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مقایسه تاثیر تعویض کاتتر ورید محیطی به روش معمول و به روش اندیکاسیون بالینی بر عوارض کاتتر  

 مراقبت ویژه وریدی و رضایتمندی بیماران تحت عمل جراحی قلب بستری در بخش
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 ، فلوشیب بیهوشی قلب2محمدضیاء توتونچی

 ، کارشناس ارشد پرستاری 3معصومه رستمی
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 های ویژه ، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت5* فاطمه ثروتی

 ، کارشناس پرستاری6فاطمه کوشکی

 
 خالصه  

ساعت( و به روش اندیکاسیون بالینی بر عوارض کاتتتتر     69هدف این مطالعه، مقایسه تاثیر تعویض کاتتر ورید محیطی به روش معمول )هر  هدف.  

 مراقبت ویژه بود. وریدی و رضایتمندی بیماران تحت عمل جراحی قلب بستری در بخش
رستد  ای ناخوشایند و دردناک برای بیماران است. به نترتر متی      تهاجمی و تجربهترین اقدامات کمتعبیه کاتتر ورید محیطی یکی از معمول زمینه. 

 توان حفظ کرد. کاتترها را تا زمانی که عملکرد خوبی دارند می

های مراقبت ویژه قلب مرکز آموزشی تحقیتقتاتتی و      های چهارتایی در بخشاین مطالعه در قالب یک کارآزمایی بالینی تصادفی با بلوک روش کار. 

بیمار به صورت تصادفی به دو گتروه   603انجام شد. بعد از تائید طرح در کمیته اخالق آن مرکز،   6469درمانی قلب و عروق شهید رجایی در سال 

بیمار( و گروه آزمون )تعویض کاتتر ورید متحتیتطتی بتر استا                 25شامل “ ساعت 69هر ”کنترل )تعویض کاتتر ورید محیطی به روش معمول 

ها از طریق فرم اطالعات دموگرافیک، فرم اطالعات کاتتتر )ستایتز آنتژیتوکتت، متدت               بیمار( تخصیص یافتند. داده   25اندیکاسیون بالینی شامل 

 تحلیل شدند.   SPSSآوری شدند و در نرم افزار ماندگاری، موارد تعویض و عوارض مربوط( و پرسشنامه رضایتمندی بیماران جمع

داری مشاهده نشد. رضایتمندی بیماران دو گتروه از نتحتوه           بین دو گروه آزمون و کنترل از نرر میزان بروز عوارض تفاوت آماری معنی ها. یافته

داری نداشت. بر اسا  رگرسیون خطی که جهت بررسی ارتباط میزان عتوارض بتا نتمتره          نگهداری کاتتر محیطی در دو گروه تفاوت آماری معنی

 داری بین این دو متغیر در دو گروه مشاهده نشد.رضایتمندی دو گروه انجام شد، ارتباط معنی

ساعت نسبت به روش تعویض بر اسا  اندیکاسیون بالیتنتی مشتاهتده        69شواهدی مبنی بر برتری تعویض کاتتر ورید محیطی هر  گیری. نتیجه

تواند بته    نشد. حفظ کاتترها تا زمانی که عملکرد خوبی دارند روشی امن و عملی است. تعویض کاتتر ورید محیطی براسا  اندیکاسیون بالینی می  

 جویی در هزینه و وقت پرستاران شود.ساعت بر رضایت بیماران موثر باشد و عالوه بر این، منجر به صرفه 69اندازه تعویض کاتتر ورید محیطی هر 
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 مقدمه  
تهاجمی درمان برای بیماران، به ویژه بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه های کمترین روشدرمان از طریق وریدی یکی از معمول

هتا و در متوارد         (. همچنین، دسترسی به عروق ورید محیطی در جترایتی      2113وبستر و همکاران،  ; 2114است )لوپز و همکاران، 
میلیون کاتتر وریدی جهت بیماران در آمتریتکتا     451تا  211(. هر ساله یدود   2116نژاد و همکاران، اورژانسی ضروری است )هدایتی 

 51(. بر اساس نتایج مطالعات در ایران، کاتترهای وریدی برای  2116نژاد و همکاران، هدایتی ;2115، شود )موریسون و هالتتعبیه می

(. طبق دستورالعتمت     2114اکبری و همکاران،  ;1311شود )برزو و همکاران، ها استفاده میدرصد بیماران بستری در بیمارستان 55تا 
تا  22مورد بازبینی قرار گرفت، فاصله زمانی بین تعویض کاتترها را  2112، که در سال (CDC)ها مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری

ترین عارضه متربتوب بته      . شایع )2114پاسالیگلو و کایا،  ; 2113ساعت توصیه شد، مگر در موارد خطر فلبیت )وبستر و همکاران،  66
( صورت گرفتت   2114( و اکبری و همکاران )  2114نژاد )(. در مطالعاتی که توسط هدایتی1311کاتترها فلبیت است )برزو و همکاران، 

 درصد گزارش شد. 61تا  1542درصد و در تهران  62درصد، در کردستان  5441میزان فلبیت در تبریز 
مطالعاتی در زمینه بررسی و مقایسه ماندگاری کاتترهای ورید محیطی با روش معمول و روش اندیکاسیون بالینی انجام شده است. بر  

توان بر اساس عالیم بالینی مث  درد، قرمزی، تورم و انسداد، کاتتر را تعویض کرد (، می 2113وبستر و همکاران )  اساس نتایج مطالعه
رود و خطر فلبیت و گذاری کاتتر وریدی، یکپارچگی پوست از بین میو نیازی به تعویض در فواص  زمانی معین نیست. با هر بار جای 

شود. پژوهشی که توسط پاسالیگلو  یابد و در نتیجه، دفعات ممکن برای تعویض کاتترهای ورید محیطی محدود میعفونت افزایش می
( درباره ارتباب بروز فلبیت یین درمان وریدی از طریق کاتترهای ورید محیطی و مدت زمان ماندگاری آنها انجام شتد،     2114و کایا ) 

ساعتت ر      66تا  46ساعت و یا کمتر و مقدار کمتر فلبیت در مدت زمان  41نشان داد باالترین میزان بروز فلبیت در کاتترها پس از 
توان مدت زمان ماندگاری کاتتر وریدی را افزایش داد.   دهد. بنابراین، با رعایت اصول استری  و مشاهده دقیق توسط پرستاران می می

( برای مقایسه تعویض کاتتر محیطی به روش معمول و به روش اندیتکتاستیتون      2112ای دیگر که توسط ایکسو و همکاران ) مطالعه
 بالینی انجام شد تفاوت آماری معناداری بین دو روش از نظر بروز فلبیت، انسداد کاتتر و عفونت موضعی مشاهده نشد. 

شود. رضایت بیمتار از     تعویض کاتتر بر اساس اندیکاسیون بالینی باعث کاهش یجم کار پرسن  پرستاری و کاهش نارایتی بیمار می
شده است )مرادی و دهندگان خدمات سالمتی است. امروزه تمرکز درمان، بر رضایت بیمار از خدمات درمانی ارائهموارد مورد توجه ارائه

شود. در سالهای اخیتر ستطتو        شده توسط پرستاران محسوب می(. رضایت بیمار از نشانگرهای کیفیت مراقبت ارائه  1366همکاران، 
-تواند به دلی  افزایش آگاهی بیماران از یقوق خود در زمینه مراقبترضایت بیماران از خدمات پرستاری در یال کاهش است که می

 ;2111قمری و هتمتکتاران،       ; 1366های مربوب به سالمتی و افزایش انتظار آنها از ارائه خدمات مراقبتی باشد )مرادی و همکاران،  
(. رضایت افراد از خدمات بهداشتی درمانی از معیارهای مهم و قاب  توجه است، به ویژه در بخش مراقبت ویژه کته      2112لیندربرگ، 

های فراوان قرار دارند. مطالعه یاضر با هدف مقایسه عوارض کاتتر وریدی و رضایتمندی بیماران بستتتری    بیماران در معرض استرس
 ساعت( و بر اساس اندیکاسیون بالینی انجام شد. 66های ویژه از تعویض کاتتر ورید محیطی به روش معمول )هر در بخش مراقبت

 

 ها مواد و روش
های مراقبت ویژه مرکز آمتوزشتی   بیمار بستری در بخش 114این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده بود که بر روی 

انجام شد. جامعه پژوهش شام  بیماران بزرگسال بستتتری در         1366تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی تهران در سال 
های جرایی مردان و زنتان  های مراقبت ویژه قلب بودند که تحت عم  جرایی قرار گرفته بودند و جهت ادامه مطالعه در بخشبخش

پیگیری شدند. طر  این مطالعه در کمیته اخالق مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی تهران با کتد اختالق        
RHC.AC.IR.REC.1396.46               هتای بتالتیتنتی ایتران بتا کتد                 مورد تائید قرار گرفت و همچنتیتن، در ستایتت کتارآزمتایتی
IRCT20180415039316N1  .ثبت شد 

پژوهشگر پس از دریافت مجوز اجرای طر  از معاونت پژوهشی مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی با یضور 
های مورد نظر، روش انجام کار و اهداف مورد نظر پژوهش را به مسئولین و پرسن  پرستاری توضیح داد. سپس به بیتمتاران    در بخش

درباره اهداف مطالعه توضیح داده شد و در صورت تمای  آنها جهت شرکت در پژوهش، از آنان درخواست شد فرم رضایت آگاهانته را    
هتای  های چهارتایی با استفاده از روش پاکتسازی با بلوککننده در این مطالعه به روش تصادفیبیمار شرکت 114امضاء کنند. تعداد  
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ساعت( و آزمون )تعویض کاتتر بر اساس اندیکاسیون بالینی( به تتعتداد       66دربسته به دو گروه کنترل )روش معمول تعویض کاتتر هر 
سال، هوشیاری و توانایی برقراری ارتباب کالمی، و نیتاز بته      25تا  11مساوی تخصیص یافتند. معیارهای ورود به مطالعه شام  سن  

مدت )بیش از یک هفته( بودند. معیارهای خروج از مطالعه شام  ضعف سیستم ایمنی بدن، سابقه عفونت خون،    درمان وریدی طوالنی
 و وجود کاتتر ورید محیطی قبلی در ناییه کنونی بودند. 

ها شام  فرم اطالعات دموگرافیک )سن؛ جنس؛ قد؛ وزن؛ سطح تحصیالت؛ وضعیت تاه ؛ وضعیت اشتغال؛ نتو    آوری دادهابزار جمع
-، عفونت خون و نارسایی قلبی؛ طول مدت بستری در بخش مراقبتخونیها نظیر دیابت، کمبیماری؛ نو  جرایی؛ سابقه سایر بیماری

گیری؛  های ویژه( و فرم اطالعات مربوب به کاتتر )شماره آنژیوکت؛ تاریخ تعویض کاتتر؛ مح  دقیق آناتومیک کاتتر؛ تعداد دفعات رگ  
وجود یا عدم وجود کاتتر ورید مرکزی؛ انتقال بیماران به بخش همراه با کاتتر ورید مرکزی؛ استفاده از کاتتر ورید محیطی با هپتاریتن   

ها و داروها؛ عوارض تعبیه کاتتر شام  فلبیت، انسداد، عفتونتت،   الک در بیماران منتق  از اطاق عم  به بخش مراقبت ویژه؛ نو  سرم
نشت مایع به زیر جلد، خروج خود به خود کاتتر، تورم و درد( بود. برای بررسی فلبیت از جدول امتیازبندی فلبیت جکسون استفاده شد،   
به این صورت که در صورت سالم بودن مسیر کاتتر امتیاز صفر؛ در صورت بروز درد خفیف و قرمزی در مح  کاتتر امتیتاز یتک؛ در       

؛ در صورت بروز هر سه عالمت تورم، قرمزی و درد امتیتاز  2صورت بروز دو مورد از عالیم درد، قرمزی و تورم به طور همزمان امتیاز 
؛ و در صورت بروز عالیم درد، تورم، قرمزی و قتابت        4؛ در صورت بروز قرمزی، تورم، درد و قاب  لمس بودن طناب وریدی امتیاز 3

، مح  کاتتر تعویض شد. روایی این ابتزار از     2شود. در صورت کسب امتیاز باالتر از  داده می 5لمس بودن طناب وریدی و تب امتیاز 
( در بیمارستان نظامی بتعتثتت     1365نظر صوری و محتوی و پایائی آن به روش مشاهده همزمان در مطالعه پورمحمدی و همکاران ) 

به دستت آمتد. پترستشتنتامته              1463های ویژه قلب انجام شد و ضریب آلفای آن بیمار بستری در بخش مراقبت 11تهران بر روی 
ای تهیه شد و با نظر استادان راهنما، مشاور و آمتار    های دادهرضایتمندی بیماران با بررسی کتب، و مقاالت متعدد و جستجو در پایگاه

نتفتر      31نفر از استادان بیهوشی قلب رسید. جهت تعیین پایایی، پرسشنامه، توسط   11گویه به تایید  11مورد اصال  قرار گرفت و با 
امتیاز یک، پاسخ “  مخالف” امتیاز صفر، پاسخ “ کامال مخالف”به دست آمد. در این پرسشنامه، پاسخ  1426تکمی  شد و آلفای کرونبا  

 بود.  41دارد و یداکثر امتیاز کسب شده  4امتیاز  “کامال موافق”، و پاسخ 3امتیاز  “موافق”امتیاز دو، پاسخ  “ نظری ندارم”
های آزمون و کنترل، اطالعات دموگرافیک توسط محقق از طریق پرونده و مصایبه با آنها ها به گروهپس از تخصیص تصادفی نمونه

آوری و ثبت شد. اولین کاتتر وریدی بیماران در اطاق عم  تعبیه شد و بیماران همراه با کاتتر ورید مرکزی به بخش مراقبت ویژه  جمع
شدند. اطالعات کاتتر بر اساس فرم ثبت اطالعات اخذ شد. در هر دو گروه، مسیر کاتتر وریدی توسط پرستار در هر شیفت و منتق  می

توسط محقق یک بار در روز به مدت یک هفته تحت نظارت قرار گرفت. جهت بررسی از نظر فلبیت از جدول امتیازبندی جتکتستون     
روز کاتتر بیمار  4استفاده شد و در مورد سایر عوارض، بررسی از طریق مشاهده صورت گرفت. در گروه کنترل طبق روش معمول، هر  

تعویض شد و در صورت خراب شدن زودتر نیز تعویض صورت گرفت و اطالعات مربوب به کاتتر یادداشت شتد. در گتروه آزمتون           
-)اندیکاسیون بالینی(، در صورتی که عالئمی از فلبیت، انسداد، تورم و قرمزی مشاهده شد تعویض کاتتر انجام شد و در صورت سالم  

بودن، کاتتر یفظ شد. در این مدت، در صورت لزوم تعبیه کاتتر محیطی برای دومین بار و بعضی مواقع، سومین بار صورت گرفت کته   
مدت زمان ماندگاری کاتتر محیطی اول، دوم و سوم محاسبه و یادداشت شد و اطالعات در مورد کاتترها هر بار ثبت و علت تعویتض  
توضیح داده شد. الزم به ذکر است در هنگام انتقال بیماران از بخش مراقبت ویژه، کاتتر ورید مرکزی بیماران خارج شد و با کتاتتتتر       

هتای  های جرایی مردان و زنان پیگیری شد. چندین بیمار به دلی  داشتن رگ ورید محیطی منتق  شدند. ادامه کار پژوهش در بخش 
گیری توسط پرسن  پرستاری با کاتتر ورید مرکزی به بخش منتق  شدند. در انتهای پژوهش، محیطی نامناسب و عدم موفقیت در رگ
 تحلی  شدند.  SPSSشده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار آوریهای جمعرضایتمندی بیماران سنجیده شد. داده

 

 ها یافته
سال بود که در هر دو گروه توزیع غیر طبیعی داشت. به عالوه، دامنته تتغتیتیتر          5345بر اساس نتایج این مطالعه، میانه سن بیماران 

ویتنی یکسان بودن توزیع و   بود. آزمون غیر پارامتری من  25441-56425و در گروه کنترل   42425-63425ها در گروه آزمون، چارک
روز بود که تحلی  تعداد روزهای بستری  3میانه سن در دو گروه را نشان داد. میانه  مدت زمان بستری بیماران در بخش مراقبت ویژه 

دار آماری بین دو گروه وجود نداشت. سایر مشخصات  ویتنی تفاوت معنیهای ویژه بر اساس آزمون غیر پارامتری مندر بخش مراقبت
 آمده است. 1کنندگان در جدول شماره دموگرافیک شرکت
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 های دموگرافیک وایدهای مطالعه به تفکیک گروه کنترل و آزمون: برخی ویژگی1جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ساعت و در گروه کنتتترل، بته       22و  22، 61های اول، دوم و سوم در گروه آزمون، به ترتیب میانه مدت ماندگاری آنژیوکت در نوبت
(. در بررسی بروز فلبیت،   2ساعت بود که از نظر آماری تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد )جدول شماره   41و  22، 66ترتیب 

درصد( در گروه کنتتترل     646مورد )  5درصد( در گروه آزمون و   341مورد )  2انسداد و سایر عوارض، نتایج به این صورت بود که تعداد 
درصد( بیمار دچار انسداد شدند، در یالی کته      25)   13درصد( و   1544) 1در طول مطالعه دچار فلبیت شدند. همچنین، به ترتیب تعداد 

در هیچ یک از بیماران، عفونت مح  کاتتر مشاهده نشد. نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد در بروز فلبیت، انسداد، عفونت، و ستایتر    
عوارض مانند دردناک بودن مح  کاتتر، نشت مایع به زیر پوست و خروج خود به خود کاتتر، بین دو گروه اختالف معنادار آماری وجود 

 (. 3ندارد )جدول شماره 

  کنترل آزمون گروه

 نتیجه آزمون تعداد )درصد( تعداد )درصد( متغیر

    جنس

 کای اسکوئر (4902) 66 (4003) 69   زن

df=6, x2=00433, P 00243 =  (9402) 44 (9605) 49   مرد 

    تحصیالت

 (6602) 9 (6605) 60   بیسواد

 کای اسکوئر برای روند

df=6, x2=00363, P 00463 =  

 (5605) 66 (5906) 63   ابتدایی

 (5605) 66 (6304) 6   زیر دیپلم

 (4503) 63 (6605) 60   دیپلم

 (403) 5 (203) 4   فوق دیپلم

 (609) 2 (6602) 9   لیسانس یا باالتر

    نوع جراحی

 (9602) 45 (2303) 40   پس عروق کرونربای

 کای اسکوئر

df=4, x2=50232, P 00395 =  

 (4003) 69 (52) 64   ترمیم دریچه

 (403) 5 (6602) 9   پس عروق کرونر/ ترمیم دریچهبای

 (403) 5 (203) 4   سایر

    سابقه دیابت

کای اسکوئر  (3605) 43 (32) 46   دارد  

df=6, x2=00433, P 00243 =  (5303) 62 (52) 64   ندارد 

    خونیسابقه کم

 کای اسکوئر (303) 4 (6602) 9   دارد

df=6, x2=60062, P 00562 =  (6604) 36 (3302) 39   ندارد 

    خونیسابقه عفونت 

 فیشر (0) 0 (606) 6   دارد

 (600) 25 (6306) 26   ندارد

    سابقه فلبیت

 فیشر (0) 0 (0) 0 دارد

 (600) 25 (600) 25 ندارد

    سابقه نارسایی قلبی

 فیشر (0) 0 (0) 0 دارد

 (600) 25 (600) 25 ندارد



 

 

1931، بهار 1نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره هفتم، شماره  43   

Cardiovascular Nursing Journal، 7(1)، Spring 2018 

  1931، بهار 1نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره هفتم، شماره 

Cardiovascular Nursing Journal، 7(1)، Spring 2018 

 گیری در گروه آزمون و کنترل: مقایسه مدت ماندگاری کاتتر ورید محیطی در هر نوبت رگ2جدول شماره 

 
 

 
 
 
 
 
 

 : مقایسه وقو  عوارض ناشی از کاتتر ورید محیطی در گروه آزمون و کنترل 3جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسمیرنوف، نمره رضایت بیماران در گروه آزمون و کنترل نرمال نبود. میانه نمره رضایتت در      –بر اساس آزمون نرمالیتی کولموگروف 
ویتنی نشان داد که از نظر میزان رضایتمندی بیماران، تتفتاوت     بود. به عالوه نتایج یاص  از آزمون غیر پارامتری من  21هر دو گروه 

 آماری معناداری بین دو گروه وجود ندارد.
 

 بحث
این پژوهش نشان داد بروز عوارض )فلبیت، انسداد، عفونت مح  کاتتر و سایر عوارض( در تعویض کاتتر ورید محیتطتی بته روش          

بار( و بر اساس اندیکاسیون بالینی تفاوتی ندارد. نمره رضایتمندی بیماران از نحوه نگهداری کاتتر محیطتی در      روز یک 4معمول )هر  
های اخیر مطالعات متعدد آینده نگر و گذشته نگر در قالب مطالعات توصیفی و کتارآزمتایتی      دو گروه تفاوت معنادار نداشت. طی سال 

اند )ریچتارد و     بالینی به بررسی و مقایسه عوارض در دو روش تعویض کاتترها به صورت روتین و براساس اندیکاسیون بالینی پرداخته

(. این مطالعات نتیجه بهتری از تعویض روتین نسبتت بته       2112ایکسو و همکاران،  ; 2116ون دونک و همکاران،  ;2112همکاران، 

ریچارد و همتکتاران،    ; 2111اند )وبستر و همکاران،  روش اندیکاسیون بالینی در جهت جلوگیری از عوارض نصب کاتتر گزارش نکرده

( و بسیاری از محققان دیگر تفاوتی در عوارض جانبی شام  عفونت  2112ایکسو و همکاران،  ; 1363یسین زاده و همکاران،  ; 2112
 اند.موضعی و عفونت خونی مربوب به کاتترها و انسداد در دو معیار تعویض کاتتر ورید محیطی گزارش نکرده

دیده پرستاران تعبیه شدند که ممکن است عوارض را   ها توسط یک تیم آموزشدر بسیاری از مطالعات مشابه مطالعه یاضر، آنژیوکت

(. در مطالعات ایرانی میزان بروز فلبیت در تبریز   2116ون دونک و همکاران،  ; 2111در دو گروه به یداق  برساند )وبستر و همکاران،  
(. نتایج مطالعته    2116نژاد و همکاران، درصد گزارش شده است )هدایتی  61تا  1542درصد، و در تهران  62درصد، در کردستان  5441

درصد و در گروه تعویض کاتتر بر اساس انتدیتکتاستیتون       646یاضر نشان داد که بروز فلبیت در گروه تعویض کاتتر به روش معمول 

  ها(میانه )دامنه تغییر بین چارک مدت ماندگاری )ساعت(

  کنترل آزمون گروه

 ویتنینتیجه آزمون من   نوبت تعبیه کاتتر

 00636 (35-69) 69 (35-603) 60 اول

 00343 (33-35) 35 (33-35) 35 دوم

 00022 (33-35) 33 (35-36) 35 سوم

  کنترل آزمون گروه

 نتیجه آزمون تعداد )درصد( تعداد )درصد( عوارض

    فلبیت

 (609) 2 (403) 5   بله
x2=60995, P 00349 =  

 (6003) 33 (6905) 20   خیر

    انسداد

 (52) 64 (6203) 3   بله
x2=60365, P 00349 =  

 (32) 46 (3309) 33   خیر

    عفونت موضعی

 (0) 0 (0) 0   بله
P 00666<  

 (600) 25 (600) 25   خیر

    سایر عوارض

 (5306) 64 (4003) 63   بله
df=6, x2=40256, P 00333 =  

 (3206) 25 (9604) 25   خیر
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(.  2111ریچارد و همکاران،  ;2112درصد بود که مشابه سطو  کم در مطالعات خارجی اخیر بوده است )وبستر و همکاران،  341بالینی 
بار گتزارش شتده استت.        تنها در دو مطالعه، تفاوت معنادار در میزان فلبیت بین دو گروه اندیکاسیون بالینی و تعویض هر دو روز یک

درصد گزارش کرد و    441درصد و در گروه روتین  4243( میزان فلبیت در گروه اندیکاسیون بالینی را  2114مطالعه بارکر و همکاران ) 
 درصد گزارش کردند.  645درصد و در گروه روتین  111( میزان فلبیت را در گروه اندیکاسیون 2116نیشانتس و همکاران )

وبستتتر و        ; 2112شود )وبستر و هتمتکتاران،       مطالعات پیشین نشان داد تفاوت معناداری در بروز انسداد بین دو گروه مشاهده نمی
(. در این مطالعه، انسداد کاتتر در گروه تعویض به روش روتین برخالف مطالعات پیشین بیشتر، اما تفاوت بتیتن دو         2111همکاران، 

ها از نظتر متیتزان      (، عدم وجود تفاوت معنادار بین گروه 2115گروه معنادار نبود. مطالعه مرور سیستماتیک توسط وبستر و همکاران )  
( نیز عفونت موضعی در دو گروه مشاهده شد. در مطالتعته     2111کرده است. در مطالعه ریچارد و همکاران )  عفونت موضعی را گزارش 

کنونی نیز مشابه مطالعات پیشین بین دو گروه تفاوت آماری معنادار از نظر میزان عفونت موضعی وجود نداشت. همچنین، میزان نشت  
درصد بود که از مطالعات قبلی کتمتتتر     541درصد و در گروه اندیکاسیون بالینی  341مایع زیر پوست در مطالعه کنونی در گروه روتین 

درصد از افراد با تعویض کاتتتتر بتر       3(. گزارش شده است که یدود  2111وبستر و همکاران،  ;2111بوده است )ریچارد و همکاران، 
(. در نتیجه 2111اساس اندیکاسیون بالینی، به مدت بیش از هفت روز و یتی تا دو هفته بدون مشک  خواهند بود )وبستر و همکاران، 

ها در زمینه یفظ کاتتتر بترای زمتان        تعویض روتین کاتتر غیرضروری خواهد بود. همچنین، توصیه مرکز پیشگیری و کنترل بیماری 
-گیری محدود است و شواهدی از عفونت یا فلبیت وجود ندارد، کاتتر تعبیههای مناسب جهت رگاگر مکان” بیشتر بدین شر  است:  

 (. 2111اگردی و همکاران،  ;2111)مرم  و همکاران،  “ساعت باقی گذاشت. 66توان برای مدت زمان بیشتر از شده را می
روز بود. در نتیجه، اگر کاتترها بر اساس   4تا  3در مطالعه یاضر میانگین مدت زمان نگهداری و سالم ماندن کاتتر اول در هر دو گروه 

روز خواهد بود که منطبق  با توصیه مرکز پیشگیری و کتنتتترل         4تا  3اندیکاسیون بالینی تعویض گردند، میانه نگهداری آنها یدود 
ماند، تعویض روز باقی می 4تا  3درصد از بیماران که کاتتر بیش از زمان  11ها مبنی بر تعویض روتین است. اما در مورد یدود بیماری

شود. همچنیتن،   جویی میکند و در وقت و هزینه نیز صرفهبر اساس اندیکاسیون بالینی از تداخالت تهاجمی غیرضروری جلوگیری می
 با توجه به اینکه ساالنه تعداد بسیار زیادی از بیماران بستری در کشور نیاز به تعبیه آنژیوکت دارند، تعویض با معیارهای بالینی، نقتش 

-گیری در دو گروه را یدود یکهای بهداشتی درمانی دارد، هر چند نتایج این مطالعه میانه دفعات رگمهمی در کاهش هزینه مراقبت
بار نشان داد که از نظر آماری نیز تفاوت معنادار نداشتند. در مطالعه یاضر سنجش رضایتمندی بیماران نشان داد که متیتانته نتمتره         
رضایتمندی در گروه کنترل و آزمون از نظر آماری تفاوت معناداری نداشت. همچنین طبق رگرسیون خطی که جهت بررسی ارتتبتاب    

 داری بین این دو متغیر در دو گروه مشاهده نشد.بین میزان عوارض و نمره رضایتمندی در بیماران در دو گروه انجام شد، ارتباب معنی
 

 گیری نتیجه
بار( و تتعتویتض بتر        روز یک 4مطالعه یاضر عدم وجود تفاوت در بروز عوارض جانبی در تعویض کاتترها بر اساس معیار روتین )هر  

اساس اندیکاسیون بالینی را نشان داد. تعبیه کاتتر درون وریدی عملی دردناک، نیازمند آسیب به پوست و بافت ورید با سوزن استتیت     
ستاعتت      66است، به طور یقین، از دیدگاه بیماران، تعبیه چند باره کاتتر به روش روتین خوشایند نخواهد بود. لذا جایگزینی کاتتر در  

 تواند هزینه و وقت کمتر خدمات پرستاری را به همراه داشته باشد.مزیتی به روش اندیکاسیون بالینی ندارد و این روش می
 

 تقدیر و تشکر  
این مقاله برگرفته از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد پرستاری رشته مراقبت های ویژه در مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و   
عروق شهید رجائی است. محققان مراتب تقدیر و تشکر خود را از معاونت پژوهشی و آموزشی به دلی  یمایت از این پژوهش و همین  

 نمایند.کنندگان اعالم میهای جرایی این مرکز و شرکتهای مراقبت ویژه و بخشطور، استادان محترم، مسئوالن و پرستاران بخش
  

 منابع فارسی 
( ، بررسی زمان ماندگاری کاتترهای داخل وریدی با میزان ابتتال  بته فتلتبتیتت            6433سید رضا ، زمان پرور علیرضا ، فرمانی اعرم و همکاران )  

 .94-34( : 65)63سطحی در بیماران بستری ، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان 
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درصد بر پیشگیری از فلبیت ناشی از کتاتتتتر       5( ، تاثیر محلول کلرهگزیدین گلوکونات  6469پورمحمدی مریم ، م . فارسی زهرا ، رجایی ناهید )  

ورید محیطی در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی در یک بیمارستان نرامی . مجله دانشکده پرستاری ارتش جمهوری اسالمی ایران ،    

 .66-56، ص  6سال چهارم ، شماره 

( ، مقایسه بروز عوارض کاتتر درون وریدی کودکان ، در دو روش معمتول   6464حسین زاده ابراهیم ، خاکشور علی ، شاکری عبدالرضا و همکاران ) 

 .523-596( : 5) 9یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده ، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  و تعویض براسا  اندیکاسیون بالینی ;

( ، سنجش سطح عملکرد پرستاران شیفت در گردش بخش مراقبت هتای ویتژه      6469مرادی یاسر ، رحمانی علیرضا ، محمدی عادل و همکاران ) 

 . 666-659( : 5)62قلبی در مراقبت از بیماران مبتال به سندرم حاد کرونری ، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 
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Abstract 
Aim. The purpose of this study was to compare the effect of clinically-indicated replacement and routine 
replacement of peripheral venous catheters on catheter-related complications and satisfaction in patients 
undergoing cardiac surgery. 
Background. The insertion of peripheral vein catheter is one of the most commonly used minimally inva-
sive measures in hospitalized patients. Catheters can be maintained until they are working well. 
Methods. A randomized controlled clinical trial was conducted in intensive care units of Rajaie Cardiovas-
cular Medical and Research Center in 2017. After ethical Approval, 104 Patients were randomly allocated 
to either clinically-indicated replacement or routine replacement of peripheral venous catheters (every 96 
hours) (52 Patients in each group). Data collection tools included demographic form, catheter placement 
data sheet and a researcher-made patients’ satisfaction questionnaire. Data were analyzed in SPSS using 
descriptive and inferential statistics.  
Findings. There were no statistically significant difference in terms of the incidence of complications be-
tween the groups. Also, there were no statistically significant difference between the scores of satisfaction 
of the patients of the control and experimental group.  
Conclusion. No evidence was found of superiority of routine replacement of peripheral venous catheters 
over clinically-indicated replacement. Caregivers may consider changing the protocol of catheter replace-
ment from routine replacement to clinically-indicated replacement. This would protects patients from the 
unnecessary pain of routine replacement in the absence of clinical indications. 
 
Keywords: Peripheral venous catheterization, Catheter-related complications, Intensive care unit, Patient 
satisfaction  
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