
 طول مبتنی بر حاد تروماتیک مغزي شناختی آسیب و حرکتی پیامد بینی پیش
: مواد مصرف سوء و روانی گالسگو وضعیت اغماء مقیاس (GCS) نمرة ، بستري، مدت

  پورسینا، رشت بیمارستان اعصاب و جراحی اورژانس بخش موردي مطالعۀ
  

 1 رضائی سجاد
 گیالن اي جاده تروماي تحقیقات مرکز اصفهان، دانشگاه شناسی روان دکتري دانشجوي

 مقدم دهنادي انوش دکتر
 گیالن پزشکی علوم دانشگاه اي، جاده تروماي تحقیقات مرکز بیهوشی، گروه استادیار ویژه، تهاي مراقب فلوشیپ

 خدادادي نعیما
 تهران پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکدة پرستاري، دکتري دانشجوي
 تپور رحم پردیس

 گیالن پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده پرستاري، کارشناس
 پور صالح قاسم

  گیالن دانشگاه شناسی، روان ارشد کارشناس
  

 (TBI)تروماتیک مغزي  آسیب از پس حاد فاز در شناختی و حرکتی مطلوب پیامدهاي با مرتبط عوامل شناخت  :مقدمه
 بستري مدت طول تأثیر هدف ارزیابی با حاضر پژوهش .باشد رسان یاري مؤثر درمانی هاي پروتکل ریزي طرح در تواند می
 پی در مواد مصرف سوء سابقۀ و روانی وضعیت ،)ترخیص و پذیرش زمان( GCSنمرات  اعصاب، جراحی و اورژانس بخش در

  شناختی و حرکتی پیامدهاي با مرتبط تغییرات شبینی
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 و بخش اورژانس در متوسط طور به که سال 46/37 ± 42/17 سنی میانگین با حاد TBI بیمار  185 : ها روش و مواد
 انتخاب پیاپی گیري نمونه شیوة به گذشت می آنها بستري از روز 4 و2 ترتیب به رشت پورسیناي بیمارستان اعصاب جراحی

 دو داراي که( کارکردي استقالل ترخیص، مقیاس و پذیرش زمان در )GCS( گالسکو اغماء مقیاس ابزارهاي توسط و شدند
  .گرفتند قرار ارزیابی مورد (MMSE) روانی وضعیت مختصر معاینۀ و) بود شناختی و حرکتی زیرمقیاس

 سطح تحصیالت، جنسیت، سن، نظیر کننده مخدوش عوامل کنترل با مراتبی ه سلسل رگرسیون هاي تحلیل :ها یافته
 هر تغییرات داري معنی طور به اند توانسته روانی وضعیت و ترخیص زمانGCS  متغیر دو داد نشان اعصاب جراحی سابقۀ
 حرکتی کارکرد واریانس تغییراتاز % 67و % 34 ترتیب به و کرده بینی پیش را شناختی و حرکتی پیامدهاي از کدام

)0.0001< p 60/8؛  =F( ؛ و شناختی)0.0001< p 67/33؛ F= (را تعیین کند.  
 با حاد TBI دچار بیماران شناختی و حرکتی پیامدهاي بین نیرومندي و مثبت رابطۀ داد نشان مطالعه این :گیري نتیجه
 فشرده شناختی بخشی هاي توان برنامه است ضروري بنابراین .دارد وجود روانی وضعیت و ترخیص زمان GCSهاي  متغیر

 پس بالفاصله و ریزي طرح TBI دچار در بیماران حرکتی و شناختی یهاي تواناي افزایش براي جسمی تهاي فعالی تمرین و
  .شود اجرا اعصاب جراحی و اورژانس بخش از ترخیص از
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