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  مقدمه:
ترين علت مرگ و  هاي قلبي شايع امروزه بيماري

  مير در كشورهاي توسعه يافته و همچنين در كل دنيا
پيش بيني سازمان بهداشت جهاني عامل و طبق  مي باشند

 خواهند بود 2020سال  اصلي مرگ و مير در سراسر دنيا در
اين بيماري بطور واضح در جنس مذكر بيشتر از جنس . )1(

ولي نحوه گرفتاري افراد مونث نيز قابل  ؛شودمونث ديده مي
شيوع اين بيماري در زنان قبل از يائسگي از  .تأمل است

 يائسگي بروز آن در ر دوره يدبا اين حال ت مردان كمتر اس
طوريكه بروز آن در هر دو ه يابد ببه سرعت افزايش مي زنان

  ).2( شودسالگي تقريباً يكسان مي 60از  جنس بعد

جراحي باي پاس عروق كرونر كه هدف آن 
تجديد خون رساني موثر به عضلة قلب با ايجاد راه فرعي 

اخير در زمينه هاي عروقي است عليرغم پيشرفت
 درماني هنوز هم شايعترين روش كرونري آنژيوپالستي

ير ناشي از مرگ و م و باشدقلب مي هخونرساني به عضل
به دنبال  .)3( باشداين جراحي در زنان بيشتر از مردان مي

جراحي باي پاس عروق كرونري نه تنها اين روند توسط 
اني افتد بلكه مشكالت رومشكالت جسمي به تعويق مي

). 4( شوداجتماعي نيز موجب تأخير در روند بهبودي مي
بيشتر مطالعاتي كه در زمينه اثربخشي عمل جراحي در 

  چكيده:
توان هاي مردان و زنان پس از جراحي ميبا ارزيابي وضعيت اجتماعي و شناسايي تفاوت زمينه و هدف:

 اجتماعي بيماران زن و ضعيتو ؛ لذا اين مطالعه با هدف ارزيابيدوران بهبودي پس از عمل را تسريع نمود
  .انجام شدباي پاس عروق كرونر  بعد ازمرد پس از ترخيص از بيمارستان 

 94 ملشا نفر 125تعداد  بوداز نوع طولي و آينده نگر كه اي توصيفي مقايسه در اين مطالعه روش بررسي:
 كه در مركز شهيد چمران غير احتمالي آسان و تداومي از ليست بيمارانيزن به روش نمونه گيري  31مرد و 

هفته پس از ترخيص  12و  ندو داراي پرونده بهداشتي بود اصفهان تحت عمل جراحي عروق كرونر قرار گرفته
بررسي پرونده ها، روش گردآوري داده ند.گذراندند انتخاب شديعني فاز زودرس بهبودي خود را در منزل مي

سوابق ، مشخصات فرديي حاوپرسشنامه ابزار جمع آوري اطالعات  مصاحبه حضوري بيماران و و پزشكي
  ضعيت اجتماعي بود.و بيماري

پس از هفته  p(. 12<05/0( نشان ندادميانگين سني بيماران در دو جنس اختالف معني داري  يافته ها:
 و هاي مربوط به منزل عملكرد اجتماعي در سه بعد تعامل اجتماعي، فعاليت امتيازاتميانگين  ،ترخيص

حمايت  همچنين )؛≥001/0p( دادنشان بت به مردان افزايش معني داري نس تفريحات و سرگرمي در زنان
  ).≥001/0p( بودبيشتر از زنان به طور معناداري اجتماعي در مردان 

شود پرستاران وضعيت اجتماعي بيماران به ويژه زنان پيشنهاد ميبر اساس نتايج مطالعه حاضر  نتيجه گيري:
  .نمايندو متناسب با جنسيت آنان ارائه خدمات  نمودهو شناسايي پيش بيني عروق كرونر را پس از جراحي 

  

  .مردان ،زنان ،جراحي باي پاس عروق كرونري، عملكرد اجتماعي، حمايت اجتماعيهاي كليدي: واژه
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هاي عروق كرونر صورت گرفته عمدتًا  درمان بيماري
ي نظير ميزان يدر قالب مرگ و مير و با استفاده از معيارها

 باشد.باليني مي بقاء، نتايج آزمايشگاهي و قضاوت
ها اطالعات مهمي در زمينه بعد  اين روشاگرچه 

ارزيابي ابعاد ديگر د اما قادر به ندهجسمي بيمار ارائه مي
بنابراين در مورد ند. سالمتي مانند وضعيت اجتماعي نيست

هاي عروق  هاي پيشرونده و مزمن نظير بيماري بيماري
توان بيماري را از ساختار اجتماعي و كرونر كه نمي

كرد استفاده از معيارهاي ياد شده به شخصيتي فرد جدا 
  ).5( تنهايي براي بررسي ابعاد سالمتي كافي نخواهد بود

ي كه اثرات تنش بر بيماري را ييكي ازمتغيرها
كند و مستقيماً بر پيشرفت و تسريع روند تعديل مي

گذارد بهبودي متعاقب عمل جراحي قلب تأثير مي
  ).4( عملكرد و حمايت اجتماعي است

ات نشان داده است كه پس از جراحي تحقيق
از بيماران مشكالتي درصد  25باي پاس عروق كرونر 

بطوريكه در اين  ؛در سازگاري رواني اجتماعي دارند
بيماران مواردي از انزواي اجتماعي، عدم پذيرش درمان 
  و درك منفي از وضعيت سالمتي خود مشاهده

لي و همچنين اين بيماران در از سرگيري شغ .گرددمي
هاي تفريحي خود با  هاي جنسي و فعاليت فعاليت

   د.نشوشكست مواجه مي
 در بررسي روند بهبودي ،آنچه ذكر شده بنابر

و حمايت  عملكرد اجتماعي ،پس از جراحي قلب بيماران
عالوه بر آن  ؛بيماران ناديده گرفته مي شوداجتماعي 

ر بر دهد كه جنس متغيري ويژه و تأثيرگذامطالعات نشان مي
 مي باشدكرونري  پيوند عروقروند بهبودي پس از جراحي 

و اين موضوع مقايسه بين زنان و مردان را در اين دوران 
بنابراين هدف از اين مطالعه تعيين و  ).6( بخشدضرورت مي

مقايسة وضعيت اجتماعي در بيماران زن و مرد پس از 
  .پيوند عروق كرونر مي باشدجراحي 

  
  :سيربر روش

اي ش حاضر يك مطالعه توصيفي مقايسهپژوه
كه بين دو گروه زنان و است نگر از نوع طولي و آينده

با در نظر گرفتن سطح اطمينان  .ه استمردان انجام گرفت
 3و در نظر گرفتن نسبت  80/0درصد و توان آزمون  95
و  )9( مردان به زنان در جراحي پيوند عروق كرونر 1به 

   نفر 125، در كل ش نمونهاحتمال ريز 10/0همچنين 
غير  به روش نمونه گيري) مردنفر  94 زن ونفر   31(

در مركز  كه ليست بيمارانياز  آسان و تداومي احتمالي
شهيد چمران اصفهان تحت عمل جراحي عروق كرونر 

انتخاب قرار گرفته و داراي پرونده بهداشتي فعال بودند 
پيوند دنبال  به كه ليست بيماراني منظور براي اين شدند.

از مركز شهيد چمران اصفهان مرخص  عروق كرونر
كه واجد شرايط ورود  بودند دريافت شد و كساني شده

به پژوهش بودند به صورت تداومي انتخاب و در تحقيق 
فاز زودرس بهبودي خود را كه اين بيماران  .وارد شدند

گذراندند هفته پس از ترخيص در منزل مي 12طي 
مدت زمان  .مورد بررسي قرار گرفتندانتخاب شده و 

اولين بار  ي كهافرادماه به طول انجاميد و  6نمونه گيري 
تحت باي پاس قرار گرفته و قادر به پاسخگوئي به 

 و استفاده از وريد بودهيك وضعيت مناسب  سواالت در
باي پاس جراحي  جهتو شريان پستاني داخلي  صافن
عدم ذهني رواني، وجود سابق بيماري شناخته شده عدم 

ابتال به عوارض ناتوان كننده جسمي و ذهني باي 
هفته  12بستري مجدد در بيمارستان در طول  عدمپاس،

پس از ترخيص، عدم امكان دسترسي به بيمار در يكي از 
عدم  مراحل تحقيق معيارهاي ورود به مطالعه بودند.

و عدم شركت بيمار تكميل پرسشنامه در حين پژوهش، 
 4ان دسترسي به وي در يكي از مراحل تحقيق (عدم امك

جهت تكميل پرسشنامه در  هفته پس از ترخيص) 12يا 
  از معيار هاي خروج از مطالعه بود. ،حين مطالعه

 ها بررسي پرونده پزشكيروش گردآوري داده
ابزار جمع آوري اطالعات  وبيماران مصاحبه حضوري 

هفته  12و  4اطالعات در دو مقطع زماني  .بودپرسشنامه 
 .كه دو قسمت داشت ؛آوري شدجمع پس از ترخيص 

قسمت  و قسمت اول مشخصات فردي و سوابق بيماري
 ودوم وضعيت اجتماعي شامل عملكرد اجتماعي 

مصاحبه قسمت اول از طريق  بود.حمايت اجتماعي 
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 پرونده پزشكي بيماران تكميل شد. هو از مطالع حضوري
شامل  دوم پرسشنامهقسمت بخش عملكرد اجتماعي در 

 سؤال بود كه اختالل در سه بعد تعامل اجتماعي فعاليت 8
ها را سرگرميهاي مربوط به امور منزل، تفريحات و 

 1اين قسمت از پرسشنامه با پاسخ بله و نمود ارزيابي مي
 مي گرفت و مجموعه يامتياز و خير صفر تعلق 

شد امتيازاتي كه از پاسخ به سؤاالت هر بعد كسب مي
ميزان اختالل در عملكرد اجتماعي در آن بعد را نشان 

االتري كسب مي شد ميزان هر چه امتياز ب و دادمي
 هفته پس از ترخيص از 12و  4كه  اختالل بيشتر بود

بخش حمايت بيمارستان با پرسشگري سنجيده شد. در 
اجتماعي كه كميت و كيفيت حمايت را به شكل 

 ،رسمي (همسر يرعاطفي از سوي منابع غ حمايت
 5سنجيد و شامل ساير بستگان و دوستان) مي و فرزندان

سؤال به سه منبع  5سؤال سه قسمتي بود به هر يك از 
) بطور حمايت (همسر، فرزندان، ساير بستگان و دوستان

در هر يك  1در مقابل سؤال  ؛دشجداگانه پاسخ داده مي
فته يا هاي روزانه، يكبار در هبه پاسخ ،از سه بخش آن

تعلق  5تا  1بار و اصالً به ترتيب نمره  1بار،  2بيشتر، 
در هر يك از سه بخش  5تا  2در مقابل سؤال  گرفت.

هاي خيلي زياد، زياد، متوسط، كم آنها به ترتيب به پاسخ
در نهايت با جمع  .مي گرفتتعلق  5تا  1نمرات  ،اصالً و

رد ميزان حمايت اجتماعي براي هر ف ،بندي امتيازات
ها همچنين امتياز حمايت اجتماعي نمونه ؛ديتعيين گرد

 بهفرزندان، ساير بستگان و دوستان آنان  -از سوي همسر
 12اين بخش پرسشنامه تنها بطور جداگانه بررسي شد. 

هفته پس از ترخيص از بيمارستان با پرسشگري تكميل 
پژوهشگر به كليه واحد هاي مورد براي اين منظور  شد.

فني يا حضوري خود را معرفي و هدف از پژوهش تل
و پس از كسب رضايت با تعيين داده پژوهش را توضيح 

به به درب منزل آنها مراجعه نمود؛ همچنين وقت قبلي 
توسط پژوهشگر پر بيماراني كه در ارزيابي روند بهبودي 

خطر تشخيص داده شدند توصيه شد هر چه زودتر به 
  .يري نمايندپزشك مراجعه و وضعيت خود را پيگ

ها از براي بدست آوردن اعتبار علمي پرسشنامه
روش اعتبار محتوي استفاده شد كه از طريق مقاالت 

مقدماتي كسب شد و  هعلمي و نظرات اساتيد و مطالع
جهت تعيين اعتماد علمي از روش آزمون مجدد با 

 96/0و ضريب آلفاي كرونباخ  95/0ضريب همبستگي 
   .بهره گرفته شد
 و روش 16 نسخه  SPSS ا با نرم افزارهداده

 ،هاي آمار توصيفي و استنباطي نظير آزمون هاي تي
فيشر، من ويتني و ويلكاكسون تجزيه و  ،مجذور كاي
  .ندتحليل شد

  
  يافته ها:

و در  12/56±21/9 ميـــانگين ســـن در مـــردان
توزيـع فراوانـي زنـان در بدست آمـد.  57±15/6زنان 

ــني  ــروه س ــتر ا 50- 69گ ــال بيش ــردانس در  %84( ز م
 50توزيـع فراوانـي مـردان در گـروه زيـر  ) و%60برابر
در  %11(سال  70و نيز باالي  )%13در برابر  %30(سال 
ميـانگين سـني ؛ با اين حال بيشتر از زنان بود )%3برابر 

ــت ــي داري نداش ــتالف معن ــاران در دو جــنس اخ  بيم
)05/0>p(.  45%  مــردان بــدون  %10زنــان در برابــر

مـردان غيـر شـاغل  %48برابـر  زنـان در %100 همسر و
زنـان از سـطح تحصـيالت پـايين بودند. در اين مطالعه 

زنان در برابـر  001/0P≤(. 61%تري برخوردار بودند (
ايــن مــردان ســابقه فشــار خــون بــاال داشــتند كــه  29%

  . )=001/0P(بود معني دار از نظر آماري اختالف 
ان پـس در بيمارسـتبين تعداد روزهاي بسـتري 

در زنـان و مـردان اخـتالف معنـاداري از عمل جراحي 
ميـانگين تعـداد ؛ به طوريكـه )≥001/0P(مشاهده شد 

روزهاي بستري در بيمارستان پس از عمل جراحـي در 
بدســت  3/7± 5/1و در مــردان روز  7/8± 6/1 زنــان
 52±7/9 ميانگين كسر تخليه بطن چپ در زنـان آمد. 

ــردان و در درصــد  ــود در 48±6/10م ــن كــه صــد ب اي
با اين  ؛)p≥05/0(بود معني دار از نظر آماري اختالف 
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حال زنـان اخـتالل بيشـتري در عملكـرد قلـب  قبـل از 
بطوريكــه  .)P≥05/0عمــل نســبت بــه مــردان  داشــتند (

در كـالس دو و اكثريـت زنـان  )%40(اكثريت مـردان 
در كـــالس ســـه طبقـــه بنـــدي انجمـــن قلـــب  )42%(

ر مــردان ســابقه ي مصــرف . دنيويــورك قــرار داشــتند
بـه طـور معنـاداري تعداد گرافت  و سكته قلبي ،سيگار

  ).1) (جدول شماره P≥05/0(بيشتر از زنان بود 

  مقايسه توزيع فراواني عوامل خطرزاي بيماري عروق كرونر در مردان و زنان :1شماره  لدوج
  سابقه                                            
  عوامل خطرزاي

  ها هدر گرو ماري هاي قلبي عروقيبي

  نتايج آزمون  ندارد  دارد

 2X  P  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ديابت
  9/80  76  1/19  18  مردان

6/0  4/0  
  2/74  23  8/25  8  زنان

  فشارخون باال
  3/71  67  7/28  27  مردان

  7/38  12  3/61  19  زنان  001/0  6/10

  افزايش چربي خون
  8/62  59  2/37  35  مردان

  1/58  18  9/41  13  زنان  6/0  2/0

  بيماري عروق كرونر خانوادگي سابقه ي
  2/0  4/1  7/45  43  3/54  51  مردان
  1/58  18  9/41  13  زنان

  ماه قبل از عمل 12مصرف سيگار طي 
  1/69  65  9/30  29  مردان

  5/93  39  5/6  2  زنان  006/0  4/7

  
ــرخيص 4 ــس از ت ــه پ ــازات  هفت ــانگين امتي مي

ــردان  يتمــاعحمايــت اج از ســوي همســر در گــروه م
 بــود) 84/43±07/8(بيشــتر از زنــان ) 37/7±28/55(
)001/0p≤ ميانگين امتيازات حمايت اجتمـاعي )؛ ولي

(فرزنــدان و ســاير بســتگان و  از ســوي ســاير منــابع
در  دو گــروه مــردان و زنــان مشــابه بــود. در )دوســتان

مــورد حمايــت از ســوي فرزنــدان و حمايــت از ســوي 

وجـود نداشـت بستگان و دوستان اختالف معني داري 
)05/0P>.(  

هفتــه پــس از تــرخيص، ميــانگين امتيــازات  12
عملكرد اجتماعي در سه بعد تعامل اجتماعي، فعاليـت 

تفريحـات و سـرگرمي در زنـان  و هاي مربوط به منزل
ـــه مـــردان افـــزايش معنـــي د   داداري نشـــان نســـبت ب

)001/0p<(  جدول شماره)2.(  
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  هفته پس از ترخيص در زنان و مردان 12تا  4مقايسه ميانگين تغييرات امتيازات عملكرد اجتماعي در ابعاد مختلف از  :2شماره  جدول
  نتايج آزمون  انحراف معيار  ميانگين  گروه ها  عملكردهاي اجتماعي شاخص

  تعامل اجتماعي
 Z= -3.82  99/0  72/1  مردان

P≤0.001 85/0  94/0  زنان  

  هاي مربوط به اداره منزل فعاليت
 Z=-5.1  84/0  79/0  مردان

P≤0.001 18/0  03/0  زنان  

  هاتفريحات و سرگرمي
 Z=-4.18  76/0  99/0  مردان

P≤0.001 49/0  36/0  زنان  
  

  بحث:
بـا هـدف ارزيـابي وضـعيت كه اين مطالعه در 

ـــرخيص از  اجتمـــاعي بيمـــاران زن ـــرد پـــس از ت و م
، بيمارستان بعد از باي پـاس عـروق كرونـر انجـام شـد

هفتــه بعــد از  4ميــانگين امتيــازات عملكــرد اجتمــاعي 
كـه ايـن نشـانگر  بيشتر از مردان بـود زنان درترخيص 

اختالل بيشتر در عملكرد زنان نسبت به مـردان در بعـد 
هـاي  در بعـد فعاليـتهمچنـين  .تعامل اجتماعي اسـت

زنان اختالل عملكرد بيشـتري را  ،بوط به اداره منزلمر
هـا نيـز بـين نشان دادند. در بعد تفريحـات و سـرگرمي

از هفتـه بعـد  12. اختالفي مشـاهده نشـدزنان و مردان 
اختالل عملكـرد در تعامـل اجتمـاعي در  نيز، ترخيص

هـاي مربـوط بـه  زنان بيشتر و در بعد مربوط به فعاليت
هـا در در تفريحـات و سـرگرمي اداره منزل و عملكرد
 ،در سـاير مطالعـات .بدسـت آمـدزنان بيشتر از مردان 
كــه اخــتالل در  ه انــدنشــان داد معينــي و همكــاران

عملكرد اجتماعي در طول اولين سال پـس از جراحـي 
نتـايج  ).7( مـي باشـدباي پاس در زنان بيشتر از مردان 

نيــز حــاكي از گــزارش كمتــر پيــاده  Mooreمطالعــة 
هفتـه پـس از تـرخيص  3در زنان نسبت به مردان  روي

بــا ايــن حــال در  ).8(ه اســت بــه دنبــال بــاي پــاس بــود
هفته پس از تـرخيص بـه  6در طول كه ه ديگري مطالع

ميـانگين امتيـازات اخـتالل  ،انجام شده دنبال باي پاس

 هـاعملكرد در ابعاد تعامل اجتماعي و تفريحـات و سـرگرمي
ولـي  ه اسـتمعنـي داري نداشـت بين زنان و مردان اختالف

به طـور معنـاداري اختالل عملكرد در بعد اداره امور منزل 
  ).9(بدست آمده است در زنان بيشتر از مردان 

هاي پژوهش حاضر نشـان داد اخـتالل بيشـتر يافته
بـا وضـعيت سـوابق بيمـاري و  ،عملكرد اجتماعي در زنـان

هـا در تـهايـن ياف .ها هم خواني داردفاكتورها در آن ريسك
هاي مربـوط بـه اداره  مطالعه حاضر كه زنان در بعد فعاليت

خريـد كـردن  و مثل پخت و پز، تميـز كـردن منـزلمنزل  ي
توانـد انـد مـيزندگي اختالل عملكرد بيشتري داشته مايحتاج
اخــتالف نقــش و تفــاوت در وظــايف دو جــنس  ناشــي از

 ل احتمـالييـزن) باشد به عبارت ديگر يكـي از دال - (مرد
هـاي مربـوط  اينكه مردان مشكالت كمتري از نظر فعاليت

توانـد ناشـي از ايـن باشـد به اداره منزل گزارش كردند مي
كه آنان معموالً در زندگي روزمره خـود مسـئوليت انجـام 

  د.نها را ندار اين گونه فعاليت
امتيـــازات عملكـــرد در پـــژوهش حاضـــر ميـــانگين 

مربـوط بـه اداره هـاي  فعاليت ،اجتماعي در بعد تعامل اجتماعي
از  هفتـه بعـد 12هفتـه تـا  4هـا در منزل و تفريحات و سرگرمي

در مــردان در ايــن مــدت در هــر ســه بعــد بهبــود قابــل  ،عمــل
ــه ــان مالحظ ــي در زن ـته ول ــا اي داشـ ــات و تنه ــد تفريح در بع
 Moore ه اسـت. در مطالعـه يها بهبـودي نشـان دادسرگرمي



 ويدا داوودي و معينيمهين                                                      باي پس عروق كرونري پس از جراحيبيماران وضعيت اجتماعي 

  6

ـاه  1ها و تفريحات و سرگرميمنزل ي عملكرد زنان در بعد اداره  م
ـاعي در  3تا  ـتالل عملكـرد اجتم ماه پس از باي پاس بهتر شد و اخ

  .)8( آنها طي اين مدت بطور قابل توجهي كاهش يافت
ــين  ــازات حمايــت همچن ــانگين امتي ــه در مي مطالع

در مردان بيشتر از زنان بـود و بـه تفكيـك ميـانگين حاضر 
ــازات از ســوي همســر  ــدان در ســوي فرو از امتي گــروه زن

از نظـر ايـن اخـتالف ولي  بدست آمدمردان بيشتر از زنان 
از حمايـت از سـويي  .آماري در دو جنس معنـي دار نبـود

 سوي دوستان در زنان بيشتر بود كه بـاز هـم ايـن اخـتالف
در اين ارتباط مطالعات نشـان  .نبودبين دو جنس معني دار 

مـاعي در دهند كـه زنـان و مـردان از نظـر حمايـت اجتمي
دوران بهبودي پس از جراحـي بـاي پـاس آشـكارا بـا هـم 

نيـاز  زن در اين موقعيت كه بيماران .هاي اصولي دارندوتتفا
به حمايت همسر دارند عـده كثيـري از زنـان احتمـاالً همسـر 

اغلب مسـن تـر  ،اند و بيوه هستند و زنانخود را از دست داده
گيرنـد و بـه مـياز مرداني هستند كه تحت اين جراحي قـرار 

كنند كه خود تنهائي يا اينكه با همسري سالخورده زندگي مي
احتياج به مراقبت دارد و برخي از زنـان مسـئوليت نگهـداري 

بنـابراين  ؛ها و يا پدر و مادر پيرشان را نيز عهده دار هسـتندنوه
چـون عالوه بـراين،  دنگير در دوران نقاهت در تنگنا قرار مي

دانند از حق طبيعي ارائه دهنده مراقبت مي زنان خود را عمدتاً
خود در دريافت مراقبت در دوران بهبـودي زودرس پـس از 

هـاي  بالفاصـله فعاليـتو باشـند جراحي باي پاس آگاه نمـي
در حاليكـه كمـك و مسـاعدت در  ؛گيرنـدرا از سر مي خود

ضروري است. از نظر منـابع حمـايتي، امور خانه داري به آنان 
تـرين عمدهفرزندان  و پس از عمل به ترتيب همسر هفته 8 نيز

البتـه اكثريـت ايـن ؛ اندين كننده حمايت بيماران بودهمتامنابع 
 ،طالعـهم در ديگـر ).10( دادنـدمـيبيماران را مردان تشـكيل 

 ،از زنان بيـوه %67قلبي در  به دنبال سكته يگزارش شده كه 
تـرين  صـليدختـران ا ،تـرخيص از بيمارسـتانماه پس از  4تا 

برخورداري كمتر زنان از حمايت  .)11( اندمنبع حمايت بوده
اجتمـــاعي بخصـــوص حمايـــت همســـر در دوران زودرس 

  بهبودي پس از جراحي در پژوهش حاضر قابل توجه است.
از محدوديت هاي اين مطالعه تعداد نمونه كـم در 
خانم ها بود كه پيشنهاد مي شود همين پـژوهش در تعـداد 

ها بررسي گردد و پيشنهاد مي گردد  ري از خانمنمونه بيشت
پژوهشي با عنوان تجارب كيفيت زندگي  زنان بعد ازعمل 

  يرد.انجام گ جراحي پيوند عروق كرونر
  

  نتيجه گيري:
شـود بر اساس نتايج مطالعه حاضر پيشنهاد مـي

پرستاران وضعيت اجتمـاعي بيمـاران بـه ويـژه زنـان را 
پـيش بينـي و شناسـايي پس از جراحي عـروق كرونـر 

 نموده و متناسب با جنسيت آنان ارائه خـدمات نماينـد
  و موارد مطرح شده در زير را مدنظر داشته باشند:

در  منابع مالي و حمايت اجتماعي را بخصـوص) 1
و در  نمـودهدقيقـاً ارزيـابي جراحـي بـاي پـاس  زنان تحت

صورت نياز بـه واحـد مـددكاري بيمارسـتان يـا مؤسسـات 
  دهند. جاعخاص ار

دوستان يا همسـايگان خانواده،  اعضاي ديگراز) 2
كمك، حمايـت پس از ترخيص  ر افراد در دسترس و ساي

    صورت پذيرد.و مساعدت 
ــوزش الزم ) 3 ــك در خصــوص آم ــديل ريس تع

هـاي فاكتورهاي قلبي به بيماران جهت مشاركت در برنامـه
  انجام گيرد.بازتواني پس از ترخيص 

با بيمـاران پـس  تماس تلفني در صورت امكان - 5
ــازتواني جهــت  از تــرخيص و ارجــاع بيمــاران بــه واحــد ب

  صورت گيرد. پيگيري مشكالت
  

  :هاي پژوهش در بالينكاربرد يافته
از آنجا كه پرسـتاران نقـش مهمـي را در ارائـه 
مراقبت هاي پرستاري در زمان قبـل، حـين و حتـي در 

ي بـاي جراحـ از هفتـه بعـد 12هفتـه و  4زمان بهبودي 
ــري  ــدپــاس عــروق كرون  الزم اســت پرســتاران، ،دارن

 ،هـاي قلـببخـشهنگام مراجعه زنـان بـه درمانگـاه و 
و در ارائـه  هگرفتـ جـديرا آنـان   مشكالت اجتمـاعي

  . مراقبت هاي باليني به آنها تعلل نورزند
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  :تشكر و قدرداني
بدينوسيله از معاونـت محتـرم پژوهشـي دانشـگاه 

   سئولين پرستاري بيمارستانعلوم پزشكي اصفهان و م
  

  
چمـران و تمـام بيمـاران در بيمارسـتان چمـران جهـت شهيد 

 آيد.همكاري در اين طرح تحقيقاتي تقدير و تشكر بعمل مي
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Background and aims: With a holistic assessment of social status and detection of gender-
based differences, postoperative recovery period can be shortened.  This study aimed to compare 
social status among male and female patients undergoing coronary artery bypass graft (CABG) 
after discharge.  
Methods: This comparative descriptive prospective longitudinal study was conducted on 125 
persons (94 male and 31 female), who selected through consecutive convenient sampling from 
the list of the patients discharged after CABG from Shahid Chamran hospital and spending 12 
months at home after the discharge. Data were collected through referring to the patients’ 
medical files and inquiry method by a two-section questionnaire. The first section included 
patients’ demographic characteristics and disease history, and the second section contained 
social status including social function and social support.   
Results: Subjects’ mean ages between the males and females showed no significant difference 
(p>0.05). The scores of social function were higher in women, compared to men in three 
dimensions of social interactions, household activities, and fun and amusements (p<0.001). 
Meanwhile, social support was more among men, compared to women, 12 weeks after discharge 
(p<0.001).  
Conclusion: Nurses are suggested to predict and detect CABG postoperative social status, 
especially in women, and give services accordingly. 
 
Keywords: Coronary artery bypass graft surgery, Social function, Social support, Women, Men. 


