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مقدمه

آنژيوگرافي ،مرگ و مير اين بيماريها را تا حدود  %03کاهش

بيماريهاي قلبي و عروقي يکي از مشکالت مهم بهداشتي

داده است [.]0،6

و از علل مهم مرگ ،ناتواني و افت کيفيت زندگي ميباشد [.]1

آنژيوگرافي عرو کرونر رو

اسرتاندارد الاليري جهرت

 %33کل موارد مررگ در جهران [ ]2و  %64مروارد مررگ در

تشخيص و ارزيابي گرفتاري عرو کرونر شناخته ميشود []4

ايران به دليل بيماريهاي عررو کرونرر قلر مريباشرد [.]3

و ساليانه دو ميليون نفر در آمريکا [ ]7،8و  14تا  17هزار نفر

اسررتفاده از رو هرراي نرروين تشخيصرري نظيررر

در ايران تحت اين آزمايش قرار ميگيرند [ .]9که اين تعداد در

گسررتر

حال افزايش است [.]8
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بيماري عرو کرونر موج اضطراب ميشود و اين رو

پيشگويي کرد [ .]23سنجش کيفيت زندگي بيمراران قلبري برا

تشخيصي نيز ،معموالً اضطراب زيادي در بيماران ايجاد ميکند

ابزاري نظير  Sf-36 ،EuroQoLو يا ساير ابزارهراي سرنجش

[ ]13،12،11،13لذا برخي بيماران عليرغرم ضررورت ،ايرن

اضطراب و افسردگي به انردازه پرسرشنامره اضرطراب قلر

اقدام تشخيصي را به تاخير مياندازند [ .]11،13سرط براالي

گوياي وضعيت آنها نيست و بررسي و پايش سرير اضرطراب

اضطراب ناشي از موقعيرت ترنشزاي آنژيروگرافي مريتوانرد

آنها در هنگام مراجعه و به دنبال اقدامات درماني با اين ابزار

واکنشهاي قلبري و عروار

متعرددي نظيرر افرزايش سرط

کمککننده خواهد بود [ .]21لذا اين مطالعه برا هردف بررسري
در بيمراران

کررراتکوالمينهرررا و هورمرررون پرررروالکتين ،کرررورتيزول و

اضطراب موقعيتي و اضرطراب متمرکرز برر قلر

پروسررتاگالندين [ ]16،11و کرراهش مقاومررت بيمررار در ال ري

مراجعهکننده براي آنژيوگرافي عرو کرونر انجام شد.

روندهاي تشخيصي و درماني را در پري داشرته باشرد [ ]10و
حتي مطابق يافتههاي تحقيق باقري و همکاران ،اضطراب نقش

مواد و روشها

مستقيم و مثبتي در عود حمله قلبي دارد [ ]14از الرف ديگرر.

اين مطالعه توايفي ،بخشي از يک الرح تحقيقاتي مصوب

اضطراب ميتواند منجر به تغيير در عاليم فيزيولوژيرک بيمرار

دانشگاه علوم پزشکي سمنان ميباشد که به رو

نمونهگيرري

شود [.]17،18،16،13

در دسترس روي  92بيمار که براي انجام آنژيروگرافي عررو

بررسي و شناخت علل اضطراب نقرش مروثري در کنتررل

کرونر از آبان تا اسفند ماه سال  1393به بيمارستان کوثر شهر

اضررطراب دارد [ ]19و يکرري از عررواملي کرره ممکررن اسررت

سمنان مراجعه کرده بودند ،انجرام گرفرت .در ابترداي مطالعره

پاسخهاي فردي مربوط بره اضرطراب را افرزايش دهرد و در

هدف و رو

اجراي مطالعه به تفصيل براي بيماران شرح داده

تشديد مشرکالت ناشري از اضرطراب مروثر باشرد ،اضرطراب

شد و رضايتنامه آگاهانه مکتوب از آنها اخذ گرديد و ضمن

متمرکز بر قل است [ ]23که عبارت از ترس و نگراني ناشري

حفظ اال محرمانه بودن االالعات ،بره بيمراران االمينران داده

از عالئم قلبي و احساس مبتني بر پيامدهاي ناگوار درک شده

شد که شرکت در اين مطالعه اختياري است و عردم مشرارکت

توسط بيمار است که سب ميشود توجره و تمرکرز بيمرار برر

آنها ،تغييري در روند مراقبت و درمان آنهرا ايجراد نخواهرد

افزايش يابد [ .]19به عنوان مثال درد قفسه سينه و الپش

کرد و هر زماني که تمايل داشته باشرند مريتواننرد از مطالعره

قل

قل  ،ميتواند احساس نگراني ناشي از بروز حمله قلبي را در
بيمار تداعي نمايد و چرخهاي معيروب از اضرطراب و تشرديد
عالئم قلبي ايجاد شود [.]21
اضطراب متمرکز برر قلر

خارج شوند.
در اين مطالعه کليه بيماراني که براي اولين بار جهت انجام
آنژيوگرافي کرونر مراجعه کرده بودند ،وضعيت باليني پايرداري

منشراس بسرياري از اخرتالالت

داشتند و توانايي جسماني و سواد کافي براي پاسخ به سواالت

رواني همچون اضطراب و افسردگي و کيفيت زنردگي بيمراران

و تکميل پرسشنامه را داشتند به عنوان نمونه انتخراب شردند.

قلبي است [ ]21اما متاسفانه اغل چه به عنوان مشکل اوليه و

بيماراني که اعتياد به مواد مخدر داشرتند ،در يرک مراه اخيرر

چه به عنوان عامل دخيل در وضعيت بيماري افرراد ،خصواراً

حادثه اضطرابآوري را تجربه کرده بودند و يا سابقه شرناخته

تشررخيص داده نمريشررود [.]22

شده اختالالت رواني شناخته شده داشرتند از مطالعره خرارج

در بخررش قلر و اورژانر

همچنين ميتواند با برخي از بيماريهراي قلبري و مشرکالت

شدند.

تنفسي و بروز عالئم قلبي مرتبط باشد [ .]19،21به الور مثرال

بررراي جمرر آوري دادههررا از پرسررشنامرره االالعررات

ميتوان با سواالت دو حيطه ترس و توجه ايرن ابرزار ،شردت

دموگرافيک ،پرسشنامره اضرطراب مروقعيتي اشرپيل برگرر و

درد قفسه سينه را در بيمراران دچرار بيمراري عررو کرونرر

پرسررشنامرره اضررطراب قلرر

CAQ (Cardiac Anxiety

نيره رئي دانا و همکاران
) Questionnaireکررره اضرررطراب متمرکرررز برررر قلررر

ميگرفت .براي تعيين روايي و پايايي ايرن ابرزار در جمعيرت

 (Heart Focused Anxiety) HFAرا انردازهگيرري مريکنرد،

ايراني ،اين پرسشنامه بر روي بيسرت نفرر از بيمراران قلبري

استفاده شد .عالوه بر آن دادههاي فيزيولوژيرک بيمراران نيرز

بستري در بيمارستان شرکت نفت اهرواز مرورد ارزيرابي قررار

ثبررت گردي رد .الزم برره رکررر اسررت کرره ابترردا شرراخصهرراي

گرفته است .براي تعيين پايايي از سه رو

آلفراي کرونبراخ،

فيزيولوژيک بيماران نيم ساعت بعد از ورود به بخش و انجرام

تنصيف و بازآزمايي استفاده شده و به ترتي

ضراي  3/98و

اقدامات روتين در حالت استراحت در تخت و برراي همره برا

 3/98و  3/74به دست آمده است .روايي آن نيز با استفاده از

وسايل يکسان شامل فشارسرن ديجيترالي  ،Buererترمرومتر

مقياس افسردگي و اضطراب بيمارستاني مرورد ارزيرابي قررار

Buerer

گرفته و رابطه مثبت و معنيداري بين دو پرسرشنامره وجرود

اندازهگيري ميشرد و بالفاارله پرسرشنامرههراي االالعرات

داشته است ( r=3/72و  ،]28[ )P=3/331لرذا برا توجره بره

دموگرافيک ،اضطراب موقعيتي اشپيل برگر و متمرکز برر قلر

ترجمه شدن اين پرسشنامه به زبان فارسي و استفاده از آن در

توسط خود بيماران تکميل و جم آوري ميشد.

مطالعه داخلي براي بررسي روايي تنها به گويرا برودن و قابرل

پرده ارماخي  ،Beurerپرال

اکسري مترديجيترالي

پرسشنامه استاندارد اضطراب موقعيتي اشرپيل برگرر کره

فهم بودن سواالت توسط بيماران اکتفرا شرد و برراي بررسري

توسط وي در سال  1973تردوين گرديرد داراي  23پرسرش

ثبات دروني اين پرسشنامه در مطالعه حاضرر نيرز از فرمرول

چهار گزينهاي است که به اورت ليکرت (تقريباً هرگز ،گاهي

آلفاي کرونباخ استفاده شد ،به الوري که پرسشنامه برراي 13

اوقات ،بيشتر اوقات ،تقريباً هميشه) پاسخدهي ميشروند و از

نفر از بيماران تکميل و ضري پايايي کل پرسشنامه بر اساس

 1تا  6نمرهدهي ميشوند .بر اساس محتواي سرواالت ،برخري

فرمول آلفاي کرونباخ  3/88محاسبه گرديد.

پرسشها به اورت معکوس امتيازدهي ميشوند .روايي نسخه

دادههاي مطالعه با استفاده از آمرار تواريفي و اسرتنباالي

فارسي پرسشنامه اضطراب موقعيتي اشپيل برگر با اسرتفاده از

البق نظر مشاور آمار تجزيه و تحليل شد .براي تعيرين رابطره

گروه هنجار و مالک و مقايسه ميانگين نمرات دو گروه انجرام

اضطراب موقعيتي و اضطراب متمرکز بر قل از آزمون ضري

شده [ ]24،20،26و پايايي آن نيز با استفاده از فرمرول آلفراي

همبستگي پيرسون و براي تعيرين رابطره شردت اضرطراب برر

کرونباخ  3/91محاسبه شده است [.]21

شاخصهاي فيزيولوژيک بيماران از آزمون انورواي يکالرفه،

در اين پژوهش ،شدت اضطراب مروقعيتي هرر بيمرار برر

بررراي تعيررين ارتبرراط اضررطراب مرروقعيتي بررا شرراخصهرراي

اساس مجموع امتيازهاي محاسبه شده ،مشخص شد و مطرابق

فيزيولوژيک از ضري همبستگي پيرسون و براي تعيين رابطره

امتيازدهي استاندارد پرسشنامه اشپيل برگر ،در ايرن پرژوهش

متغيرهاي فردي با نمره اضطراب موقعيتي و اضطراب متمرکرز

نيز امتياز  23تا  39بره منزلره اضرطراب خفيرف 63 ،ترا 09

بر قل

از آنوواي يکالرفه استفاده شد .يافتهها با اسرتفاده از

اضطراب متوسط و امتياز  43تا  73به عنوان اضطراب شرديد

نرمافزار  ،SPSS ver.20در سط معنيداري  3/30در راستاي

در نظر گرفته شد.

اهداف مطالعه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

پرسشنامه اضطراب متمرکز بر قل

ايفررت ( )1992نيرز

داراي  17سوال است که اثر اضطراب بر عالئم قلبي را در سه

نتايج

حيطه ترس ( 7سوال) اجتناب ( 0سروال) و توجره ( 0سروال)

در اين مطالعه  92بيمار که براي آنژيوگرافي مراجعه کررده

مورد بررسي و نمرهگذاري ميکند .نحوه پاسخدهي به سواالت

بودند مورد بررسي قرار گرفتند .از اين تعداد  66نفر ()%68/7

اين پرسشنامه نيز به اورت ليکرت (هرگز ،به ندرت ،گراهي

مرد و  67نفرر ( )%02/2زن بودنرد .ميرانگين سرني بيمراران

اوقات ،اغل  ،و هميشه) بود که به ترتي بين افر تا  6امتياز

 00±7سال و محدوده سني آنها بين  37تا  80سال برود .از
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همه بيماران مورد مطالعه  93نفر ( )%98/7متاهرل و  80نفرر

ساير االالعات فيزيولوژيک بيماران مورد مطالعه در جردول 2

( )%71/0نيز فاقد سابقه بسرتري در بيمارسرتان بودنرد .اکثرر

آورده شده است.

بيماران مورد مطالعه خانهدار بودند و داراي مردرک تحصريلي
ابتدايي بودند .يافترههراي ايرن مطالعره نشران داد کره گرچره

جدول .2ميانگين و انحراف معيار شاخص هاي فيزيولوژيک بيماران نيم
ساعت بعد از پذير

در بخش آنژيوگرافي

هيچکدام از بيماران داراي اختالل رواني شناخته شرده نبودنرد

شاخص هاي فيزيولوژيک

اما  21نفر ( )%22/7از بيماران مورد مطالعه از داروهاي ضرد

فشار خون سيستول()mmHg

137/30 ±17/89

اضطراب (آلپررازوالم و اگزازپرام) اسرتفاده مريکردنرد .سراير

فشار خون دياستول()mmHg

76/41±13/93

يافتههاي دموگرافيک بيماران در جدول  1آورده شده است.
جدول .1مشخصات دموگرافيک بيماران تحت مطالعه
متغير مورد بررسي
جن

سن (سال)

تحصيالت

شغل

سابقه بستري شدن قبلي

عوامل خطر

ميانگين و انحراف معيار

73/07±9/39

تعداد ضربان قل در دقيقه
در دقيقه

18/30±1/98

دراد اشباع اکسيژن

93/90±2/68

تعداد تنف

تعداد ()%

مرد

)68/7( 66

بررسي اضطراب موقعيتي بيماران بر اسراس پرسرشنامره

زن

)02/2( 67

اشپيل برگر نشان داد که بيشتر بيمراران مرورد مطالعره داراي

33 -63

) 3/ 3( 3

61 -03

)33/6( 27

اضطراب شخصيتي ( )01/1و موقعيتي ( )09/7متوسط بودند.

01 -43

)36/7( 32

< 43

)31/3( 29

ابتدايي

)40/2( 43

ديپلم

)23/9( 22

حيطه اجتناب  11/33±3/61و در حيطه توجه 8/48±3/99

باالتر ازديپلم

)13/7(13

خانه دار

)03/3( 69

بود .بيشتر بيماران مورد مطالعه نمره اضطراب متمرکز بر قل

بازنشسته

)18/6( 14

کارگر

) 9/ 7( 9

کارمند

) 4/ 0( 4

آزاد

)13( 12

دارد

)71/0( 80

ندارد

)17/0( 18

فشار خون باال

)82/7( 48

ديابت

)29/3( 28

هيپرلپيدمي

)08/4( 03

سيگار

) 7/ 8( 7

ساير يافتهها در جدول  3نشان داده شده است.
نمره اضطراب متمرکز بر قل

بيمراران نيرز نشران داد کره

ميانگين نمره اضطراب بيماران در حيطه ترس  ،9/7±2/27در

بيشتر از  33داشتند و در حيطه اجتناب بيشتررين امتيراز را
داشتند .جدول  2وضعيت اضطراب موقعيتي و اضطراب متمرکز
بر قل بيماران را نشان ميدهد.
آزمون آماري همبستگي پيرسون

با  r=3/61و P<3/331

ارتباط معنريداري را برين نمرره اضرطراب مروقعيتي و نمرره
اضطراب متمرکز بر قل در بيماران تحرت مطالعره نشران داد.
آزمون آماري همبستگي پيرسون همچنرين برين نمرره حيطره
اجتنرراب ( P=3/331و  )r=3/63و حيطرره توجرره ( P=3/1و
 )r=3/33با نمره اضطراب موقعيتي نيز ارتباط معنريداري را
نشان داد .اما بين نمره حيطه ترس از اضطراب متمرکز بر قل

يافتهها نشان دادند که از نظر شاخصهاي فيزيولوژيک نيز
ميانگين فشار خون سيستوليک بيمراران  137/30±17/89و
ميانگين فشار خرون دياسرتول  76/41±13/93بروده اسرت.

و نمره اضطراب موقعيتي بيماران ارتباط

معنيداري (P=3/12

و  )r=3/14وجود نداشت (جدول.)3
آزمون آماري آنوواي يک الرفه جهت بررسي رابطه شدت
اضطراب بر شاخصهاي فيزيولوژيک بيمراران نشران داد کره

نيره رئي دانا و همکاران
ارتباط معنيداري بين شردت اضرطراب مروقعيتي بيمراران برا

بيماران شامل گرروههراي سرني مختلرف بيمراران و ردههراي

شاخصهاي فيزيولوژيک وجود ندارد ( .)P<3/30هرمچنرين

مختلف تحصيلي بيماران با نمره اضطراب موقعيتي و اضرطراب

آزمون آماري همبستگي پيرسون نيز نشان داد کره برين نمرره

متمرکز بر قل آنها ارتباط معنيداري وجود ندارد .همچنرين

بيماران با شاخصهاي فيزيولوژيرک

آزمون آماري تي مسرتقل نيرز نشران داد کره نمرره اضرطراب

اضطراب متمرکز بر قل

بيماران ارتباط معنيداري وجود ندارد (جدول.)6
يافتههاي اين مطالعه همچنرين نشران داد کره برر اسراس

موقعيتي و نمره اضطراب متمرکز بر قل بيمراران برا جرن

و

داشتن سابقه بستري اختالف معنيداري وجود ندارد.

آزمون آماري آنوواي يک الرفه برين متغيرهراي دموگرافيرک
جدول .3فراواني مطلق و نسبي شدت اضطراب بيماران مورد مطالعه بر اساس ابزار اشپيل برگر
شدت اضطراب

اضطراب خفيف تعداد (دراد)

اضطراب متوسط تعداد (دراد)

اضطراب شديد تعداد (دراد)

اضطراب موقعيتي

)36/7( 32

)09/7( 00

) 0/ 6( 0

اضطراب شخصيتي

)64/8( 63

)01/1( 68

) 2/ 2( 2

نوع اضطراب

جدول  -6ميانگين نمره اضطراب موقعيتي و اضطراب متمرکز بر قل و ارتباط آنها در بيماران مورد مطالعه
ميانگين  ±انحراف معيار

اضطراب
اضطراب متمرکز بر قل (نمره کل=)42

معني داري

27/36 ± 8/84
9/7 ± 2/27

P=3/331
P=3/31

-

حيطه ترس (حداکثر )32

-

حيطه اجتناب (حداکثر )23

11/33 ± 3/61

-

حيطه توجه (حداکثر )23

8/48 ± 3/99

P=3/12

66/24 ± 8/92

P<3/331

اضطراب موقعيتي

جدول  -0ميانگين عالئم فيزيولوژيک بر حس شدت اضطراب موقعيتي بيماران قبل از آنژيوگرافي
شاخص هاي فيزيولوژيک
شدت اضطراب

BP (sys)/mmHg

HR/min

RR/min

SpO2%

خفيف

134 ± 14/13

81 ± 13/82

14/77 ± 1

96 ± 2/70

متوسط

163 ± 23/32

84 ± 9/21

18/1 ± 3/90

93/7 ± 2/42

شديد

136 ± 23/77

81/2 ± 4/33

18/6 ± 1/36

93/3 ± 2/83

بحث و نتيجهگيري

عرو کرونر است [ .]27همچنين در تحقيق حاضر  %82/7از

يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد کره اکثريرت نمونرههرا

نمونهها داراي سابقه فشار خون براال و  %29/3داراي سرابقه

( )%36/7سن بين 01-43سال داشتهاند .اين آمار ارف نظرر

ديابت بودند .نتاي تحقيق حسيني و همکاران نشان داده است

از نتيجه آنژيوگرافي نشان ميدهد که لزوم انجام آنژيوگرافي با

کرره فشررار خررون برراال و ديابررت در هررر دو جررن

عوامررل

گذر از ميانسالي و ورود به دوره سالمندي افزايش مييابد .در

مساعدکننده قوي براي درگيري عرو کرونر با نسربت خطرر

همين رابطه حسيني و همکاران در تحقيق خود نشان دادند که

 1/7براي پرفشاري خون و  1/2برراي سرابقه ديابرت اسرت

سن در هر دو جن

عامل مساعدکننده قروي برراي درگيرري

[.]27

جلد  ،19شماره ( 1پياپي  ،)40زمستان 1390

کومش
در اين مطالعه بيشترين ميانگين فشار خون سيستوليک و

بررسي نمره اضطراب متمرکز بر قل بيماران نيز نشان داد

بيشترين ميرانگين تعرداد ضرربان قلر در شردت اضرطراب

که از  42نمره بيشتر بيمراران نمرره  33يرا براالتر داشرتند و

و کرمتررين درارد

بيشتر امتياز کس شده در اضطراب متمرکز بر قل مربوط به

اشباع اکسيژن در اضطراب شرديد ديرده شرد .در مقايسره برا

حيطره اجتنراب از عرواملي برود کره سرب تشرديد عالئررم و

مطالعه الهماسبي و همکاران ،ميانگين فشرار خرون سيسرتول،

نشانههاي قلبي ميشدند .مطالعه  Hamangو همکاران نيز کره

در مطالعه ما بيشتر و ميرانگين

با هدف بررسي تاثير سه حيطه اضطراب متمرکز برر قلر برر

در مطالعه ما کمتر از ميانگين آن در مطالعه آنهرا

اضررطراب عمررومي ،افسررردگي و سررالمت عمررومي بررر روي

بوده است [ .]0همچنين در مطالعه مرا در گرروه داراي شردت

مراجعين به درمانگاه مشاوره ژنتيک قلبي در نروژ انجام شرده

اضطراب متوسط ميانگين فشار خون سيستول و تعداد ضرربان

مربوط بره حيطره

متوسط و بيشترين ميانگين تعداد ترنف

دياستول و تعداد ضربان قل
تعداد تنف

قل

است ،نشان داد که اضطراب متمرکز بر قل

باالتر از سايرين بود .در حالي که باالترين اشباع اکسيژن

اجتناب نمره باالتري داشت و همچنين نشان داد بيمراراني کره

در شدت اضطرب خفيف مشاهده شرد.

نمره باالتري از حيطره اجتنراب داشرتند سرطوح براالتري از

اين تغييرات که حاکي از تغييرات شاخصهاي فيزيولوژيک با

اضطراب ،افسردگي و سالمت جسماني را گزار

کردند [.]32

ميزان اضطراب است ،لزوم کنتررل اضرطراب را قبرل از انجرام

سط باالي حيطه اجتناب نه تنها فعاليت بدني را مختل ميکند

آنژيوگرافي نشان ميدهد.

بلکه زندگي اجتماعي و عملکرد شغلي را نيز تحت تاثير قرار

و کمترين تعداد تنف

يافتههاي مطالعه حاضر نشان داد کره اکثريرت واحردهاي

ميدهد و باعث اختالل در اين حيطهها ميشود [ .]33،23اين

مورد پرژوهش ( )%09/7قبرل از آنژيروگرافي عررو کرونرر

يافته نيز مويد توجه بيشتر به امر آموز

چگونگي مراقبرت

اضطراب موقعيتي متوسط (يعني نمره  )63-09داشتهانرد .ايرن

از خود به اين بيماران بدون مختل شدن يا حداقل اخرتالل در

يافته همسو با تحقيق الهماسبي و همکاران است کره ميرانگين

روند زندگي عادي در اين گروه از مددجويان است که يکي از

نمره اضطراب موقعيتي بيماران نامزد آنژيوگرافي عرو کرونرر

نقشهاي چندگانه پرستاران در هر سط از مراقبت است.

قبل از اعمال مداخلره آنهرا  68/17بروده اسرت کره مطرابق

همچنين مشرخص شرد کره برين متغيرهراي دموگرافيرک

تقسيمبندي استاندارد پرسشنامه اشپيل برگر نشرانه اضرطراب

بيماران شامل گرروههراي سرني مختلرف بيمراران و ردههراي

متوسط در کل نمونههرا مريباشرد [ .]0در مطالعره  Hanserو

مختلف تحصيلي بيماران و جن

و داشتن سرابقه بسرتري برا

همکاران و جمشيدي و همکراران نيرز کره برا هردف بررسري

نمره اضطراب موقعيتي و اضطراب متمرکز بر قل آنها ارتباط

اضطراب در بيماران نامزد آنژيوگرافي عرو کرونر انجام شده

معنريداري وجررود نرردارد .ايرن در حررالي اسررت کرره مطالعرره

بود ،بيش از نيمي از واحدهاي مورد پژوهش داراي اضرطراب

 Hamangو همکاران نشان داد که بين اضطراب و سن ،جن

موقعيتي در سط متوسط بودنرد [ .]33،29هرمچنرين مطرابق

و سابقه فاميلي بيماري قلبي رابطره معنريداري وجرود دارد و

نتاي تحقيق اوزون و همکاران مبنري برر برهوجرود اضرطراب

سط اضطراب در جن

موقعيتي متوسط در اکثريت نامزدهراي آنژيروگرفي مريباشرد

و همکاران نيز نشان داد که بين سن با ميزان اضرطراب رابطره

[ .]16اين به معني تجربه اضطراب قبرل از انجرام آنژيروگرافي

معنيداري دارد و با افزايش سن ،اضطراب نيز افزايش مييابد

است که يکي از پر تکرارتررين تشرخيصهراي پرسرتاري در

[ .]29به نظر ميرسد تفاوتهاي فرهنگي در اين رابطه نقرش

فرايند مراقبت از بيماران نيازمند انجام رويههاي تهاجمي است

داشته باشد .در جامعه ما غالباً افراد سالخورده در کنرار سراير

که پرستار ميتواند مداخالت مستقلي براي تخفيف يرا تعرديل

اعضاي خانواده و با احترام زندگي خود را سپري ميکننرد در

آن اجرا نمايد [.]31

مذکر کمتر بود [ .]32مطالعه

Hanser
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Introduction: Coronary angiography is an invasive procedure for diagnosis of coronary artery diseases,
which can be a source of anxiety for patients. The aim of this study was to evaluate the situational anxiety
and heart focused anxiety in patients undergoing coronary angiography.
Materials and Methods: This descriptive study was done on 92 patients before angiography in Kowsar
hospital of Semnan. Data was gathered with demographic questionnaire, measurement of physiologic
parameters, cardiac anxiety questionnaire (CAQ), and Spielberg state anxiety questionnaire.
Results: All subjects (44 men and 48 women) with a mean age 55±8 years completed the study. The
majority of cases (59/8%) had moderate situational anxiety and score of 30 or higher from total of 62 score
of CAQ. Majority of score was in avoidance, fear and attention domains.
Conclusion: High prevalence of moderate anxiety in these patients and it,s impact on treatment and
recovery course, necessitate special attention to this issue and establishment of strategies for reducing
patients anxiety.
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