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Abstract 
 

Background: Patient's companions in the early minutes of symptoms plays an important role 

in the prognosis of the disease and its mortality in acute coronary syndrome. This study aimed 

to determine the knowledge and performance of patients' companions about primary measures 

in patients with acute coronary syndrome referred to Kashan Shahid Beheshti Hospital in 2020. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 400 companions of 

patients with acute coronary syndrome referred to Shahid Beheshti Hospital in Kashan in 2020 

who were selected by continuous sampling method. Level of knowledge and performance of 

the companions was collected using researcher-made questionnaires with the guidance of the 

researcher. The collected data were analyzed using Chi-Square and Exacta Fisher and Pearson 

Correlation Coefficients tests. 

Results: The results showed that average age of the samples was 40.42±11.67 years. Most of 

the studied companions were female (62.9%), housewives (52.7%) and first-degree relatives 

(93.5%). Most of them (40.5%) were under diploma and mostly lived in urban areas (89.1%). 

Knowledge of most of the participants in the study about the necessary initial measures in the 

face of patients with acute coronary syndrome at a good level (54.3%) ,but performance level 

was undesirable (36.1%). There was a significant relationship between knowledge and 

performance of the companions (r=0.043) (P=0.005). Also, there was a significant relationship 

between knowledge and performance of the companions with their age and educational level.  

Conclusion: Despite the good knowledge level of the studied units, their performance in 

dealing with patients was at an undesirable level.  
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لیه در مواجهه با بیماران مبتال بررسی سطح آگاهی و عملکرد همراهان در زمینه اقدامات اوّ
 کرونری م حادّوبه سندر

*3منیر کریمیان، ماه2، حسین اکبری1منصور دیانتی
 

 

 خالصه

 آن از یناش میروآگهی بیماری و مرگدر پیش ینقش مهمّ ئمعال بروزلیه در دقایق اوّکرونری  م حادّوسندردر  ماریبهمراهان عملکرد چگونگی  :سابقه و هدف

 مارستانیکننده به بمراجعه یکرونر م حادّوبه سندر انیدر مبتالبا آن و عوامل مرتبط  هیلاقدامات اوّ و عملکرد همراهان از یآگاهین مطالعه تعیین ا از هدف .دارد

 د.بو 99 کاشان در سال یبهشت دیشه

به  ،1399در سال کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان کرونری مراجعه م حادّوسندر بانفر از همراهان بیماران  400 ی،مقطع مطالعهدر یک  :هامواد و روش

 هایپرسشنامهبا استفاده از  ،موسندر بروزلیه در دقایق اوّشدند. اطالعات مربوط به سطح آگاهی و نحوه عملکرد همراهان انتخاب  مستمر گیرینمونه روش

 .شد اسکوئر، دقیق فیشر و ضریب همبستگی پیرسون تحلیلآماری کایهای آزمون با استفاده از شدهآوریجمع هایداده .آوری گردیدجمع ساختهمحقق

از  و (صددر 7/52) دار(، خانهدرصد 9/62) . اکثر همراهان مورد مطالعه زنبودسال  42/40±67/11 های مورد بررسینمونه سنّ میانگیننتایج نشان داد  نتایج:

میزان کردند. زندگی می (درصد 1/89محدوده شهری )بیشتر در و بود  درصد( زیر دیپلم 5/40ها )بودند. تحصیالت اکثر آن (درصد 5/93) اقوام درجه یک بیمار

بین بود.  (درصد 1/36نامطلوب ) ها در حدّبیشتر آن عملکردسطح  اما بود، (درصد %3/54) مطالعه در سطح خوب این کننده دراکثر همراهان شرکت آگاهی

  اهده شد.شمدار شان ارتباط معنیتحصیالت سطح عملکرد همراهان با سن و و آگاهی بینهمچنین  .(005/0=P) (=143/0r) بوددار معنیرابطه  ،عملکرد آگاهی و

 بود. نامطلوب  اندر مواجهه با بیمار هاآنبیشتر عملکرد  ها،نمونهرغم آگاهی خوب علی گیری:نتیجه

 کرونر  م حادّوسندر ،بیمار انهمراه عملکرد، آگاهی، کلیدی: گانواژ
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 قدمهم

میر در وعلل عمده مرگ عروقی یکی از -های قلبیبیماری

میرها را در جهان به خود ومرگ سوم کلّ یک ،سطح جهان بوده

 - یهای قلبمارییب شرفتهیدر کشورهای پ. [1] دهنداختصاص می

درصد از  40در مجموع  بوده،ها درصد از مرگ 50علت  یعروق

های قلبی درصد از زنان ساکن در این کشورها به بیماری 20مردان و 

ل رتبه اوّ نیز در کشور ایران ،طبق آمار. [2] عروقی مبتال هستند -

 مطالعات اخیر. [3] است عروقی -های قلبی مرگ مربوط به بیماری

در جهان ها و ابتال به این گروه از بیماری که میزان مرگ دهدمینشان 

در صورت عدم اجرای  شودمی بینیدر حال رشد است و پیش

 .[4،3] ومیر ناشی از آن افزایش یابدثر، میزان مرگمؤمداخالت 

 كاشان، كاشان، پزشكي علوم دانشگاه تروما، پرستاري تحقيقات مركز ستاديار،. ا1

 ايران

 علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده عمومي، بهداشت و آمار گروه دانشيار،. 2

 ايران ، كاشان،پزشكي كاشان
 علوم دانشگاه تروما، پرستاري تحقيقات كارشناس ارشد پرستاري، مركز .3*

 ايران كاشان، كاشان، پزشكي
بهشتي هاي ويژه، بيمارستان شهيد بخش مراقبت نشانی نویسنده مسؤول: *

 03155546633 دورنویس: 09132627529  تلفن:     ، ايرانكاشان

  monirekarimian20@gmail.com پست الکترونيک:

              2/6/1400  تاریخ پذیرش نهایی:        25/12/1399اریخ دریافت:     ت

با مشخصه شروع  یکرونری یک موقعیت اورژانس م حادّوسندر

ایسکمی میوکارد است که در صورت عدم درمان  ناگهانی و حادّ

مدیریت و مراقبت  .[5] سریع ممکن است منجر به مرگ میوکارد شود

کننده بسیار مهم و کمک بیمارستانی در حمله قلبیهنگام پیشزود

در حضور  موارد حمله قلبی بسیاری از. این درحالی است که است

ایست  یاتمام موارد حمله در  د و تقریباًنافتخانواده بیمار اتفاق می

حضور افراد دیگر  شاهدانی از جمله همکاران، خانواده و یا ،قلبی

ها توسط راقبتی از این مقسمت مهمّ و خواسته یا ناخواسته اندداشته

روز حمله قلبی که هنگام ب ای یا همراهان عادیغیرحرفه افراداین 

توانند میبا دانش حداقلی ها شود. آناطراف بیمار هستند، انجام می

لیه اقدامات اوّ حمله قلبی را تشخیص دهند، درخواست کمک کنند و

برای کمک به شخصی که دچار حمله قلبی . [6-8] را انجام دهند

مهم است.  بسیارلیه اوّعالئم و یند بیماری آگاهی از فرآ ،شده

 های حمله قلبی و انجام اقدامات فوری وشناسایی عالئم و نشانه

های موقع مراقبتتماس با اورژانس برای اطمینان از دریافت به

. [9] دهدافزایش این بیماران را  یشانس بقا واندتمیاورژانسی 

 که آگاهی افراد از عالئم و عواملصورتیبراساس مطالعات در

در ها های عروق کرونر افزایش یابد، عملکرد آنخطرساز بیماری

در . [11،10] یابدمی عروق کرونری نیز بهبود م حادّوکمک به سندر

ترین اقداماتی مهمهای اورژانس از مرکز فوریت حمله قلبی اطالع به
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اگر که طوریهب ؛است که باید توسط افراد حاضر در محل انجام شود

تا رسیدن  شانس بقا ،باشد با اورژانس ،بیمار یا همراهان لین تماساوّ

 یابدافزایش میای طور قابل مالحظهتا ترخیص به قاب به بیمارستان و

بعضی از موقع، بر تشخیص عالئم و تماس مناسب و بهالوهع. [12]

هستند. از جمله بسیار حیاتی برای این بیماران نیز لیه مداخالت اوّ

ت مناسب به بیمار، گرفتن دادن وضعیتوان به این اقدامات می

گذاشتن استفاده از اکسیژن در صورت موجود بودن،  ،حالشرح

عدد  3دادن  و ( برای بیمارTNGزبانی نیتروگلیسیرین )قرص زیر

اجتناب از اشاره کرد. همچنین گرمی جویدنی میلی 100آسپرین 

کردن غذایی به بیمار، حفظ آرامش و دورواد خوراندن مایعات و م

افراد مضطرب از محل، ارزیابی پیوسته بیمار و در صورت لزوم 

 CPR: Cardiopulmonary)) شروع عملیات احیا

resuscitation   برای  توانی هستند که بسته به موقعیت میاقدامات

انجام عملیات  داد کهنتایج یک مطالعه نشان . [13]ها انجام داد آن

کرونری  م حادّ وریوی برای بیماران مبتال به سندر - قلبی یاحیا

حادثه )قبل از رسیدن تیم اورژانس(  توسط افراد حاضر در محلّ

این زمینه یک  چند درهر .[14] بیماران شده است یباعث افزایش بقا

وجه به اهمیت موضوع و افزایش ولی با ت ،[6] مطالعه انجام شده است

ن به بیمارستان از اافزون تعداد این بیماران در کشور و مراجعروز

های میزان دسترسی عموم مردم به شبکه و تغییرات سریع درسو یک

ضرورت انجام ها اجتماعی و تغییرات احتمالی در سطح آگاهی آن

با هدف حاضر پژوهش  بنابراین. احساس گردیدمطالعه در این زمینه 

لیه در مبتالیان آگاهی و عملکرد همراهان بیماران از اقدامات اوّتعیین 

کننده به بیمارستان شهید بهشتی مراجعهری کرون م حادّوبه سندر

 .انجام شدطراحی و  1399 کاشان در سال

 

 هامواد و روش

 روی بر که بود همبستگی نوع از و مقطعی مطالعه، این

کرونری شده بودند و در  م حادّوسندر دچار که همراهان بیمارانی

مراجعه کرده  بیمارستان شهید بهشتی کاشان به 1399طول سال 

نفر از همراهان بیماران  400 در این مطالعه تعدادانجام گرفت.  ،بودند

گیری روش نمونه با های ورودواجد معیار کرونر م حادّ ومبتال به سندر

مطالعه شامل داشتن انتخاب شدند. معیارهای ورود در این  مستمر

 تمام و رضایت از شرکت در مطالعه، حضور داشتنسال  18حداقل 

شامل نیز بر بالین بیمار هنگام بروز حمله قلبی و معیارهای خروج 

 االت و تکمیل ناقص پرسشنامه بودند.ؤانصراف از پاسخگویی به س

فراوانی آگاهی و عملکرد  [6] مشابه مطالعه به توجه با نمونه حجم

کننده به یکی از راهان بیماران عروق کرونر مراجعهضعیف هم

 ایران به ترتیب پزشکی علوم دانشگاه به وابسته قلب هایبیمارستان

 %3و دقت  %95گرفتن اطمینان که با درنظر رصد بودد 3/48و  3/6

( حداقل نمونه الزم e)برای سنجش  %5و دقت آگاهی  سنجش برای

محاسبه شد  384برای سنجش عملکرد  و 252برای سنجش آگاهی 

در نظر نمونه  400که در این مطالعه با توجه به امکانات موجود 

 گرفته شد.

 
1-P=0.95                           z=1.96 

 

کمیته اخالق  از پژوهش انجام مجوز از اخذ پس

(IR.KAUMS.NUHEPM.REC.1399.042 ) از پژوهشگر

کننده با تشخیص بیمارستان، لیست بیماران مراجعه بخش اورژانس

های به بخشکه در اورژانس بستری بودند یا را  کرونری م حادّوسندر

د. پژوهشگر پس از حضور در ، استخراج کردیگر منتقل شده بودند

قلبی در  بالین بیمار به همراهان این بیماران که در لحظه وقوع حمله

ها و در مالقات حضوری با آن سترسی پیدا کردد ،اندکنار بیمار بوده

توضیح کافی در مورد اهداف تحقیق داده شد. سپس رضایت آگاهانه 

و وارد انتخاب  ،اساس معیارهای ورودو بر اخذ شد ،همراهان از

 ساختهاز توسط پرسشنامه محققاطالعات موردنی مطالعه شدند و

آوری اطالعات ابتدا آوری گردید. در ضمن برای جمعجمع

ها داده کردن پرسشنامه به آنتوضیحات الزم در مورد نحوه تکمیل

داده شد  ه توسط همراهانیل پرسشنامشد و فرصت کافی برای تکم

جهت رفع و هنگام تکمیل پرسشنامه یکی از اعضای تیم تحقیق 

نظر قرار داشت. پرسشنامه ه موردگونه ابهام در دسترس همراهر

مورداستفاده در این تحقیق شامل سه بخش مشخصات فردی 

همراهان، بخش مربوط به میزان آگاهی و بخش مربوط به اقدامات 

م حاد و( توسط همراهان هنگام بروز عالئم سندرشده )عملکردانجام

بخش اول پرسشنامه مشخصات فردی و اجتماعی کرونری بود. 

، وم حاد کرونری شامل سن، جنس، شغلهمراهان بیماران دچار سندر

بخش بعدی  بود. نسبت با بیمار، میزان تحصیالت و محل سکونت

در دو حیطه همراهان آگاهی  سطح سنجش جهتاین پرسشنامه 

مناسب در مواجهه لیه اقدام اوّآگاهی از  از عالئم حمله قلبی وآگاهی 

. در این ال بودؤس 20 شامل تدوین شده وبا بیمار دچار حمله قلبی 

میزان گیری رای اندازهب 8تا  1شماره  هایالؤسبخش از پرسشنامه 

رای ب 20تا  9 هایالؤس و از عالئم حمله قلبی انآگاهی همراه

از عملکرد مناسب در هنگام مواجهه  هانآمیزان آگاهی گیری اندازه

االت ؤدر نظر گرفته شده بود. پاسخ این سبا بیمار دچار حمله قلبی 

 «صحیح»گزینه به انتخاب . بود دانمسه گزینه بله، خیر و نمیدر قالب 



 و همکاران دیانتی

 1112                                                                                         4شماره  | 25دوره  | 1400 |آبان -مهر | ضینامه فدوماه

 .فتگرصفر تعلق می امتیاز «دانمنمی» و «غلط»گزینه  به یک و امتیاز

بود. در کل با  20بین صفر تا  قسمت این شدهکسب امتیازات کلّ

ی همراهان در سه شده از این بخش، آگاهتوجه به امتیازات کسب

بندی ( تقسیم14-20( و خوب )7-13توسط )م (،0-6سطح ضعیف )

نفر  11از تعداد پس از نظرسنجی جهت تعیین روایی پرسشنامه، شد. 

و  مدرک دکترا دارایتخصصی پرستاری  ین با رشتهخبرگااز 

روایی  شاخص ند،سال سابقه کار داشت 5که حداقل  لیسانسفوق

االت مربوط به ؤو نسبت روایی محتوا سنجیده شد که برای س محتوا

کرونری  م حادّولیه در سندرآگاهی همراهان در رابطه با اقدامات اوّ

و نسبت   (CVI: Content validity index) شاخص روایی محتوا

 4/98ترتیب به (CVR: Content validity ratio) روایی محتوا

 21 محاسبه شد. پایایی پرسشنامه از طریق کودر ریچارسون 7/93و

مه جهت سوم پرسشنا بخش یید گردید.تأ 72/0محاسبه و با ضریب 

 م حادّ ومطالعه هنگام بروز سندرسنجش عملکرد همراهان مورد

ال تنظیم شده بود. پاسخ ؤس 13در قالب )حمله قلبی(  کرونری

 «صحیح»صورت دو گزینه بله و خیر بود. به گزینه به 7تا  1ؤاالت س

پنج  8ال سؤگرفت. امتیاز صفر تعلق می «غلط»گزینه  امتیاز یک و به

ر سای»ل( امتیاز یک و به )گزینه اوّ« صحیح»که به گزینه  گزینه داشت

ه سه گزین 11 و 10، 9ال ؤگرفت. سامتیاز صفر تعلق می «هاگزینه

ل یا گزینه گزینه اوّ»توانست گزینه صحیح می 9ال ؤداشت. در س

امتیاز  ،داده شده بود ها که جوابباشد که به هر کدام از آن «سوم

گرفت. در رابطه با امتیاز صفر تعلق می «وسط»گزینه  و بهیک 

یک و به گزینه  ل )گزینه صحیح( امتیازبه گزینه اوّ 11و  10االت سؤ

گرفت. ابل ارزیابی( امتیاز صفر تعلق میق)غیر دوم یا گزینه سوم

شد که بیمار ر صورتی توسط همراه پاسخ داده مید 12-13االت ؤس

 در ادامه سیر عالئم بیهوش شده بود و در صورت پاسخ به گزینه

 گرفت.ها امتیاز صفر تعلق میصحیح امتیاز یک و به بقیه گزینه

و با  بود 26بین صفر تا ابزار  این شدهکسب امتیازات کلّبنابراین 

و  16) در دو سطح نامطلوب توجه به مجموع امتیازات، عملکرد

تعیین روایی این  بندی شدند.به باال( تقسیم 17) ( و مطلوبکمتر

ن انفر از متخصص 11ی از تعداد نظرسنج بخش از پرسشنامه نیز با

و  5/99 ترتیبنسبت روایی محتوا بهشاخص روایی محتوا و 

75/93 21 پایایی پرسشنامه از طریق کودر ریچارسون دست آمد.هب 

ها آوری اطالعات، دادهپس از جمع( تعیین گردید. 68/0محاسبه و )

فراوانی، با استفاده از آمار توصیفی )شد و  16نسخه   SPSSوارد

مربوطه تحلیل شدند. های انجام آزمونانحراف معیار( و  و میانگین

اسکوئر و دقیق فیشر برای های آماری کایآزمون در این مطالعه از

متغیرهای کیفی استفاده شد. همچنین ضریب همبستگی تحلیل 

متغیر استفاده برای همبستگی تک ین ضریب توافق کاپایو تع پیرسون

 در نظر گرفته شد. (>P 05/0شد. سطح معناداری )

 

 نتایج

ها، در کل مورد از پرسشنامه 15ناقص بودن ه با توجه ب

تحلیل شدند. وشده تجزیهپرسشنامه تکمیل 385اطالعات مربوط به 

 همراهان سنی دامنهکه در رابطه با مشخصات فردی نتایج نشان داد 

. اکثر همراهان بود 42/40±67/11 میانگینبا سال  80تا  18

از اقوام  و (صددر 7/52) دار، خانه(درصد 9/62) موردمطالعه زن

 5/40ها )بودند. تحصیالت اکثر آن (درصد 5/93) درجه یک بیمار

 (درصد 1/89در محدوده شهری ) بود و اکثراً دیپلمدرصد( زیر

در این مطالعه سطح آگاهی که دیگر نتایج نشان داد  کردند.زندگی می

، کرونری خوب م حادّودرصد از همراهان بیماران مبتال به سندر 3/54

. همچنین درصد ضعیف بود 8/1 درصد دارای سطح متوسط و 9/43

درصد از جامعه مورد پژوهش در سطح نامطلوب و  9/63عملکرد 

سطح آگاهی  در رابطه با در سطح مطلوب بود.درصد  1/36 عملکرد

 م حادّ وسندر به مبتال بیماران لیه دراز اقدامات اوّ همراهانو عملکرد 

از آزمون  و شغلی همراهان حسب مشخصات فردیبر کرونری

توجه به سن و تحصیالت که سطح آگاهی با ئر استفاده شداسکوکای

ولی  ؛دار استمعنی اختالف P =049/0و P <001/0ترتیب با به

سبت کار و ن ، محلّسکونت، شغل سطح آگاهی برحسب جنس، محلّ

 (.1)جدول شماره  داری مشاهده نشدبا بیمار، اختالف آماری معنی

حسب مشخصات فردیرلیه باقدامات اوّعالئم و سطح آگاهی همراهان از  -1جدول شماره   

 وضعیت متغیر

 سطح آگاهی
P.value خوب متوسط ضعیف 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 جنس
 57 138 8/41 101 2/1 3 زن

248/0 
 7/49 71 5/47 68 8/2 4 مرد

 سن

 8/31 23 6/66 48 4/1 1 سال و کمتر 29

001/0> 49-30 3 3/1 93 6/39 139 1/59 

 3/60 47 9/35 28 8/3 3 سال وبیشتر 50

 049/0 8/43 7 8/43 7 5/12 2 سوادبی تحصیالت
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 50 78 4/47 74 6/2 4 زیر دیپلم

 2/58 78 41 55 7/0 1 دیپلمفوق دیپلم و

 9/56 37 1/43 28 0 0 لیسانس

 3/64 9 7/35 5 0 0 باالتر لیسانس وفوق

 سکونت محلّ

 5/54 187 7/43 150 7/1 6 شهر

 65 13 35 7 0 0 روستا 5/0

 9/40 9 5/54 12 5/4 1 حومه شهر

 شغل

 2/55 112 3/43 88 5/1 3 دارخانه

739/0 

 9/55 19 2/41 14 9/2 1 کارگر

 2/62 28 6/35 16 2/2 1 کارمند

 5/45 40 52 46 5/2 2 آزاد

 7/66 10 3/33 5 0 0 بازنشسته

 کار محلّ
 50 1 50 1 0 0 مراکز درمانی

970/0 
 3/54 208 9/43 168 8/1 7 درمانیمراکز غیر

 نسبت با بیمار

 4/54 196 6/43 157 9/1 7 درجه یک

866/0 
 4/44 8 6/55 10 0 0 فامیل

 7/66 4 33/3 2 0 0 آشنا دوست و

 100 1 0 0 0 0 غریبه

 

 بیماران مطالعه از عالئمهی همراهان موردآگا همچنین در رابطه با

درد و ناراحتی در احساس ها بیشتر آن کرونری، م حادّوسندر به مبتال

%( را از جمله عالئم این  80) تنگی نفس ( و%8/93) قفسه سینه

درد و عالمت  %1/37 حالی بود که تنهااین در .دانستندوم میسندر

 دانستندوم میعالئم این سندررا نیز از  گردن و ناراحتی در چانه

درصد از  5/14دیگر نتایج نشان داد که  همچنین (.2 )جدول شماره

 کرونری شامل م حادّوعالمت اصلی سندر 6کنندگان از هر مشارکت

درد ، گردن ناراحتی در فک ویا درد  شانه، درد در بازو و قفسه سینه،

آگاهی  سرگیجه ضعف وو  تنگی نفساحساس  پشت،یا ناراحتی 

 داشتند.

 

 آن کرونری از عالئم م حادّوسندر به مبتال بیماران آگاهی همراهان فراوانی توزيع -2جدول شماره 

 عالئم بیماری
 جواب غلط جواب صحیح

 تعداد )درصد( تعداد )درصد(

 24(2/6) 361(8/93) درد و ناراحتی در قفسه سینه

 77(20) 308(80) تنگی نفس

 94(4/24) 290(3/75) تعریق سرد فراوان

 105(3/27) 280(7/72) درد و ناراحتی در بازو و شانه

 108(1/28) 227(9/71) پشت درد و ناراحتی در

 200(9/51) 185(1/48) تهوع و یا استفراغ

 205(2/53) 180(8/46) ردن ناگهانیکیا غش ضعف، سرگیجه ناگهانی و

 242(9/62) 143(1/37) درد و ناراحتی در چانه، گردن

 

در رابطه با چگونگی عملکرد همراهان نتایج نشان داد که تنها 

 9/63و بقیه ) ها در سطح مطلوب بوددرصد از آن 1/36عملکرد 

کرونری در  م حادّوبا بروز سندر همطلوبی در مواجهعملکرد ( درصد

ابطه با سطح عملکرد همراهان همچنین در ر بیماران نداشتند.

و مطلوب و نامطلوب( برحسب تحصیالت )دو سطح  مطالعهمورد

اختالف P =027/0 وP <001/0 تیب باترها آزمون کای دو بهآن سنّ

 ین سطح عملکرد با جنس، محلّ ولی ب ؛نشان دادداری را معنی

دار سبت با بیمار، اختالف آماری معنیکار و ن ، شغل، محلّسکونت

 بیماران همراهان عملکرد و آگاهی در مورد رابطه بین وجود نداشت.

در برخورد با حمله قلبی بیمارشان  کرونری م حادّوسندر به مبتال

م وسندر به همراهان بیماران مبتالاز درصد  4/30 نتایج نشان داد که

در  ،عملکرد متوسط ولی از لحاظ ،کرونری از نظر سطح آگاهی حادّ

درصد از هر دو جنبه در سطح خوب  3/22 اما ؛نامطلوب بودندسطح 

داری بین سطح آگاهی معنیاسپیرمن رابطه همبستگی آزمون بودند. 



 و همکاران دیانتی
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 نشان دادکرونری  م حادّوسندر به عملکرد همراهان بیماران مبتال و

(143/0r= )نیز عملکرد همراهان  ضریب توافق کاپا بین آگاهی و و

.(3 جدول شماره) بود( =P 035/0) 097/0 با برابر

 

لیه با از اقدامات مناسب در برخورد اوّ کرونری م حادّوسندر به مبتال بیماران همبستگی بین سطح آگاهی و عملکرد همراهان -3 جدول شماره

 بیمار

 جمع آگاهی عملکرد

 (0-6) ضعیف تعداد درصد()

 تعداد درصد()

 (7-13) متوسط

 تعداد درصد()

 (14-20) خوب

 تعداد درصد()

 246(9/63) 123(9/31) 117(4/30) 6(6/1) و کمتر( 16) نامطلوب

 139(1/36) 86(3/22) 52(5/13) 1(3/0) (به باال17) مطلوب

 385(100) 209(3/54) 169(9/43) 7(8/1) جمع

 =143/0r (P=005/0) همبستگی اسپیرمن ضریب

 

 

 
 

کننده به مراجعهکرونری  م حادّوبرخورد با بیماران دچار سندر لیه دروّ آگاهی و عملکرد همراهان از اقدامات ا درصد فراوانی -1شماره  نمودار

 1399شهید بهشتی کاشان در سال  بیمارستان

در اکثر موارد عملکرد همراهان در که دهد نشان می 1نمودار شماره 

ایی است جترین اختالف آنتر است. بارزها پایینمقایسه با دانش آن

دانستند که باید بیمار را با آمبوالنس درصد از همراهان می 4/97که 

همراهان بیماران  درصد از 6/63د اما در عمل نبه بیمارستان برسان

  خود را با خودرو شخصی به بیمارستان رسانده بودند.

 بحث

 و عملکرد همراهان از یآگاهتعیین هدف از مطالعه حاضر، 

 م حادّوبه سندر انیدر مبتالبا آن و عوامل مرتبط  هیلاقدامات اوّ

 1399 کاشان در سال یبهشت دیشه مارستانیکننده به بمراجعه یکرونر

درصد از  3/54 سطح آگاهی آمده،دستهنتایج بطبق بود. 

در مطالعه حیدری . خوب بوددر سطح کنندگان مورد پژوهش شرکت

مواجهه با حمله  خانواده در ی( نیز آگاهی اعضا1391همکاران ) و

. در بخش [6] گزارش شد درصد( 3/60قلبی بیمار در سطح خوب )

 6درصد( از تمام  5/14ها )حدود آگاهی از عالئم تعداد کمی از آن

 این رابطه درداشتند.  عالمت اصلی سندروم حادّ کرونری آگاهی

( در 2020) و همکاران Abdo Ahmed اتنتایج مطالع

 و Awad  مطالعه ،( در کره جنوبی2016) همکاران و Kim ،مالزی
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( در 2017همکاران ) و Khan مطالعهو  ( در کویت2014) همکاران

دهندگان نشان داد که اکثر پاسخسو با این مطالعه همکشور امارات 

. شناختندعنوان عالئم حمله قلبی میتنگی نفس را به و سینه درد قفسه

 9/10و  در مالزیکننده درصد از افراد شرکت 5/11از سوی دیگر 

در کنندگان درصد از شرکت 5/8و  جنوبیدرصد از افراد در کره

؛ با این تفاوت که در از پنج عالئم شایع قلبی آگاهی داشتندکویت 

احساس »و « راحتی در قفسه سینهاحساس درد یا نا»این مطالعات 

ای در در مطالعه .[15-18]با هم ادغام شده بود « ناراحتی در پشت

درصد  54عالئم شایع قلبی تا از گاهی کامل از پنج آ ،ایاالت متحده

که نسبت به نتایج این پژوهش و مطالعات فوق  گزارش شده است

تواند ناشی از این تفاوت می .[19]توجهی است تفاوت قابل

درمانی  -های بهداشتی ها و سامانههای آموزشی، نقش رسانهبرنامه

شناختی باشد. در این پژوهش درمورد وجود عوامل جامعهو یا دیگر 

ارتباط بین سطح آگاهی با سن و سطح تحصیالت، تفاوت آماری 

بین سطح  یدارآماری معنیتفاوت اما داری وجود داشت؛ معنی

در همین راستا مطالعه دیده نشد.  دیگر مشخصات فردی آگاهی با

بین سن و تحصیالت با  یدارنیز ارتباط معنی همکاران و هوسروان

که میزان دانش طوریهب ،م حمله قلبی را نشان دادئنمره آگاهی از عال

در  .[20] تر کمتر بودتر و مسندر جمعیت با سطح تحصیالت پایین

نیز افراد با تحصیالت پایین، کمترین دانش  همکاران و Quah مطالعه

اما در مطالعاتی  .[21] را در مورد آگاهی از عالئم قلبی داشتند

همکاران از  حیدری ومطالعه  و Abdo Ahmedهمچون مطالعه 

سن  بین سطح آگاهی با تحصیالت و یدارمعنیلحاظ آماری ارتباط 

 یداریو همکاران رابطه معن کوآهدر مطالعه  .[22،6] وجود نداشت

که افراد بازنشسته و طوریبه ،شغل مشاهده شد بین سطح آگاهی و

که با نتایج  [21] بیکار کمترین سطح آگاهی را از عالئم قلبی داشتند

بخش دیگری از نتایج این مطالعه نشان داد  این مطالعه متفاوت است.

اهان از اقدامات مطلوب در رغم آگاهی خوب اکثر همرکه علی

 9/63مواجهه با سندروم حادّ کرونری، عملکرد حدود دو سوم )

هرچند اکثر همراهان در زمینه اقداماتی  ها نامطلوب بود.درصد( آن

بازکردن ، تراپیاکسیژن، تنفس چون کنترل وضعیت هوشیاری و

دادن به بیمار عملکرد مناسب استراحت های تنگ بیمار وپوشش

ولی عملکرد آنان در دادن پوزیشن مناسب به بیمار، استفاده  ،داشتند

با اورژانس  همچنین تماس از قرص آسپرین یا پرل نیتروگلیسیرین و

همکاران  زاده ودر مطالعه تقیمناسب نبود.  115های پزشکی فوریت

ترین رفتار مطلوب استراحت دادن به بیمار و شایع( نیز 1395)

استفاده  عدم و 115 تماس با اورژانس نامطلوب عدم ترین رفتارشایع

نتایج مطالعه  در راستایکه  [23]از قرص زیرزبانی ذکر شده است 

یکی از عملکردهای مطلوب و مورد انتظار از همراهان  حاضر است.

ریوی پایه برای بیمار در صورت لزوم  -در این پژوهش احیای قلبی 

  –نفر همراه بیمار که شاهد ارست قلبی  22از این خصوص  در بود.

تنفس  درصد( اقدام به ماساژ قلبی و 32)نفر  7، تنفسی بیمار بودند

 مطالعه دیگری که توسط دیانتی و همکاران در مصنوعی کرده بودند.

که نتایج مطالعه نشان داد  ،در شهرستان کاشان انجام شد( 1393)

ریوی توسط همراهان بسیار کم و ناچیز  -میزان انجام احیای قلبی 

توان جامعه مورد علت را می که [24] بوده است درصد( 6/3)

ریوی در بیماران  -پژوهش دانست، زیرا در آن مطالعه احیای قلبی 

گروه مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است و در این مطالعه تنها 

کوچکی از بیماران مبتال به سندروم حادّ کرونری مورد بررسی قرار 

 یاعضاتعداد اندکی از  نیز همکاران در مطالعه حیدری و اند.گرفته

ریوی برای بیماران خود کرده بودند  -ی قلبی احیااقدام به خانواده 

ی توجهیافته اختالف قابلدر مقایسه با کشورهای توسعهاین آمار . [6]

 از را میزان این اسکاتلند در همکاران و Ghoseدر مطالعه دارد. 

 گزارش درصد 52 ،خارج بیمارستانی قلبی ایست 7928مجموع 

 و قلبی احیای میزان همکارانو Gräsner  مطالعهدر  .[25] اندکرده

که  بوده درصد 60 تا 15 بین اروپایی کشورهای در همراهان ریوی

 .[26] است بوده بیشتر سوئد در و کمتر آلمان و اسپانیا در میزان این

 عواملی چونبودن سطح احیا در جامعه را بتوان به شاید پایین

 انتقال بیماری وترس از  سطح جامعه، در افراد عموم ندیدنآموزش

تنفسی  زدن بیشتر به فردی که دچار ارست قلبی ویا ترس از آسیب

باعث  ،داده ثیر قرارأتنسبت داد که انجام احیا را تحت است، شده

 صحنه حاضر شوند. ای سرشود که افراد منتظر بمانند تا افراد حرفهمی

بین سطح داری را از سوی دیگر نتایج این مطالعه تفاوت آماری معنی

شغل  با اما بین سطح عملکرد نشان داد.سن و تحصیالت با عملکرد 

راستا با این هم وجود نداشت. یدارمعنیتفاوت جنسیت همراهان  و

و همکاران  Lund-Kordahlو همکاران  در مطالعه فرشیدی ونتایج 

 وجود داشت داریعملکرد ارتباط معنی و سطح آموزشنیز بین 

 سطح سن،بین  (1393) همکاران اما در مطالعه حیدری و .[28،27]

 در هاآن عملکرد سطح با موردپژوهش جنس واحدهای و تحصیالت

. دیگر [6] ی نبوددارمعنی تفاوت بیمارشان حمله قلبی با مواجهه

که هرچند عملکرد همراهان بیماران مبتال نتایج این مطالعه نشان داد 

ها از اقدامات اوّلیه در م حادّ کرونری نسبت به آگاهی آنوبه سندر

 بین همبستگی اسپیرمنکمک به این بیماران پایین است، اما آزمون 

 همبستگی آماری نظر از پژوهش موردهمراهان  عملکرد و آگاهی

 همکاران حیدری و مطالعهدر راستا با این نتایج هم .نشان داد مثبت

 یعملکرد اعضا داری بین آگاهی و( نیز ارتباط آماری معنی1391)



 و همکاران دیانتی
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( 004/0=P) (=164/0r) مشاهده شد خانواده در برخورد با حمله قلبی

دهد که سطح دانش و عملکرد در نشان می 1. نمودار شماره [6]

تماس با بعضی از موارد بسیار نزدیک هستند و در مواردی مانند 

، دادن قرص زیرزبانی و دادن آسپیرین هرچند آگاهی 115اورژانس 

باال بود، ولی در عمل بسیاری از همراهان اقدامی نکرده بودند. 

احتماالً ترس، اضطراب و استرس همراهان هنگام بروز سندروم و 

دادن مناسب و ها به کمکتواند در تصمیم آنفشار دیگر همراهان می

های این پژوهش، تأثیر بگذارد. از جمله محدودیتعمل به دانش 

م وبیماران سندرعدم امکان مشاهده مستقیم نحوه عملکرد همراهان 

رو شدن با بروز سندروم حادّ کرونری در هنگام روبه کرونری حادّ

که چگونگی عملکرد از خود همراهان بیمار خود بود و با توجه به این

ها در هنگام حمله قلبی واقعی آن پرسیده شده ممکن است با عملکرد

 منطبق نباشد. 

 

 گیری نتیجه

بیماران  اکثر همراهان آگاهی که داد حاضر نشان تحقیق

رو شدن از عالئم و اقدامات مناسب هنگام روبه کرونری م حادّوسندر

 بود، خوب سطح با بروز سندروم حادّ کرونری در بیمار خود در

 نامطلوب است. این سندروم مواجهه با درها بیشتر آن عملکرد ولی

همچنین سطح آگاهی و عملکرد برحسب سن و سطح تحصیالت 

 هاآن عملکرد و آگاهی بین از سوی دیگر داری داشت.اختالف معنی

اما در بعضی از موارد مانند تماس با  داشت. وجود مثبتی همبستگی

ها به دانش اورژانس و دادن قرص زیرزبانی نیتروگلیسرین بیشتر آن

اهمیت شیوع باالی  رسد باتوجه بهنظر میبهخود عمل نکرده بودند. 

لیه توسط همراهان در اقدامات اوّسندروم حادّ کرونری و نقش 

آحاد  برای توانمندسازیبرخی اقدامات عوارض آن، جلوگیری از 

گونه تعارض منافعی در مردم جامعه ضروری است. همچنین هیچ

 داشت.پژوهش حاضر وجود ن

 

 تشکر و قدردانی

درمانی  پرسنل و مدیریت از دانندمی الزم برخود محققان

 کت وپست و 4 طبی ، CCU1، CCU2های اورژانس،بخش

کننده کاشان و همراهان شرکت بیمارستان شهید بهشتی ICUپست

.باشند داشته را قدردانی و تشکر کمال پژوهش این در
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