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چکیده
مقدمه :اضطراب از جمله عواملی اس��ت که خطر مرگ و میر را در بیماران قلبی افزایش می دهد و اثرات
مخربی بر وضعیت بیماران تحت آنژیوگرافی دارد .هدف از این مطالعه بررسی سطح اضطراب و عالئم حیاتی
بیماران قبل از آنژیوگرافی و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی است.
روش کار :طرح این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود که طی آن سطح اضطراب و عالیم حیاتی  60بیمار
کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر بستری در بیمارستان بعثت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی (نهاجا)
مورد بررسی قرار گرفت .عالیم حیاتی توسط پرستار بررسی و سطح اضطراب با استفاده از پرسشنامه اسپبل
برگر سنجیده شد.
یافته ها :سن افراد شرکت کننده بین  35تا  80سال بود .میانگین نمره اضطراب بیماران در سطح متوسط
به باال بود .نتایج مطالعه ارتباط معناداری بین اضطراب و سن ( ،)P >0.001جنس ( ،)P >0.001وضعیت
تأه��ل ( ،)P >0.05هزین��ه درمان ( ،)P >0.001وضیعت مس��کن ( ،)P >0.001ش��غل ( )P >0.02و
تحصیالت ( )P >0.012نشان داد.
نتیجه گیری :با توجه به یافته های این مطالعه مبنی بر س��طح متوس��ط به باالی اضطراب بیماران تحت
آنژیوگرافی و با توجه به تاثیر مخرب آن بر وضعیت قلبی عروقی ،استفاده از روش های کاهش اضطراب قبل
از آنژیوگرافی ضروری به نظر می رسد.
کلید واژگان :آنژیوگرافی ،اضطراب ،عالئم حیاتی.

مقدمه
بیماری عروق کرونر بیشترین بار بیماری را در بین بیماری های جسمی
دارد و علت عمده صرف هزینه های بهداش��تی اس��ت( .)1ش��يوع این
بیماری ها در كشور هاي در حال توسعه 78درصد از کل مرگ و ميرها
می باش��د( .)2در ایران نیز علت  46درصد از مرگ و مير ها را به خود
اختصاص داده است(.)3
مطالعات حاکی از ان است که افراد نظامی به دلیل ماهیت شغلی آنها که
همواره حجم كاري زياد و استرسهاي فراوان را متحمل می شوند خطر
بیشتری برای بيمارى هاى قلبى دارند .ضمن اینکه مطالعات گویای این
مطلب است که ریسک فاکتور های بیماری های قلبی در این دسته از
افراد زیاد است.
از جمل��ه در مطالعه جاللی فرهانی در س��ال 1386بیش نیمی از افراد
نظام��ی که تحت عمل جراحی قلب بودند س��یگار مصرف می کردند.
همچنین افراد نظامي كه س��ابقه مواجهه با مواد شيمايي مورد استفاده
در جنگ را داش��تند در سن پايين تري نس��بت به موارد مشابه تحت
عمل جراحي باي پس عروق كرونر قرار گرفته بودند( .)4در حال حاضر،
16درصد کارکنان نظامي شاغل چاق هستند(.)5
در مطالعه نقي ئي و همکارانش در س��ال  1388در یک پایگاه نظامی،
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 62درصد از کارکنانی که فعالیت جس��مانی نداشتند دارای پرفشاري
سيس��توليك محدوده مرزي6 ،درصد پرفشاري سيستوليك باال36 ،
درصد پر فشاری دیاستولیک مرزی و 34درصد پر فشاری دیاستولیک
باال داشتند(.)6
بیماری قلبی عروقی در اوج دوره میانسالی افراد را مبتال ساخته و آینده
خانواده همچنین رشد و توسعه جوامع مختل می سازد( .)7خوشبختانه
به دلیل بهبود تکنیک هاي جراحی و تش��خیصی ،مرگ و میر ناشی از
بیماري هاي قلب و عروق ،نس��بت به  40س��ال گذش��ته کاهش یافته
است(.)8
آنژیوگرافی قلبی یک آزمون تشخیصی و تهاجمی رایج بوده که اطالعات
مهم��ی را در مورد بیمار ه��ای عروق کرونر ،بیماری ه��ای مادرزادی،
بیماریه��ای دریچه ای و عملکرد قلب در اختیار متخصصین قرار می
دهد( .)9با توجه به دقيق بودن اين روش تشخيصي ،تعداد آن روز به روز
در حال افزايش می باش��د()10؛ بطوریکه سالیانه در کشور ایران حدود
 16تا  18هزار مورد آنژیوگرافی انجام می شود(.)11
آنژيوگرافي عروق كرونر علي رغم مزاياي زيادي كه در تشخيص بيماري
عروق كرونر دارد ،س��بب ايجاد مش��كالتي از جمله استرس و اضطراب
براي بيماران می ش��ود( .)12تحقيقات انجام ش��ده در ارتباط با ميزان
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اضطراب قبل از آنژيوگرافي كرونر نشان مي دهد كه بيش از  82درصد از
بيماراني كه تحت انجام اين اقدام تهاجمی قرار مي گيرند ،دچار ترس و
اضطراب ناشی از انجام اين پروسيجر و نتايج حاصل از تشخيص بيماري
خود مي ش��وند( 50 .)13درصد از این بیماران تحمل ترس ،اضطراب و
بالتکلیفی را سخت تر از درد قفسه سینه دانسته اند .اضطرابی که قبل
از آنژيوگرافي عروق كرونر گزارش شده بیش از اضطراب قبل از جراحی
قلب است که این ممکن است به دلیل آمادگی کمتر بیمار قبل از این
پروسیجر باشد(.)14
اضطراب قبل از آنژیوگرافی مي تواند ميزان نياز ميوكارد به اكس��يژن را
افزايش داده و موجب درد ايس��كميك و تاخیر در بهبودي بيمار ش��ده
و ع��وارض فيزيولوژیك زيادي مانند افزاي��ش تعداد ضربان قلب ،تعداد
تنف��س و برون ده قلبي را ايجاد م��ي نمايد و در نهايت موجب ناموفق
بودن تكنيك كاتتريسم قلبي ،اشكال در تشخيص قطعي( .)15افزایش
میزان داروهای آرامبخش مورد نیاز و کاهش همکاری فرد با تیم درمان
را ایجاد کند(.)16
از جمله مسئوليت هاي مهم پرستاران در دوره قبل از جراحي به حداكثر
رساندن س�لامت فيزيولوژيك و رواني بیمار می باشد( .)17در بیماران
مبت�لا به بیماری قلبی عروق��ی باید به اضطراب ب��ه عنوان یک عامل
پیشبینی کننده و موثر بر اثرات آتی بیماری ،رسیدگی شود .و در واقع
بایس��تی درمان اضطراب موقعیتی را به عنوان بخش��ی از درمان کلی
بیماران قلبی در نظر گرفت( .)18در این خصوص تعیین شدت اضطراب
این دسته از بیماران و شناخت عوامل مرتبط و مستعد کننده آن شاید
اولین اقدام در جهت تعدیل این عارضه باشد.
البته اخیرا در ایران مطالعات محدودی در زمینه سطح اضطراب بیماران
تحت آنژیوگرافی عروق کرونر انجام گرفته اس��ت( .)11،13ولیكن این
متغیر در بیمارس��تان های نظامی كه بخش اعظمی از بیمارستانهای
كش��ور را ش��امل ش��ده و بخش های آنژیوگرافی فعالی به لحاظ آمار
مراجعهکننده دارد تاكنون مورد بررس��ی و موشكافی دقیق قرار نگرفته
اس��ت .به همین جه��ت این مطالعه با هدف تعیین س��طح اضطراب و
وضعیت همودینامیک بیماران قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر و ارتباط
آن با عوامل جمعیت شناختی انجام شد.
روش کار
در اين مطالعه توصیفی-تحلیلی ،پس از كس��ب اجازه از مس��ئول بخش
آنژیوگرافی بیمارس��تان بعثت نهاجا در تهران و دریافت رضايت آگاهانه از
بیماران ،به مدت دو ماه از فروردین تا اردیبهشت سال  ،1393کلیه بیماران
کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر واجد ش��رایط به طور سرش��ماری انتخاب
و س��طح اضطراب و عالیم حیاتی آنها سنجیده شد و ارتباط آن با عوامل
جمعیت شناختی بررسی گردید .جمعا تعداد  60بیمار وارد مطالعه شدند.
به منظور بررسی سطح اضطراب از پرسشنامه20سوالي اضطراب موقعیتی
اس��پیل برگر 1و جهت ثبت عالئم حیاتی و مشخصات فردی نمونه ها از
پرسشنامهپژوهشگرساختهاستفادهشد.
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پرسش��نامه ها در صبح روز آنژیوگرافی در اختیار بیمارانی که شرایط ورود
به مطالعه را داشتند قرار داده شد که پر نمایند .ثبت عالیم حیاتی توسط
پژوهشگرانجامشد.
معیار های ورود به مطالعه شامل تمایل به شرکت در مطالعه ،سن  35تا
 80سال ،داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن ،قدرت شنوایی ،تکلم و
درک زبان فارسی ،عدم اعتیاد به مواد مخدر ،نداشتن سابقه آنژیوگرافی
و بیماری روانی تشخیص داده شده بود.
معیار های خروج از مطالعه ش��امل :ع��دم تمایل جهت ادامه مطالعه،
بدحال ش��دن بیمار ،بروز بی ثباتی در عالئم حیاتی ،فرا رس��یدن زمان
آنژیوگرافی ب��ود .در پژوهش حاضر تمام بیماران کاندید آنژیوگرافی به
صورت روتین شب قبل از آنژیوگرافی قرص دیازپام و فردا صبح شربت
دیفن هیدرامین دریافت می کردند و امکان حذف یا عدم تجویز آن نیز
وجود نداشت.
پرسشنامه اضطراب اسپیل برگر یکی از پراستفاده ترین ابزار های اندازه
گیری اضطراب در جهان به ش��مار م��ی آید که قبال روایی و پایایی آن
در مطالعات متعددی تأیید شده است( )19و در پژوهش هاي مختلف
استفاده از آن در درمان انواع اضطراب ها مثبت ارزيابي شده است (.)20
همچنین این آزمون در س��ال  1373توسط گروه روانشناسی دانشگاه
تربیت مدرس هنجاریابی گردیده است (.)21
این پرسشنامه شامل  20سئوال تعیین سطح اضطراب موقعیتی است
که به هر کدام از عبارات این آزمون بر اس��اس پاس��خ داده شده امتیاز
 1تا  4داده می شود.
مجموع نمرات در دامنه  20تا  80بوده و نمره باالتر نشانه اضطراب بیشتر
است .نمره  20تا  40اضطراب خفیف 41 ،تا  60اضطراب متوسط و 61
تا  80اضطراب شدید را نشان می دهد( .)19در این پژوهش با توجه به
این که در آزمون اسپیرمن  r=./912و  P >0.001میباشد ،پایایی
ابزار مناسب ارزیابی شد.
برای سنجش همسانی درونی ابزار نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده
ش��د که نتایج آن 0.837بود که مناس��ب ارزیابی گردید .جهت پایایی
ابزارهای اندازهگیری فشارخون ،تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس برای
کلیهی واحدهای پژوهش از یک ابزار (دستگاه فشار خون عقربه ای مدل
 ،ALKP 2گوشی پزشکی مدل  ،ALKP 2و ساعت مچی عقربه ای
مدل  Swistyleاستفاده شد.
در این مطالعه ،داده ها از طریق نرم افزار  spssنسخه  21و با استفاده از
آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
جهت مقایس��ه پارامت��ر های مورد مطالعه (اضط��راب و عالئم حیاتی)
بر حس��ب گروههای س��نی ،با توجه به نرمال نبودن توزی��ع از آزمون
ناپارامتریک کروسکال والیس استفاده شد .از آزمون تی مستقل جهت
مقایسه متغیر ها در دو جنس استفاده گردید.
همچنین نظر به اینکه توزیع افراد مورد مطالعه از نظر متغیر های جمعیت
-1Spielberger
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ش��ناختی نرمال نبود ،جهت مقایس��ه پارامتر های اصلی مورد مطالعه
با متغیر های جمعیت ش��ناختی تاهل ،هزینه درمان و سابقه جراحی
از آزمون من ویتنی یو و برای متغیر های ش��غل ،تحصیالت ،مس��کن،
سیستمهایحمایتیازآزمونناپارامتریککروسکالوالیساستفادهگردید.
 P> 0.05معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها
از  62نفری که ش��رایط ورود به این مطالعه را داش��تند ،دو نفر به علت
فرا رسیدن نوبت آنژیوگرافی از شرکت در مطالعه منصرف شدند .بدین
ترتیب تعداد کل افراد شرکت کننده  60نفر بوده که تا پایان همکاری
نمودند.
محدوده س��نی افراد ش��رکت کننده بین  35تا  80سال بود 30.نفر از

شرکت کنندگان زن ،اکثرا متأهل ( 53نفر) و دارای تحصیالت زیر دیپلم
( 39نفر) ،شغل آزاد ( 35نفر) بودند.
 50نفر از شرکت کنندگان منزل شخصی داشتند و  38نفر دارای سابقه
جراحی بودند.
هزینه درمان برای  52نفر از شرکت کنندگان رایگان بود.
طبق نتایج بدست آمده میانگین نمره اضطراب نمونه ها ( )54±14در
سطح متوس��ط به باال ،فشار خون سیس��تول ( ،)132±13فشار خون
دیاس��تول ( ،)84±9تعداد نبض ( ،)69±12تعداد تنفس ( )19±3بود.
نتایج نشان داد اختالف معناداری از نظر سطح اضطراب و عالیم حیاتی
بین س��ه گروه سنی وجود دارد ( .)P>0.001همان گونه جدول شماره
 1نشان می دهد ،گروه س��نی 66-80سال بیشترین میزان اضطراب،
فشارخون سیستولیک و تعداد تنفس را داشتند.

جدول شماره  .1سطح اضطراب و عالئم حیاتی افراد مورد پژوهش بر اساس سن و جنس
پارامتر

اضطراب

فشار خون سیستولیک

سن

فشار خون دیاستولیک
میانگین ±انحراف معیار

تعداد ضربان قلب

تعداد تنفس

 35تا  50سال

55±16

131±9

82±8/01

 51تا  65سال

51±13

130±14

83±9

67±12

 66تا  80سال

59±14

136±11

87±10

72±12

20±4/02

نتایج آزمون

=2

=3

=3

=1

=3

كروسكالواليس

p=0.001

p=0.001

p=0.001

p=0.001

p=0.001

جنسیت

میانگین ±انحراف معیار

73±8

19±2
18±2

70±9

20±3

زن

60±13

133±13

84±10

18±2

مرد

48±12

131±13

48±8

68±14

نتایج آزمون

p=0.001

p=0.001

p=0.001

p=0.001

p=0.001

تی مستقل

df=57

df=57

df=55

df=49

df=52

نتایج آزمون های تی مس��تقل و من ویتنی نش��ان داد که س��طح اضطراب و عالیم حیاتی در زنان و در کس��انی که همسرشان فوت شده بیشتر
اس��ت(()P>0.05جداول ش��ماره  1و .)2ارتباط معناداری بین سطح اضطراب و عالیم حیاتی با متغیر های هزینه درمان ،وضیعت مسکن ،شغل
و تحصیالت می باش��د (()P>0.05جدول ش��ماره  .)2ش��ایان ذکر اس��ت که ارتباط معناداری بین س��ابقه جراحی و میزان عالیم حیاتی وجود
داشت( .)P>0.001در این پژوهش بیمارانی که سیستم حمایتی آنها فرزندانشان بود ،سطح عالئم حیاتی( فشار خون سیستول ،تعداد نبض ،تعداد
تنفس) باالتری داشتند()P>0.001
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جدول شماره  -2سطح اضطراب و عالیم حیاتی با توجه به مشخصات جمعیت شناختی
پارامتر
وضعیت تأهل
متأهل

اضطراب

فشار خون سیستولیک

تعداد

میانگین رتبه
28

29

29

30

29

نتایج آزمون

p=0.05

p=0.001

p=0.001

p=0.001

p=0.001

يو منويتي

z= -1

z= -0.081

z= -1

z= 00

z= 00

بازنشسته

19

21

29

30

27

23

آزاد
نتایج آزمون
كروسكالواليس

35

35

23

30

32

35

فوت همسر

شغل

نظامی

53

فشار خون دیاستولیک

تعداد ضربان قلب

تعداد تنفس

7

6

42

27
=7
p=0.02

39

39

میانگین رتبه

29

23
=1
p=0.001

تحصیالت

=0.043
p=0.001

32

31
=1
p=0.001

34

22
=6
p=0.03

میانگین رتبه

زیر دیپلم

39

35

31

31

30

33

دیپلم

13

17

25

23

34

29

فوق دیپلم

5

32

31

32

23

12

لیسانس

2

19

34

42

23

23

فوق لیسانس
نتایج آزمون
كروسكالواليس

44

29

21

23

1

=12
p=0.012

9

=1
p=0.001

8

34

33

25

52

29

30

31

30

p=0.001
z= 00

p=0.001
z= 00

p=0.001
z= 00

p=0.001
z= 00

وضعیت هزینه
داری هزینه
رایگان

نتایج آزمون
يو منويتي

وضعیت مسکن

میانگین رتبه

=3
p=0.001

=2
p=0.001

=7
p=0.001

28

32
30
p=0.001
z= 00

میانگین رتبه

اجاره ای

6

37

36

30

27

32

شخصی

50

30

30

31

31

31

4

26

18

23

دولتی

نتایج آزمون
كروسكالواليس

=1
p=0.001

=2
p=0.001

دارد

38

33

30

31

ندارد

22

25

30

28

p=0.65
z= -1

p=0.001
z= 00

p=0.001
z= 00

سابقه جراحی

نتایج آزمون
يو منويتي

سیستم حمایتی

میانگین رتبه

26

18

=00
p=0.001

=00
p=0.001

=2
p=0.001

30

32

29

27

p=0.001
z= 00

p=0.001
z= -1.006

میانگین رتبه

هیچ کس

9

23

29

31

25

24

همسر

23

26

28

26

30

29

فرزند

23

38

34

33

34

34

خواهر/برادر

3

22

24

34

19

25

بستگان

2

39

19

30

23

27

نتایج آزمون
كروسكالواليس

=8
p=0.075
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=2
p=0.001

=2
p=0.001

=3
p=0.001

=2
p=0.001
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بحث و نتیجه گیری
این مطالعه با هدف تعیین سطح اضطراب و عالنم حیاتی بیماران کاندید
آنژیوگرافی و ارتباط آن با متغیر های جمعیت ش��ناختی انجام گرفت.
همان طور که نتایج نشان می دهد ،میانگین نمره اضطراب بیماران در
س��طح متوسط به باال بود که این نتیجه با اکثر مطالعاتی که در زمینه
اضطراب قبل از آنژیوگرافی انجام ش��ده اس��ت ،همخوان��ی دارد(-13
 .)22، 11در این راس��تا خیام نکویی و همکارانش در س��ال  1387در
بیمارستان چمران به این نتیجه دست یافتند که اضطراب بیماران قلبی
کاندید آنژیوگرافی در سطح شدید و به طور معناداری بیش از جمعیت
عادی اس��ت( .)23همانطور که قبال اشاره گردید تمام نمونه ها در این
مطالع��ه قبل از آنژیوگرافی ،آرامبخش دریافت کرده بودند؛ با این وجود
س��طح اضطراب در حد متوس��ط به باال بود .این یافته با توجه به تاثیر
اضطراب بر ایجاد درد های ایسکمیک قلبی و ناموفق شدن آنژیوگرافی از
جهت بروز خطا در تشخیص قطعی بیماری( )15بسیار جای تامل داشته
و نیاز به مداخالت جدی در این زمینه را آشکار می سازد.
در ارتباط با متغیر س��ن ،در مطالعه کنونی گروه س��نی  80-66س��ال
بیشترین میزان اضطراب و عالئم حیاتی را داشتند .این یافته با مطالعه
طهماسبی و همکارانش( )11که در آن افراد گروه سنی  60تا  90سال
اضطراب آشکار باالتری داشتند ،همخوانی دارد .از دیگر نتایج این مطالعه،
وجود سطح باالتر اضطراب و متعاقب آن عالیم حیاتی در زنان در زناني
بود كه همسرش��ان فوت نموده بودند . .برخ�لاف این یافته در مطالعه
طهماس��بی و همکارانش( )11م��ردان( )43/58و افراد متاهل()45/55
اضطراب باالتری داش��تند که البته این میزان معنادار نبود .در هر حال
اضطراب بیشتر در زنان نس��بت به مردان با توجه به خصوصیات ذاتی
جنس مونث طبیعی به نظر می رسد.
در پژوهش حاضر کس��انی که باب��ت آنژیوگرافی هزین��ه ای پرداخت
نمیکردند ،نسبت به کسانی که این عمل برایشان هزینه داشت اضطراب
کمتری داشتند .این یافته همچنین با مطالعه افضلی و همکارانش()24
که در آن بیمارانی که هزینه آنژیوگرافی شان توسط بیمه پرداخت می
شد اضطراب کمتری داش��تند()P>0.01؛ همخوانی دارد .در خصوص
متغیر وضعیت مس��کن نیز بیمارانی که در منزل اجاره ای بودند سطح
اضطراب بیش��تری نسبت به افرادی که در مس��کن دولتی و شخصی
زندگی می کردند ،داش��تند .شاید بتوان بحث وضعیت مسکن را نیز به
وضعیت مالی ربط داد .در واقع ش��اید بتوان اظهار داشت که افرادی که
عالوه بر وجود اضطراب و نگرانی در خصوص بیماری و نتایج آن ،نگران
پرداخت هزینه ها نیز هستند ،اضطراب مضاعفی را متحمل می شوند.
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در رابطه با وضعیت اشتغال ،نتایج این پژوهش نشان داد که افراد دارای
ش��غل آزاد در مقایس��ه با بازنشستگان و ش��اغلین در بخش دولتی به
ترتیب بیش��ترین میزان اضطراب و عالئم حیاتی داش��تند .این یافته با
نتایج مطالعه افضلی و همکارانش( )24که در آن بیماران ش��اغل کمتر
از بیماران بازنشسته و از کارافتاده اضطراب داشتند()P>0.01؛ مطابقت
دارد .شاید بتوان این یافته را بهدلیل وجود ضمانت حقوقی در صورت
از کار افتادگی و مرگ ،در شغل دولتی نسبت به شغل آزاد نسبت داد.
در رابطه با متغیر س��طح تحصیالت نتایج این مطالعه نشان دهنده آن
بود که افراد دارای تحصیالت زیر دیپلم نسبت به دیگر مقاطع بیشترین
سطح اضطراب را متحمل شدند .در ارتباط با این یافته می توان اظهار
داش��ت که احتماال داش��تن اطالعات در خصوص این روش تشخیصی
(نح��وه انجام ،ضرورت ،ع��وارض و )...می تواند از میزان اضطراب قبل از
آنژیوگرافی بکاهد .البته این یافته با نتایج مطالعه افضلی و همکارانش()24
همخوانی ندارد .در مطالعه آنها بیماران با تحصیالت پایین تر اضطراب
کمتری داشتند (.)P>0.01
در مطالعه حاضر کلیه بیماران شرکت کننده فاقد سابقه قبلی آنژیوگرافی
بودند و س��ابقه جراحی نیز تأثیری بر سطح اضطراب آنها نداشت .البته
سطح عالئم حیاتی در بیماران با سابقه جراحی ،بیشتر بود .این در حالی
اس��ت که در افضلی و همکارانش( ،)24اضطراب بیماران دارای س��ابقه
بستری ،کمتر از بیماران فاقد سابقه بستری بود(.)P>0.01
در این مطالعه نشان داده شد که بیماران تحت آنژیوگرافی سطح اضطراب
متوس��ط به باالیی داش��ته که این مس��ئله با توجه به عوارض مخرب
اضطراب بر وضعیت قلبی عروقی و نتایج تشخیصی این بیماران()15،16
تامل برانگیز است و انجام مداخالت و پژوهش هایی در جهت کاهش سطح
اضطراب این بیماران ضروری به نظر می رسد .در این پژوهش این نتیجه
حاصل شد که افراد مسن تر ،دارای تحصیالت پایین تر ،جنس مونث،
بدون داشتن بیمه ،داشتن سابقه فوت همسر و دارای شغل آزاد و مسکن
اجاره ای از اضطراب بیشتری رنج برده و نیاز به توجه بیشتر در راستای
کاهش اضطراب می طلبند .از جمله محدودیت های مطالعه حاضر حجم
کم نمونه به دلیل محدودیت زمانی پژوهش��گر بود .پیشنهاد می شود
در مطالعات آتی تعداد نمونه بیشتری در نظر گرفته شود و متغیر های
زمینهای دیگر نیز بررسی گردد.
تشکر و قدردانی
بدین وسیله از کلیه بیمارانی که در این طرح با ما همکاری داشتند کمال
تشکر را داریم.
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Assessment of anxiety level and hemodynamic state in the patients’ candidate for coronary angiography and its relationship
with demographic factors
Rajabi N, Choopani-Ab-Bakhsh N*, Pishgooi SAH, Sharififar S
Abstract
Introduction: Anxiety is one of factors which increase mortality in patients with cardiac diseases and has mortal effects on patients’
candidate for coronary angiography. The aim of this study is the assessment of anxiety level in patients’ candidate for coronary
angiography and its relationship with demographic factors.
Methods: This was a cross-sectional (descriptive-analysis) study which anxiety level and vital sign of 60 patients’ candidate for
coronary angiography in Nahaja Besat hospital were assessed. Vital signs were assessed by the nurse and anxiety level was checked by
Spielberger's state anxiety questionnaire.
Results: The participants’ age was 80-35 years. Anxiety level mean was more than moderate. Study results showed meaningful
relationship of anxiety with age (P< 001/0), sex (P< 001/0), marriage status (P= 05/0), treatment costs (P< 001/0), house status (P<
001/0), job (P= 02/0) and education (P= 012/0).
Conclusion: According to this study results that there were more than moderate anxiety level in coronary angiography candidate
patients and also according its mortal effects on cardiac vascular situation, using anxiety reduction ways before angiography is necessary.
Keywords: angiography, anxiety, vital signs
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