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 :چکیده
شناختی در بیماران تحت پیوند عروق کرونر  ترین پیامد روان ترین و شایع اضطراب و افسردگی مهم :مقدمه

تواند درزمینه ارتقاء توانمندي آنان و  بینی کننده بروز اضطراب و افسردگی بیماران می تعیین عوامل پیش. است
منظور  لذا این مطالعه به. اقع گرددشناختی مفید و کاهش رویدادهاي قلبی منتج شده از برآیندهاي عالئم روان

در بیماران تحت عمل جراحی پیوند  بینی کننده اضطراب و افسردگی بیماران هنگام ترخیص تعیین عوامل پیش
 . عروق کرونر انجام گرفت

نفر از بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر بستري  170. مقطعی است _این مطالعه از نوع توصیفی :روش
گیري در  هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیالن به روش نمونه جراحی قلب بیمارستان هاي در بخش

ها شامل مشخصات فردي و اجتماعی، مقیاس استانداردشده اضطراب  ابزار گردآوري داده. دسترس انتخاب شدند
آمار  SPSS v.17افزار  ها با استفاده از نرم داده. و افسردگی بیمارستانی و پرسشنامه عوامل تنیدگی آور بود

 . وتحلیل قرار گرفت توصیفی و استنباطی مورد تجزیه
بیماران داراي اضطراب و افسردگی بیمارستانی حین % 83/17و % 75/33ها به ترتیب  بر اساس یافته :یافته ها

گی بینی کننده اضطراب بیماران حین ترخیص، عامل تنید بر اساس آزمون لجستیک عوامل پیش. ترخیص بودند
بینی کننده افسردگی بیماران حین  و عوامل پیش "درد یا ناراحتی پس از عمل، جنس و سطح تحصیالت"آور 

 . تعیین گردیدند "، سن و جنس"حمایت خانواده و اطرافیان  عدم "ترخیص عامل تنیدگی آور
جراحی پیوند  دهنده بروز اضطراب و افسردگی در بیماران تحت عمل نتایج این مطالعه نشان :نتیجه گیري

شناختی این بیماران در دوره پیش از ترخیص و توجه به  لذا لزوم بررسی وضعیت روان. باشد عروق کرونر می
 . شود ریزي مداخالت مناسب پیشنهاد می منظور برنامه بینی کننده آن به عوامل پیش
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