±2/59حذالل  ٍ 87/69حذاکثز  )98/07تَد (.)p;0/048

جذيل  :1مشخصات دمًگرافیک افراد مًرد مطالعٍ
متغیر مًرد بررسی

جىس:
سه حبملگی (َفتٍ):

سه پس اس تًلذ (ريس):

يسن سمبن تًلذ (گزم):
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دختز
پسز
29-25
35-30
< 35
3-2
5-4
7-6
<8
1500 -1000
2000 -1501
2500 -2001

تعذاد (درصذ)

)35/5(11
)64/5(20
)29( 9
)61/3( 9
)9/7( 3
)67/7( 21
)6/5( 2
)6/5( 2
)19/3( 6
)54/9 ( 17
)16/1( 5
)29( 9
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ؽذ) تِ هحیط پضٍّؼ هزاخؼِ ًوَد ٍ خْت اًتخاب افزاد اس تیي
ًَساداى ٍاخذ ؽزایط ،تِ دلیل ایٌکِ همزر تَد یک ًفز ثاتت ٍظیفِ
ارسیاتی هتغیزّا را تِ ػْذُ داؽتِ تاؽذّ ،ز رٍس یک ًَساد تِ لیذ
لزػِ اًتخاب ؽذ.
تا تَخِ تِ خلَتتز تَدى تخؼ در عاػات ٍ 13-12
 15:30-14:30اس ًظز تؼذاد پشؽک ،اًتزى ٍ داًؾدَیاى ٍ ّوچٌیي
ػذم اًدام هزالثتْای هؼوَل در ایي عاػات ،سهاى  13-12تِ
ػٌَاى هزحلِ لثل اس هذاخلِ در دٍ رٍس هتَالی در ًظز گزفتِ ؽذ ٍ
هذاخلِ در عاػت  15:30-14:30در ّواى دٍ رٍس اًدام ؽذ.

(CEL-18-

مزاقبتَاي وًيه ،فصلىامٍ علميپژيَطي داوطكذٌ پزستاري ي مامايي داوطگاٌ علًم پشضكي بيزجىذديرٌ،10ضمارٌ1332،4


لثل اس هذاخلِ هیاًگیي تؼذاد تٌفظ ( 55/8±12/03حذالل
 ٍ 42/46حذاکثز  ٍ )89/15در حیي هذاخلِ  53/66 ±12/40در
دلیمِ (حذالل ٍ 39/23حذاکثز ) 86/30تَد( .)p;0/44تاالتزیي

تؼذاد حزکات ّن لثل اس هذاخلِ ٍ ّن تؼذ اس آى هزتَط تِ اًذامّا
تَد .تؼذاد حزکات تذًی در لغوتْای هختلف در حیي هذاخلِ
ًغثت تِ لثل اس آى تِ طَر هؼٌیداری کوتز تَد( .خذٍل )2

حرکات بذن در قسمت َای

قبل از مذاخلٍ

بعذ از مذاخلٍ

مختلف بذن 11 /دقیقٍ

میاوگیه ±اوحرافمعیار

میاوگیه ±اوحرافمعیار

P-value

سز ي صًرت
تىٍ
ثبسي
سبعذ
دست
ران
سبق پب
پب

5/68±2/38
2/36±1/59
3/11±2/35
3/78±2/34
6/92±2/21
2/67±0/90
4/6±2/48
8/38±2/75

1/71±0/996
0/59±0/93
1/01±1/08
1/13±1/15
2/87±1/22
2/07±1/24
1/46±1/71
2/90±1/74

>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001

یافتِّای هطالؼِ حاضز ًؾاى داد کِ هذاخلِ هٌدز تِ افشایؼ
هیاًگیي  SPO2گزدیذ .ایي ًتیدِ در راعتای هطالؼات لثلی
( ٍ )14-12تأییذکٌٌذُ ایي هطلة اعت کِ ًَساداى در هَاخِْ تا

کاّؼ هؼٌیدار ًثَد .دلیل احتوالی آى هیتَاًذ ایي تاؽذ کِ در
هطالؼات لثلی ًَساداى تِ طَر ًاگْاًی تا صذای سیاد هَاخِ ؽذًذ
در حالی کِ در هطالؼِ حاضز صذا کاّؼ یافت .ؽایذ اگز هذاخلِ
در ًَساداًی اًدام هی ؽذ کِ ٍضؼیت تٌفغی ٍخیوی داؽتٌذ ٍ
ًیاس تِ اکغیضى در آًْا تاال تَد ًتایح هتفاٍتی حاصل هیؽذ.

ّزگًَِ فؾاری اػن اس فؾارّای ًاؽی اس ًَر ،صذا ،خاتدایی ٍ
دعتکاری دچار کاّؼ  SPO2هیؽًَذ ٍ تزػکظ کاّؼ فؾار در
آًْا هٌدز تِ افشایؼ  SPO2هیؽَد.
در تزرعی هتَى در تاًکّای اطالػاتی در دعتزط اس لثیل
 Scopus ٍ Pubmed ،CINAHLهطالؼاتی کِ در سهیٌِ تأثیز
هذاخالت ّوشهاى کاّؼ ًَر ،عز ٍ صذا ٍ دعتکاری ًَساد تز
تؼذاد تٌفظ ًَساداى اًدام ؽذُ تاؽذ ،یافت ًؾذ .در هطالؼاتی ًیش
کِ تِ تزرعی تأثیز فؾارّای صَتی تز تؼذاد تٌفظ ًَساد
پزداختِاًذً ،تایح هتفاٍتی حاصل ؽذُ اعت .در دٍ هطالؼِ کِ اس

تؼذاد حزکات تذًی در ًَساداى در لغوتّای هختلف تذى
در حیي اخزای هذاخلِ ًغثت تِ لثل اس اخزای آى تِ طَر
هؼٌیداری کوتز تَد .ایي یافتِ ًتایح هطالؼات لثلی در ایي سهیٌِ
را حوایت هیکٌذ ،)19-18،15-14(.اس آًدا کِ کاّؼ تؼذاد
حزکات تذى تا صزف اًزصی کوتز در ًَساد ّوزاُ اعت ،لذا
هیتَاى گفت اخزای تزًاهِ عکَت هیتَاًذ تِ ٍسىگیزی تْتز
ًَساداى کوک ًوایذّ ،ز چٌذ کِ در هطالؼِ حاضز تِ دلیل کَتاُ
تَدى هذت هذاخلِ ،هیشاى افشایؼ ٍسى در ًَساداى هَرد ارسیاتی
لزار ًگزفت.

پذ گَؽی خْت کاّؼ تحزیکات صَتی اعتفادُ ؽذُ اعتً ،تایح
ًؾاىدٌّذُ کاّؼ تؼذاد تٌفظ در خالل هذاخلِ تَد،)15 ،13(.
 Balian ٍ Zahrدر هطالؼِای تِ افشایؼ تؼذاد تٌفظ ًَساداى تِ
دًثال تحزیکات صَتی دعت یافتٌذ(Lahav ٍ Wachman ٍ )16
تِ ًمل اس ً Davis ٍ Waradتیدِای هؾاتِ گشارػ کزدًذ،)17(.
ّز چٌذ در هطالؼِ حاضز تؼذاد تٌفظ در ًَساداى در خالل
هذاخلِِِِِ کاّؼ ًَر ،صذا ٍ دعتکاری ًَساد کاّؼ یافتٍ ،لی ایي

تا خایی کِ تزرعی هتَى تِ ها اخاسُ داد تاکٌَى هطالؼِای
کِ تِ تزرعی تأثیز اعتزط تز فؼالیت حزکتی تک تک اًذاهْای
ًَساد تپزداسد اًدام ًؾذُ اعت ،اس آًدا کِ تیؾتزیي تؼذاد حزکات
تذى ّن لثل اس هذاخلِ ٍ ّن در حیي آى در اًذاهْای فَلاًی ٍ
تحتاًی تَد ،هیتَاى گفت در صَرتی کِ تتَاى تا اعتفادُ اس
رٍؽی ًظیز لٌذاق کزدى ،هحذٍدیت ًغثی در اًذاهْا ایداد کزد
احتوال دارد کِ تؼذاد حزکات تذى کوتز ؽذُ ٍ تِ دًثال آى
ًَساداى خَاب تیؾتز ،هصزف اًزصی کوتز ٍ افشایؼ ٍسى تیؾتز

بحث
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 تا تزرعی رفتارّای حزکتی ٍ تغییزات،تؼذاد حزکات تذًی اعت
اکغیضًاعیَى در آًْا هیتَاى دریافت کِ آیا در ٍضؼیت راحتی
ِتِ عز هیتزًذ یا در ؽزایط فؾارسا هیتاؽٌذ ٍ در هَاردی ک
تؼذاد حزکات تذًی در ًَساداى تغتزی در تخؼ ًَساداى سیاد اعت
 پزعتاراى،ٍ یا هیشاى اکغیضًاعیَى در آًْا رًٍذ رٍ تِ کاّؼ دارد
ٍ ِایي تغییزات را تِ ػٌَاى ًؾاًِّای فؾار در ًَساد در ًظز گزفت
تا ایداد تغییزاتی در هحیط آراهؼ تیؾتزی را تزای آًْا فزاّن
.ًوایٌذ

داؽتِ تاؽٌذ کِ الثتِ در ایي سهیٌِ اًدام تحمیمْای تیؾتز
.ضزٍرت دارد
اس آًدا کِ هطالؼِ حاضز یک گزٍّی تَد تفاٍت هَخَد در
 تیي هزاحل لثل اس هذاخلِ تا حیي هذاخلِ ٍ اثزی کِ تز،سهاى
 هوکي تَد تز ًتایح تأثیز تگذارد ٍ ایي اس،ریتوْای تیَلَصیک دارد
ِ اس دیگز هحذٍدیتْای ایي هطالؼ.هحذٍدیتْای هطالؼِ حاضز تَد
هیتَاى تِ ایي هَضَع اؽارُ کزد کِ تفاٍت تیي ؽزایط هَخَد در
ٍ تخؼ اس لحاظ هحزکْای ًَساد در دٍ هزحلِ لثل اس عکَت
حیي عکَت کاهالً ػیٌی تَد ٍ ایي هَضَع هیتَاًغت در

تشکر و قدردانی

.ارسیاتیّا اثزگذار تاؽذ

ایي هطالؼِ حاصل پایاىًاهِ داًؾدَیی همطغ کارؽٌاعی
ارؽذ هیتاؽذ کِ تا حوایت هالی هؼاًٍت پضٍّؾی داًؾگاُ ػلَم
 ًَیغٌذگاى هزاتة لذرداًی خَد.پشؽکی اصفْاى اًدام ؽذُ اعت
 کلیِ پزعٌل پزعتاری تخؼ،ُرا اس خٌاب آلای هٌْذط حغيساد
هزالثت ٍیضُ ًَساداى تیوارعتاى الشّزا ٍ ّوچٌیي ٍالذیي ًَساداى
.هَرد هطالؼِ اػالم هیدارًذ

نتیجهگیری
،در هطالؼِ حاضز عؼی ؽذ فؾار ًاؽی اس تحزیکات صَتی
رٍؽٌایی ٍ لوغی ًَساد کاّؼ یاتذ ٍ ًتایح ًؾاى داد کِ هدوَع
هذاخالت تاػث تْثَد اکغیضًاعیَى ٍ کاّؼ تؼذاد حزکات در
ِْ در ٍالغ اس آًدا کِ پاعخ ًَساداى در هَاخ.تذى ًَساداى گزدیذ
 ػذم ثثات فیشیَلَصیک ٍ افشایؼ،تا تحزیکات هحیطی فؾارسا
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Effects of a quietness program in NICU on body movements,
oxygenation, and respiratory rate in preterm infants
Z. Abdeyazdan1, P. Taheri2, E. Abbasi3, N. Fathizadeh2
Background and Aim: Prematurity is the main reason for NICU hospitalization. Care of neonates in NICU
must be qualified to decrease their stress. The present study aimed to determine and compare the mean of
physiologic responses of preterm infants before and during a designed program to decrease stressful stimuli
in the NICU.
Material and Methods: In this single-group quasi-experimental study, 31 preterm infants hospitalized in the
NICU of Al-Zahra Hospital in Isfahan, who had inclusion criteria, were selected by randomization method
and enrolled after parents’ consent. The interventions included decreasing noise and light in the environment
and neonatal handling for two consecutive days, each day for 2 hours. Their respiratory rate, SPO2, and
frequency of body movements were measured before and during the intervention. Data were analyzed using
paired t test in SPSS (version 16).
Results: The mean percentage of SPO2 increased but the mean number of body movements decreased
significantly compared with the time before the intervention and during the intervention (p<0.05). However,
there was no significant change in respiratory rate (p=0.44).
Conclusion: The findings showed that creating periods of low light and noise stimulation in the NICU can
greatly help to improve SPO2 and decrease body movements in preterm infants.
Keywords: Oxygenation; Respiratory Rate; Body Movement; Light, Noises, Handling Newborn
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