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 حامیان کنگره:
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 نخراسا پزشکی علوم دانشگاههای پژوهشی کنگره اولین نام کنگره :

 (گناباد پزشکی علوم دانشگاه رئیس) باذلی جواد دکتر: کنگره رئیس

 قائم مقام کنگره: دکتر سید علی سجادی )معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه( 

صالحی )سرپرست کمیته تحقیقات  سرپرست علمی کنگره: دکتر میترا 

 دانشجویی دانشگاه(

 سرپرست اجرایی کنگره: دکتر جالل مردانه )مدیر امور پژوهشی دانشگاه( 

 ابراهیمیان عاطفه: دانشجویی علمی دبیر 

 لشکری حجت: دانشجویی اجرایی دبیر 

 داستانی میثم مهندس: کنگره سایت وب مسوول دبیرخانه و مدیر 
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 مل اجرایی کارکنان )به ترتیب حروف الفبا(:  عوا

، سمیه  باقر زادهوجیهه سادات  ی،اکرامی، علی ندقاز، مجتبی آرمان مهری، وجیهه احمدعلی 

، اکرم خواجه، علی اصغر  خاکپوری، علیرضا توکل، حسین توانایی، بتول شوایپ، ملیحه نژاد پاک

،  یسده ای، سید علی ساالر، سمیرا کشزحمتی، نرگس دولت، فاطمه  دباغی، مهناز خوارزم

 ضیفی، مرضیه فانی، زهرا غالمی، امین عرب، صدیقه پور یعابدی، مجتبی دیسمینا سادات 

ی، محمد محمودی، مینا محرابی، راحله محدثی، مصطفی کرامت، حسن  یقنبری، رقیه ربان

 یزاده شهر وسف، سید محمد یزاده یهاشمی، علیرضا نام، مرتضی مظلوم، سید بهنام مصباح
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 ددکتر عباسعلی عباس نژا

 دکتر حسین عجم-

 سعید عرفانپور -

 دکتر علیرضا عطاردی بیمرغی -

 مهندس محمدجواد فانی -

 مهندس مهدی قاسمی -

 محمد قربانی -

 کشتکار محمد دکتر  -

 دکتر مجتبی کیان مهر -

 دکتر محمد مجلی -

 دکتر علی محمدپور -

 دزادهدکتر علیرضا محم -

 دکتر جالل مردانه -

 دکتر جلیل مشاری -

 دکتر مهدی مشکی -

 دکتر محمد مطلبی -

 دکتر مریم مقیمیان -

 دکتر محمدرضا منصوریان -

 دکتر سیدفرزین میرچراغی -

 مرجان میرزانیا -

 دکتر محمدحسن مینوئیان -

 سید حسین ناظمی -

 دکتر فاطمه هادیزاده -

 

 
 
 

 ریایو ابطحی حسین سید دکتر-

 دکتر رضا اسماعیلی -

 دکتر مجتبی افشارنیا -

 دکتر مجتبی امکانی -

 دکتر جواد باذلی -

 دکتر نرجس بحری -

 بالل برازوان -

 دکتر مهدی بصیری مقدم -

 دکتر کوکب بصیری مقدم -

 الهه بنفشه -

 حامد بیگلری -

 رویا پیروی -

 دکتر جهانشیر توکلی زاده -

 دکتر شهال خسروان -

 دعلی دلشا -

 دکتر رقیه رحمانی -

 دکتر داوود ساالر باشی -

 دکتر سید علی سجادی -

 دکتر موسی سجادی -

 دکتر هدایت اهلل شمس -

 ملیحه سلطانی -

 دکتر لیال صادق مقدم -

 دکتر میترا صالحی -

 دکتر علی عالمی -

 اعضای کمیته علمی اساتید )به ترتیب حروف الفبا(
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 عاطفه ابراهیمیان )دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی(بیر علمی: د

  نصیرزادهامیررضا  -

 ندا شریفی -

 فاطمه مردانی -

 فریبا مردانی -

 نیلوفر سعادتی -

 مختارزاده میالد - 

 حجت لشکری -

 

 :)به ترتیب حروف الفبا( داوران مقاالت

 یدکتر مجتب ،یاعلم نیحس ،یلیدکتر رضا اسماع ،یابطح نیحس دیدکتر س ان،یمیعاطفه ابراه

 یریمقدم، دکتر کوکب بص یریبص یدکتر مهد ،یس بحراله بااراده ، دکتر نرج بینج ا،یافشارن

 لیزاده، محسن حسن پور ، جل یتوکل نیپور ، حس یزدی یبنا رضایمقدم، فاطمه بهادر ، عل

دکتر  ،یرحمان هیدلشاد، دکتر رق یعل ،یداستان ثمیخسروان، مهندس م شهال، دکتر  یحسن

دکتر  ،یدکتر خسرو شفق ،یفیندا شرسعادت،  لوفرین ،یسجاد یعل دیدکتر س ،یداوود ساالرباش

عباس نژاد، دکتر  یدکتر عباسعل ،یصالح ترایصادق مقدم، دکتر م الیاله شمس، دکتر ل تیهدا

حجت  ،یمحمد قربان ،یروزیف یعل ،یعطارد رضایدکتر عل ر،عرفان پو دیعجم، سع نیحس

 ،یزاده، محمدمحمد رضایدکتر عل ،یراحله محراب ،یدکتر محمد مجل ،یلطف روزهیف ،یلشکر

 ،یمشک یدکتر مهد ،یمشار لیدکتر جل ،یمختارزاده، دکتر جالل مردانه، فاطمه مردان الدیم

 ،یسمانه نجف ان،ینوئی، دکتر محمد حسن میچراغ ریم نیفرز دیدکتر س ان،یمیمق میدکتر مر

 یهمت نایزاده، دکتر م یدکتر فاطمه هاد ،ینظام نیحس رزاده،ینص ررضایام
  

به ترتیب حروف الفبا(اعضای کمیته علمی اساتید )  
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 ه اجراییاعضای کمیت

 سالن پوستر:

 محسن علی اکبری -

 حمیدرضا ابراهیمی -

 علی نسیمی -

 سعیده خدابنده -

 محدثه اسدی -

 حانیه ذبیحی -

 واحد صدور گواهی:

 صفیه شیرقاضی -

  فضه مودب -

 آیدا کریمیان -

 سجاد شیرین بنیاد -

 واحد کارگاه ها:

 زهرا شورگشتی -

  ناهید عارفی -

 واحد اسکان:

 عابدی پورمهدیه  -

 مهدی اسماعیلی -

 عطا جباری -

 واحد عکس و فیلم:

 سعید خیاط کاخکی -

 علی فرهادی -

 امید یکتامنش -

 واحد رفع نقص فنی:

 محمد حسین جعفر زاده -

  حامد قاسمی -

 :ها خوابگاه  واحد

 علی تالی -

 رضا یوسفی -

 سجاد زارعی -

 اکرم رضایی -

 واحد سلف:

 سبحان پورباقری -

 نقی زادهسعید  -

 فائزه محتشمی -

 پروین زحمتکش -

 سمیرا یاری -

 مریم مومنی -

  :واحد پذیرایی

 سجاد شیرین بنیاد -

 حانیه یوسفیان -

 مهسا زارع -

 سجاد کفاش -

 محمد فیوضی -

 واحد مفدا:

 آتنا رفیعی -

 افتتاحیه و اختتامیه:

 حسام دولت آبادی -

 علی رستمی -

 نیلوفر فصیحی -

 جت لشکریح بیر اجرایی:د

 میالد مختارزاده معاون اجرایی:

 :استقبال و پذیرش واحد 

  امیررضا نصیرزاده -

 غالمیان فاطمه - 

 امیررضا ساده مقدم -

 آیدا کریمیان -

  مهرناز صفرنیا -

 فاطمه شکور -

 شیرین روحانی -

 واحد سالن سخنرانی:

 الهام رضایی - 

 رسولی الهه - 

 زهرا جعفری -

 مهدیه قلی پور -

 محدثه عیدی -

 اسماء صادق راد -

 فاطمه خانی -

 واحد ایاب ذهاب:

 محمد فیوضی -

 خانم عالی -

 خانم قلعه نویی -

 الهه ارشد -

 سجاد کفاش -
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 کنگره پیام رئیس

 تحصیل و تحقیق دانشجویان برای تأمین آینده علمی و عملی کشور بسیار مهم است )مقام معظم رهبری(

که در به ثمر رساندن اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه  بسیار مایه افتخار است

های علوم پزشکی خراسان در خدمت جامعه دانشگاهی هستیم. برگزاری چنین کنگره هایی 

نمونه ای از توجه به توانمندی ارزشمند جوانان این مرز و بوم است تا پیام خودباوری را بار 

تیابی به جایگاه واقعی توانمندی، نوآوری، کارآفرینی و دیگر طنین انداز نمایند. بی گمان دس

 پیشبرد علم بدون اهتمام به تحقیق و پژوهش های فناورانه، امکان پذیر نخواهد بود. 

امید است، با حضور و بهره مندی از نظرات اندیشمندانه شما عزیزان همگام با سیاست ها و 

ی ارج نهادن به توانمندی سرمایه های اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در راستا

جوان کشور، بتوانیم همایش در خور شأنی برگزار نماییم. آرزو دارم سفر به گناباد شهر 

بزرگترین قنات جهان عالوه بر بهره علمی خاطراتی خوش و به یاد ماندنی را برایتان به ارمغان 

 آورد.

 دکتر جواد باذلی

 رئیس کنگره
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 رهکنگ مقام پیام قائم 

پژوهش یکی از اساسی ترین ابزار ها برای پیشرفت و توسععه همعه جانبعه یعو کشعور اسعت و       

قدرت و استقالل هر ملّتی بر پژهش و تولید علم استوار است. نقش پعژوهش در توسععه پایعدار    

انکار ناپذیر است و بدون تردید می توان  آن را نیروی محرک توسعه در همه حعوزه هعا اععم از    

 صاد، سیاست و جامعه دانست.فرهنگ، اقت

دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سالهاست در کمیته تحقیقات دانشجویی در کنار اساتید  

خود در عرصه پژوهش حضوری فعال دارند. حاصل این فعالیت ها بعه شعکل مقالعه در مجعالت     

راک گذاشعته معی   علمی معتبر و یا ارایه در همایش های ملّی و بین المللی با همتایان بعه اشعت  

عالوه، حضور و فعالیت در کمیته های تحقیقاتی دانشجویی منجر به ایجاد فرصت هایی  شود. به

جهت شناسایی، معرفی و تشویق و ترغیب دانشجویان عالقمنعد و فععال بعه همکعاری در طعرح      

 های پژوهشی در سطوح باالتر و در نهایت تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهعد، بعا انگیعزه و   

 کوشاست که می تواند در سطح ملّی یا حتی بین المللی نقش آفرینی نمایند.

همایش پژوهش های دانشجویی فرصتی برای حضور هدفمند دانشجویان و به اشتراک گعذاردن  

تجربیات آموزشی و پژوهشی و تحقیقات علمی و هم چنین رقابتی سعازنده و مثبعت در جهعت    

 ت.اعتالی آموزش و پژوهش دانشجویان اس

با آرزوی موفقیت روز افزون برای تمامی دانشجویان فعال عرصه پعژوهش، از تعالش و همکعاری    

بی شائبه دانشجویان عزیز، همراهی و همکاری اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه و هم چنعین  

کارکنان و کارشناسان حوزه پردیس دانشگاه برای برگزاری این کنگعره و سپاسعگزاری نمعوده و    

 میزبان شایسته ای برای دانشجویان و اساتید بزرگوار بوده باشیم. امیدواریم

 دکتر سید علی سجادی                                                                                
                                                                        

 قائم مقام کنگره                                                                                 
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 کنگره علمی پیام سرپرست

 به دانش فزای و به یزدان گرای           که او باد جان ترا رهنمای

ضمن آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی دانشجویان و پژوهشگران گرامی، از صمیم قلب 

 "اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان" حضور سبزتان در

را ارج می نهیم. کنگره حاضر به دلیل حضور طیف وسیعی از دانشجویان و محققین جوان 

فرصت بسیار خوبی است تا آخرین فعالیت های پژوهشی و آموخته های نوین خود را ارائه 

فته های دیگران در حیطه پژوهش های مرتبط با نموده و ضمن بهره مندی از تجربیات و یا

علوم پزشکی نقش موثری در پیشرفت آن در کشور داشته باشند. همچنین این همایش 

دانشجویی می تواند گام مفیدی جهت صحه نهادن بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص 

یان به پژوهش، تقویت روحیه پژوهش و جویندگی در دانشجو و افزایش عالقه مندی دانشجو

 تحقیق و تعمیق علم ودانش داشته باشد.

 دکتر میترا صالحی

 سرپرست علمی کنگره
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 کنگره اجرایی پیام سرپرست

سرآغاز سخن یزدان پاک و مهربان را بسیار سپاسگزارم که مار یاری بخشید تا با برگزاری کنگره 

 یم. پیش رو، کمکی در جهت افزایش دانش این سرزمین پاک رسانده باش

گردد و محققین با همفکری و همکاری یکدیگر  های بسیاری در کشور برگزار می ساالنه کنگره

های مختلف علوم پزشکی غلبه نموده و  ها در زمینه سعی بر آن دارند که بر بسیاری از چالش

ها و   های جدیدی را برای تشخیص، درمان، پیشگیری و کنترل بیماری راهکارها و دستورالعمل

های متعددی در  نین افزایش سطح بهداشت به جامعه معرفی نمایند، ولی ما هنوز با چالشهمچ

های مختلف روبرو هستیم که نیار به همفکری و همکاری همه دانشجویان و متخصصین  حیطه

  داشته تا از میان برداشته شوند.

 1931ان ماه بآ 2و  1های علوم پزشکی خراسان که در تاریخ  اولین کنگره دانشجویی دانشگاه

شود فرصت مناسبی است تا دانشجویان نتایج تحقیقات و تجربیات  در شهر گناباد برگزار می

های آموزشی در اختیار  های تخصصی و کارگاه خود را بصورت سخنرانی، پوستر، شرکت در پنل

دیگر همکاران قرار دهند. این کنگره بر روی جدیدترین تحقیقات و آخرین دستاوردهای 

های علوم پزشکی تمرکز دارد. در این گردهمایی علمی مجالی است تا  ژوهشی در تمام زمینهپ

زمینه را برای  پرداخته، ورو در رو و در مالقات با دیگر محققین به تبادل اطالعات و بحث 

از تمام کسانی که در برگزاری این کنگره ما در پایان  همکاری مشترک در آینده فراهم نماییم.

 اند بسیار سپاسگزارم. ری نمودهرا یا

 

 دکتر جالل مردانه

 سرپرست اجرایی کنگره
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  دبیر علمی دانشجوییپیام 

هعای  اولین کنگره پژوهش"تا در کرد نصیبمان را سعادت این که ها زیبایی خالق یگانه از سپاس

ضعمن   .اشیمب فرهیخته پژوهشگران شما میزبان "های علوم پزشکی خراساندانشجویی دانشگاه

آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی اساتید بزرگوار، دانشجویان و پژوهشگران گرامی، از صعمیم  

 دانشعجویی خراسعان،   هعای کنگعره پعژوهش   اولین برگزاری نهیم.قلب حضور سبزتان را ارج می

 بعه  پزشعکی  علعوم  مختلعف  محورهعای  در گرامی محققان شما علوم و تجربیات تا است فرصتی

 گونه به امسال کنگره د. برنامهدگر ارائه علمی محفل این در"تغذیه  "کنگره ویژه محور خصوص

 علوم مختلف حوزه در پژوهشی و علمی های تازه مرور و ارائه بر عالوه که است شده طراحی ای

 و دندانپزشعکی  توانبخشعی،  هعای بنیعادی  پیراپزشعکی، طعب سعنتی، سعلول     بالینی، علوم پایه،

 فعراهم  اندیشعه  تبعادل  و ها بحث در دانشجویان و اساتید حداکثری مشارکت نامکا داروشناسی

 شعود.  اسعتفاده  مختلعف  هعای  پانل در اساتیدبرجسته و نظران صاحب همزمان حضور از و گردد

 موجعب  خعود  این که شد خواهد برگزار نیز تئوری دو کارگاه کنگره، برگزاری زمان درهمچنین 

 ضعمن  بعود.  خواهعد  کنگعره  در منعدان،  عالقه به اساتید تجربیات و اطالعات ارائه و علمی غنای

 حضعور  با اندتا نموده آمادگی اعالم همایش این برگزاری در که محترم همکاران تمامی از تشکر

 فرمایند. همراهی  این همایش  تر باشکوه چه هر برگزاری در را ما خود فعال

 عاطفه ابراهیمیان

 دبیر علمی کنگره
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 دانشجویی اجرایی پیام دبیر

 وعدم نگاروجود حقیقت                         به نام خداوندلوح وقلم 

 عرض سالم و درود ؛

اینجانب و تیم اجرایی همایش مفتخر هستیم که اولین کنگره پعژوهش سعالیانه دانشعگاه هعای     

کی گنابعاد،  به میزبانی دانشگاه علوم پزش 1931آبان ماه  2و1علوم پزشکی خراسان را در تاریخ 

معاونت تحقیقات و فناوری و کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کنیم. هدف از برگزاری این 

کنگره برای اولین بار به میزبانی گناباد ایجاد فضایی آکنده از همدلی، همکاری و رقابتی برای به 

بعه ایعن    روز رسانی اطالعات علمی و پژوهشی دانشجویان و تشویق دانشعجویان بعرای رسعیدن   

هدف می باشد. تنها هدف ما از برگزاری این کنگره و تالش هایی کعه بعرای برگعزاری هعر چعه      

باشکوه تر و بهتر آن انجام دادیم؛ ایجاد فرصتی برای تعامعل، تفعاهم، تعالش، رقابعت و افعزایش      

دوستی ها بین دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور و به ویعژه خراسعان اسعت. لعذا بعه امیعد       

ند بزرگ و با همکاری هر چه بیشتر شما دوسعتان، اولعین کنگعره پعژوهش هعای سعالیانه       خداو

خراسان را به یکی از مانا ترین و بهترین همایش های دانشگاه های علوم پزشکی کشور تبعدیل  

خواهیم کرد. بنده نیز به عنوان دبیر اجرایی کنگره و بعه نماینعدگی از تمعامی اعضعای کنگعره،      

شکر ویژه، حضور کلیه دانشجویان و پژوهشعگران عزیعز دانشعگاه هعای علعوم      ضمن قدردانی و ت

 گویم.پزشکی کشور را در این گردهمایی خوش آمد می

 حجت لشکری

 دبیر اجرایی کنگره
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 اهی پذریفته شدهمقاالت سخنرانی  خالهص
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در  ) (Body Dysmorphic Disorderبررسی اختالل روانی بدشکلی جسمی

 ۳۱۳۱جعه کننده. به کلنیک های زیبایی شهر زاهدان سال بیماران مرا

 4سجاد شیرین بنیاد، 9دکترعلی شیرین بنیاد، 2دکتر مهدی رمضانی اول ،1دکتر داوود بکتاش 

 متخصص پوست و زیبایی، مدیرگروه پوست و مو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشگاه علوم پژشکی زاهدان، زاهدان، ایران.1

 احی پالستیو، عضو بردجراحی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.فوق تخصص جر2

 دانش آموخته دکترای عمومی پزشکی، کمیته تحقیات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.9

 دانشجوی کارشناسی پرتوشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.4

 چکیده:

( با اشتغال ذهنی درباره یو نقص جسمی اغراق Body Dysmorphic Disorder) BDD زمینه و هدف:

شده مشخص می شود. در این بیماری هر جنبه ای از ظاهر می تواند سبب نگرانی باشد. در نتیجه اشتغال 

یوع و شدت ذهنی با ظاهر به تخریب عملکرد اجتماعی و شغلی منجر می شود. هدف این پژوهش، تعیین ش

BDD .در بیماران مراجعه کننده به کلینیو زیبایی و پوست بود 

تحلیلی( بیماران مراجعه کننده به کلینیو های زیبایی  -در یو مطالعه مقطعی )توصیفی مواد و روش ها:

که خواستار انجام اعمال زیبایی روی خود بودند در صورت رضایت به روش نمونه  1939شهر زاهدان سال 

 نفر وارد مطالعه شدند. پرسشنامه دموگرافیو ویژگیهای بیماران 262آسان و در دسترس با حجم نمونه گیری 

برای سنجش اختالل  BICIسابقه مصرف داروهای روانپزشکی و پرسشنامه  تحصیالت، تاهل، جنسیت، شامل

BDD  ای توصیف انحراف معیار و بر   تکمیل گردید. برای بخش توصیفی داده هایکلی از میانگین

Xخصوصیات کیفی از نمره و درصد استفاده شد. و برای بخش تحلیلی نتایج از آزمون 
مستقل و ...  tو  2

 استفاده شد.
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زن( از افراد مراجعه کننده به کلینیو زیبایی مورد مطالعه شدند، شیوع  221مرد،  99نفر ) 262 یافته ها:

BDD  سال قرار داشت. میانگین نمره  92تا  21بین  درصد بود. شایع ترین گروه سنی 9209در افرادBDD  در

مردان که خواستار انجام پروسیجر زیبایی بودند از شدت نمره بیشتری نسبت به زنان برخوردار بود. یافته ی 

( علت p= 121/2در افراد مراجعه کننده به کلینیو زیبایی با سن ) BDDمهم مطالعه این بود که شدت نمره 

( و مادرزادی p= 1/2(، محل ضایعه )p=23/2(، سطح تحصیالت )p=20/2، ریتوپالستی و ...( )مراجعه )بوتاکس

با اینکه افراد در چه سطحی از  BDD( ارتباطی ندارد. در واقع بیماری p=3/2یا اکتسابی بودن ضایعه )

 تحصیالت هستند و یا با چه مشکلی در ظاهر خود مواجهند ارتباط ندارد.

ل بد شکلی بدنی در بین مراجعه کنندگان به درمانگاه زیبایی نشان می دهد، تشخیص به اختال نتیجه گیری:

موقع این بیماران، افتادن درمان گر در دام اقدام درمانی برای این بیماران و بروز مسایل بعدی را به حداقل می 

 رساند.

 یبایی و پوست.شیوع، اختالل بد شکلی بدنی، اختالل زیبایی، کلینیو ز واژه های کلیدی:
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ارزیابی میزان اطالعات تغذیه ای و نحوه توزیع چربی در دختران دابیرستانی 

 شهرستان بجنورد

 *4کاملی احمد ، 9قبائی زرین نصیری ، داود2، ابوالفضل کاملی1سیما خانی کوشکی

 .ایران بجنورد، شمالی، خراسان پزشکی علوم دانشگاه دانشجوی پزشکی ، 1 

 ، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.دانشجوی پزشکی 2

 ایران. بجنورد، شمالی، خراسان پزشکی علوم ،دانشگاه پرستاری دانشکده مربی، ویژه، مراقبتهای پرستاری ارشد کارشناسی4

 ahmad_kamely@yahoo.com: الکترونیو پست

 چکیده:

صوصا نوجوانان می تواند باعث چاقی در بین آنان نبود اطالعات تغذیه ای در بین جوامع انسانی مخ مقدمه:

 عادات نقش و بوده یافته توسعه کشورهای در نوجوانان بهداشتی -ای تغذیه مشکل گردد و چاقی مهمترین

وزن در بین نوجوانان می  افزایش. است انکار قابل غیر ای تغذیه های بیماری بروز در وابسته، عوامل و غذایی

ی نسبت به خودشان گردد که در این سن این مسئله می تواند پایه ای برای مشکالت تواند باعث نگرش منف

اجتماعی بشود و با توجه به اینکه چاقی در نسلی که قرار است آینده کشور با آنها شکل بگیرد باعت اشکاالت 

نگرش صورت نمی  از آنجایی که تغییر رفتار بدون اگاهی و تغییر در عدیده ای در جامعه در اینده خواهد شد.

 ارزیابی هدف با پژوهش این گیرد وجود آگاهی تاثیر فراوانی در نحوه عملکرد و رفتار خواهد داشت. بنا براین

 گرفت. انجام بجنورد شهرستان دبیرستانی در دختران چربی توزیع نحوه و ای تغذیه اطالعات میزان

 معاونت پزشکی اخالق کمیته از مجوز فتدریا تحلیلی پس از -توصیفی مطالعه این  : مواد و روش ها

 آموزان دانش از نفر 212 روی بر استان پرورش و آموزش و شمالی خراسان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی

 این در اطالعات ای به انجام رسید.گردآوری مرحله بجنورد با روش نمونه گیری چند شهر دبیرستانی دختر

 سوال 14 شامل غذایی عادات که بود غذایی عادات و شناختی عیتجم های داده شامل ای پرسشنامه پژوهش،

 ،اکثر"4نمره"همیشه پاسخ به. شد بندی درجه شرح بدین لیکرت مقیاس برمبنای و بوده

 اندازه گرفت برای تعلق"صفر نمره"هرگز پاسخ به و"1نمره" ها وقت ،بعضی"2نمره"،معموال"9نمره"اوقات

 صدگرم دقت با Seca مارک با دیجیتال ترازوی و سانتیمتر1/2بادقت یوارید متر از ترتیب به وزن و قد گیری

 متر یو با نیز متر درستی و صحت. شد کنترل کیلوگرمی پنج شاهد وزنه با روزانه نیز ترازو اعتبار. شد استفاده

 و( شلوار و تومان تنها و پالتو یا کت بدون)راحت بالباس نیز فرد وزن. گردید مقایسه سانتیمتری صد استاندارد

 گردید محاسبه و گیری اندازه باسن دور به کمر دور نسبت ،WHR سنجش برای. شد گیری اندازه کفش بدون

 و دنده آخرین واسط حد کمر، پیرامون در کمر دور اندازه(شد استفاده متر سانتی 1/2 خطای درصد با متر از.)
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 محاسبه زانو و کمر فاصل حد در محیط بزرگترین در باسن دور و( خاصره خار)لگن استخوان تاج فوقانی لبه

 توسط مختلف های رفرنس و متون بررسی از پس استفاده مورد غذایی عادات پرسشنامه محتوایی اعتبار .شد

 آنالیز شد.جهت استفاده کرونباخ آلفای ازضریب درونی پایایی تعیین جهت. شد تایید تغذیه متخصصان و اساتید

 مورد افزار نرم. گردید استفاده پیرسون همبستگی ضریب و یکطرفه واریانس آنالیز های آزمون از ها داده

 گرفته شد. نظر در 21/2 داری معنی سطح و  16Spss استفاده

 محدوده در مطالعه مورد های نمونه در سنی رده بیشترین که داد نشان مطالعه این های یافته نتایج یافته ها:

 196 و تومان هزار 122 باالی خانوادگی درآمد دارای%( 0/49) نفر 126. شتدا قرار%( 3/64) سال 16 و 11

 91 ها، رسانه طریق از%( 19) نفر  92. بودند تومان هزار 122 از کمتر خانوادگی درآمد دارای دیگر%( 2/16)نفر

 کرده بکس اطالعات ای تغذیه اصول از مدرسه معلمان توسط%( 9/1) نفر 10 و کتاب طریق از%( 6/12) نفر

 19 و باال رضایت%( 4/21) نفر 66 متوسط، رضایت احساس خود وزن و قد تناسب از%( 9/42) نفر 122. بودند

در پاسخ به سوال از سبزیجات و میوه جات  .بودند نموده انتخاب را کم رضایت خیلی یا ناراضی%( 9/92) نفر

درصد(  1/29نفر) 13درصد( اکثرا و  3/26نفر ) 61( همیشه را انتخاب و 1/26نفر) 61تازه استفاده می نمایم، 

 معنی ارتباط آموز، دانش خانوادگی درآمد میزان با غذایی عادات بین طرفی بعضی اوقات را انتخاب نموده، از

 گروههای در شده کسب نمره بین داد نشان واریانس آنالیز همچنین( p >229/2.)داشت وجود آماری دار

 با افراد غذایی عادات نمره میانگین بطوریکه( p<221/2) است داشته جودو داری معنی اختالف درآمدی

 . نماید می پیدا بهبود و یافته افزایش تحصیالت سطح افزایش

اطالعات جمع آوری شده از جامعه مورد مطالعه بیان میکند که بیشتر اطالعات تغذیه ای از  نتیجه گیری:

به دانش آموزان ارائه شده است و آگاهی بر اینکه سطح درآمد طریق خانواده و در درجه بعد رسانه و کتاب 

 حاصل گردید.قیمی با رعایت اصول تغذیه ای دار، خانواده در این جامعه مورد مطالعه ارتباط مست

 عادت غذایی ع نحوه توزیع چربی ع دختران دبیرستانی.: واژه های کلیدی
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در پرسنل بیمارستان سجادیه بررسی شیوع نیدل استیک و عوامل مربوط به آن 

 ۳۱۳1تربت جام در سال 

 2*، سجاد محجوبی1ملیحه عبدالهی

 دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایران.عضو هیات علمی، کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، ۳

 ایران. دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام،دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، 2 

 چکیده:

خطر دریافت عفونت شغلی یو جزء اجتناب ناپذیر در ارائه مراقبت روزانه به بیماران است که می تواند  زمینه و هدف:

)نیدل  آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز. منجر به بیماری های اساسی و حتی مرگ در میان کارکنان بهداشتی گردد

کارکنان بالینی در لی در میان پرسنل بهداشتی درمانی محسوب می شود و دومین علت رایج آسیب های شغ استیو(

خطرات ناشی از آن در صورت عدم اتخاذ  با توجه به شیوع باالی نیدل استیو و معرض بیشترین خطر  ابتال می باشند.

اشد زیرا تامین پرسنل تدابیر، می تواند عواقب و اثرات زیان آور اقتصادی و اجتماعی برای هر کشور به دنبال داشته ب

درمانی برای هر کشور مستلزم هزینه های گزاف می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع و علل آسیب 

 های ناشی از نیدل استیو و اقدامات پس از آن صورت گرفته شده است. 

ل استیو در بخش عفونی بیمارستان مطالعه فوق بصورت سرشماری بر روی کلیه موارد مبتال به نید مواد و روش ها:

انجام گرفت. اطالعات مربوطه حاوی متغیرهای سن، جنس، شغل، سابقه کار،  1936سجادیه شهر تربت جام در سال 

تحصیالت، بخش در حال اشتغال که در بخش عفونی معاونت درمان در فایل اکسل جمع اوری گردید و در اختیار ما قرار 

شده و مورد تجزیه و تحلیل انجام گرفت. برای توصیف اطالعات از آمار  SPSSنرم افزار اطالعات وارد  سپسگرفت. 

و برای تحلیل ارتباط بین متغیرها از روش کای دو و توصیفی)فراوانی، شاخص های مرکزی و پراکندگی و غیره( 

correlation استفاده شد. 

مورد ثبت شده بود که  110تعداد  1931تا شهریور سال  1932تعداد مواد دچار نیدل استیو از تیر ماه سال یافته ها: 

% زن بودند. اکثر افراد به ترتیب 4/12% مرد و  6/43 بود. 1/21 ± 23/6میانگین سن افراد دچار نیدل استیو 

%( بودند. روند بروز نیدل استیو در طی سالهای مورد مطالعه روندی 1/11) %( و دانشجو1/29%(، خدمات)1/90پرستار)

 رسیده است. 1936مورد در سال  99به تعداد  1932مورد در سال  4ودی داشته است بطوریکه از تعداد صع

با توجه به روند افزایشی ابتال به نیدل استیو در طی سال های مورد مطالعه لزوم برگزاری دوره های  نتیجه گیری:

 توصیه می گردد.آموزشی جهت گروه در معرض خطر بویژه پرستاران، خدمات و دانشجویان 

 ، حوادث شغلی، بیمارستان، تربت جام.نیدل استیو :ی کلیدیها واژه 
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 بر بیمارستانی عفونت کنترل عمومی استانداردهای شواهد بر مبتنی آموزش تأثیر

 بالینی کارآزمایی :پرستاران نگرش

 9بهادر فائزه ،2عظیمی رضا ،1کشتکار نرگس

 . ،ایران اهواز،اهواز شاپور جندی پزشکی علوم درمانی،دانشگاه هداشتیب خدمات مدیریت تخصصی دکترای دانشجوی1

 ،ایران. ،مشهد رضوی خراسان پزشکی علوم درمانی،دانشگاه بهداشتی خدمات مدیریت تخصصی دکترای دانشجوی2

 ،ایران. شمالی،بجنورد خراسان پزشکی علوم درمانی،دانشگاه بهداشتی خدمات مدیریت تخصصی دکترای دانشجوی9

Keshtkar_narges@yahoo.com 

 چکیده:

اعضای تیم پزشکی به خصوص پرستاران،می توانند نقش فعالی در پیشگیری و کنترل عفونت : زمینه و هدف

 احتیاطات رعایت بیمارستانی، عفونتهای از پیشگیری عوامل مهمترین های بیمارستانی  داشته باشند.از

 بر مبتنی آموزش تأثیر تعیین هدف با حاضر مستمر دارد. پژوهش و مداوم آموزش به نیاز که میباشد استاندارد

 .انجام گرفت ویژه مراقبت بخش پرستاران بر نگرش بیمارستانی عفونت کنترل عمومی استانداردهای شواهد

 بخشهای در شاغل پرستار 40 که آزمون پس - آزمون پیش طرح با نیمه تجربی پژوهش :مواد و روش ها

 آموزش مداخله تحت )نفر 20 ( آزمون و )نفر 20 ( کنترل گروه دو سینا  در بیمارستان2و1 ویژه مراقبت

آموزشی و نیز آموزش به روش مجازی  و پمفلت پوستر و عملی کارگاه گروهی، بحث سخنرانی، روش با تئوری

 اساس بر که نگرش پرسشنامه پژوهش ابزار .گرفتند قرار 2و  1 ویژه مراقبت بخشهای  در بصورت ایمیل و ...

 از پس سه ماه  و یو ماه مداخله، از قبل داده ها .است شده جهانی تدوین بهداشت سازمان استانداردهای

 تکراری اندازه های F و تی مستقل آماری تی زوجی، آزمون از گروه دو مقایسه جهت .شد گردآوری مداخله

 .گردید استفاده

 آموزش گروه پرستاران نگرش در معنی داری افزایش مداخله از پس سه ماه  و یو ماه و   :یافته ها

 مشاهده گردید. (p<0.01دیده)

 کنترل عمومی استانداردهای از پرستاران نگرش میزان بر آموزشی مداخالت صورت گرفته  :گیری نتیجه

 عمومی استانداردهای رعایت آموزشی مداخالت بنابراین .ستمثبت داشته ا تأثیر ویژه مراقبت بخش در عفونت

 .می گردد پیشنهاد مداوم و متنوع صورت به عفونت کنترل

 ویژه. مراقبت بخش عفونت، کنترل عمومی استانداردهای نگرش، :واژه های کلیدی
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 رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مبتال به پرفشاری خون

 1لیال صادق مقدم4 مصطفی امیری 9اکرم فرهاد ،2موسی سجادی ،1براتیفریده 

کارشناس ارشد پرستاری سالمت جامعه، گروه پرستاری سالمت جامعه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد 1 

 ایران.

 ی گناباد، گناباد ، ایران.  استادیار ، گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشک2

 استادیار ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.9

 استادیار، گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.4

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران . گروه پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری ، استادیار ، 1

      ls_moghadam@yahoo.comپست الکترونیو: 

با توجه به افزایش جمعیت سالمندان و شیوع بیماری هایی نظیر پرفشاری خون در آن ها و با زمینه وهدف: 

ی و عدم موفقیت در کنترل این بیماری، لزوم برقراری مداخله ای مانند توجه صرف هزینه های هنگفت درمان

خود مراقبتی با توجه به صرفه جویی اقتصادی و استقالل عمل ضروری به نظر می رسد. لذا این مطالعه با هدف  

 بررسی میزان خودمراقبتی و ارتباط آن با عوامل مؤثر بر پرفشاری خون در سالمندان انجام گردید .

سالمند مبتال به فشارخون باال و تحت پوشش مراکز  922:  این مطالعه مقطعی بر روی اد و روش هامو

صورت گرفت.اطالعات توسط فرم اطالعات دموگرافیو و ابزار سنجش 1936سالمت جامعه شهر اهواز  در سال 

اده از آزمون های ردید سپس با استفگ SPSS خودمراقبتی پرفشاری خون جمع آوری شده و وارد نرم افزار 

توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، آزمون تی مستقل و آنوا در سطح معنی داری 

 به بررسی رفتارهای خودمراقبتی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیو پرداخته شد. 21/2کمتر از 

درصد(، 1/02اکثر این افراد متاهل)درصد زن بودند و 9/14شرکت کننده در این مطالعه  922از  یافته ها:

درصد( داشتند. میانگین و انحراف معیار  66/19درصد( و تحصیالت زیر دیپلم) 1/13درآمد در حدکفاف)
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بود. بین خودمراقبتی با سابقه فشار خون، درآمد و سطح تحصیالت  32/11±34/0رفتارخودمراقبتی این افراد

اما بین خودمراقبتی با سن، جنس و بیماری هم زمان ارتباط  .(p < 21/2ارتباط مثبت و معنی دار می باشد)

 (.p> 21/2معنی داری وجود ندارد )

: با توجه به اهمیت خودمراقبتی در کنترل پرفشاری خون و کسب نمرات پایین خودمراقبتی در نتیجه گیری

گسترده سمعی و بصری در سالمندان کم بضاعت و کم سواد، پیشنهاد می شود که با ایجاد برنامه های آموزشی 

 این زمینه فرهنگ سازی شود.

 .خودمراقبتی، پرفشاری خون، سالمند، عوامل موثر :واژه های کلیدی
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در بیماران تحت عمل جراحی الکتیو در بیهوشی  QTCبررسی تغییرات فاصله 

 اسپاینال

 4اول باغسیاهی ، مهدی پیرزاده 9، مهدی بصیری مقدم 2، رضا قاسمی 1محسن صاحبان ملکی

 گناباد،ایراندانشگاه علوم پزشکی گناباد ،  ویژه بیمارستان عالمه بهلول، های مراقبت فلوشیپ بیهوشی، استادیار  1
 استادیار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ، دکترای تخصصی قلب و عروق ، تربت حیدریه، ایران 2
عضو هئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ، معاونت آموزش دانشگاه علوم ، دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی دانشگاه ایران   9

 پزشکی گناباد ، گناباد،ایران

نویسنده مسئول،دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری مراقبت های ویژه ، دانشکده پرستاری مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی  4 

 گناباد ، گناباد ، ایران

 ma_pi29@yahoo.com  

 چکیده : 

گسترش روز افزون بیهوشی اسپاینال و ناشناخته بودن علت بعضی از عوارض ناشی از آن،  زمینه و هدف:    

کند. هدف از این مطالعه بررسی  مثل مرگ ناگهانی به دالیل ناشناخته، بررسی و مطالعه بیشتری را طلب می

 در بیماران تحت عمل جراحی الکتیو در بیهوشی اسپاینال است. QTCتغییرات فاصله 

 ،،قبل QTcمقایسه تغییرات فاصله  مداخله توصیفی تحلیلی مطالعه حاضر به صورت یو  موارد وروش ها:    

با بیهوشی کاندید جراحی انتخابی سال  62تا  22سن  با نفر111. استحین و بعد از بیهوشی اسپاینال 

سه نوبت وارد مطالعه شدند. در ، آگاهانه که پس از اخذ رضایت دی تربت حیدریه نهدر بیمارستان اسپاینال، 

دقیقه بعد از بیهوشی 112-9نخاعی ده دقیقه بعد از بیهوشی -2نخاعی قبل از بیهوشی -1گرفته شد، نوار قلب 

 ار مورد استفاده دستگاهابز .شدندها به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب  نمونهنخاعی. 

 بود. E21مدل  SAN-IEالکتروکاردیوگراف

تفاوت آماری معناداری قبل، حین و پس از مداخله  از نظر میانگین تعداد ضربان قلب وجود  ها: یافته    

( و 32/13±16/16( از مداخله بیشتر از حین)21/09±13/11(. بطوریکه تعداد ضربان قلب قبل)p=21/2داشت)

( از 00/9±61/2( و بعد)39/9±61/2(، حین)01/9 ±10/2قبل) PR( از مداخله بود. فاصله 63/13±09/11بعد)

(. بطوریکه p=21/2قبل، حین و بعد از مداخله معنادار بود) QTمیانگین فاصله  (.p=21/2مداخله معنادار نبود)

( از 91/961±92/92( از مداخله بیشتر از قبل)14/911±12/92( و بعد)96/914±33/20حین)  QTفاصله 

(. p=29/2قبل، حین و بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری داشت) QTCمیانگین فاصله  مداخله می باشد.

( و 00/421±11/23( از مداخله بیشتر از قبل)11/419±69/21مرحله پس) QTCبطوریکه فاصله 

 باشد. ( مداخله می19/420±22/26حین)
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(. p=29/2قبل، حین و بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری داشت) QTC فاصله نیانگیم :نتیجه گیری 

باشد. ضمنا بیهوشی اسپاینال  مرحله پس از مداخله بیشتر از قبل و حین مداخله می QTCبطوریکه فاصله 

تاثیری ندارد. بیهوشی اسپاینال با داروی مارکائین میتواند باعث  PRباعث کاهش ضربان قلب شده، و بر فاصله 

 در محدوده نرمال شود. QTCایش فاصله افز

 .قلب نوار یها شاخص،  QT.intervalبیهوشی اسپاینال ، : واژه های کلیدی 
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 واکاوی سطح شناختی و کیفیت دیدگاه پرستاران در رابطه با طب مکمل و جایگزین

 9، ملیحه داودی2، فاطمه داودی1مریم صفرنیان

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران. دانشجوی کارشناسی پرتوشناسی، 1

 دانشجوی کارشناسی پرتوشناسی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران. 2

  کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، مشهد، ایران.2

 sfrnmmm@gmail.com پست الکترونیو:

 چکیده:

 و تواند بر رضایت مددجو ان نسبت به طب مکمل و جایگزین مینگرش پرستار آگاهی و زمینه و هدف:

. این مطالعه با هدف تعیین دانش و دیدگاه پرستاران شاغل در موثر واقع شود های مختلف استفاده از درمان

های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در رابطه با طب مکمل و جایگزین در  های مراقبتی بیمارستان بخش

 انجام شد. 1936سال 

پرستار به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار  112مقطعی  -در این پژوهش توصیفی مواد و روش ها: 

مختلف طب  های راجع به روشسوال  13و نگرش )هر بخش شامل آوری اطالعات شامل پرسشنامه دانش  جمع

آوری شده با آمار توصیفی  عتوسط واحدهای مورد پژوهش تکمیل شد. اطالعات جم کهبود  (مکمل و جایگزین

    .تجزیه و تحلیل شد

%(، طب 91موسیقی درمانی )، %(91)دعا درمانیهای  شترین آگاهی در بین پرستاران، روشبی: یافته ها

های حمایتی،  ماساژ، گروههای  نسبت به روشکمترین آگاهی نیز گزارش شد. %(11ها ) ویتامین%( و 21سوزنی)

های  % پرستاران نگرش نامطلوبی نسبت به اثربخشی روش61. شدزارش وتیزم گلمس درمانی، تجسم و هیپن

طب مکمل و جایگزین در روند بهبودی و درمان بیماران، داشتند. بدین معنا که اکثر واحدهای پژوهش، روش 

 دانند. تأثیر و در برخی موارد مضر می های مذکور را بی

سبت به طب مکمل و جایگزین از دانش و نگرش سطح پایینی ن پرستاران،  با توجه به یافته: گیری نتیجه 

این افراد را نسبت به طب  و نگرش دانش ،ها و استمرار این آموزشآنان برخوردارند و الزم است با آموزش 

 .زمینه داشته باشنداین مکمل و جایگزین بهبود بخشید، تا رفتارهای صحیحی در 

 نش و دیدگاه، پرستاران.طب مکمل و جایگزین، دا های کلیدی: واژه
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بررسی تأثیر هایپرگلیسمی بر مرگ و میر و طول مدت بستری نوزدان پرخطر در 

 ۳۱۳1بهمن مشهد سال  22بیمارستان 
 9سعید فروزانیان ،1 یصالتسینا ، 2 ییبابای اکبر عل، 2 انیجاجوند، رؤیا 1محمد رشیدی 

 رانیبجنورد، ا ،یاه آزاد اسالمواحد بجنورد، دانشگ ،یگروه پرستار ،یپرستار یدانشجو 1

 رانیبجنورد، ا ،یواحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالم ،ییگروه ماما ،یعلم اتیعضو ه 2

 رانیبجنورد، ا ،یخراسان شمال یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشک یدانشجو 9

که در بسیاری از موارد سبب  است وزن کمی یو مشکل شایع در نوزادان بیمار سمیپرگلیها :زمینه و هدف

تواند آثار بسیار  گردد و می و کاهش وزن می ونیدراتاسیده ها فیزیولوژیکی همچون: دیورز اسمتیو، نگرانی

مدت بستری نوزادان  و طول ریوم مرگزیانباری بر سالمت نوزادان داشته باشد. تعیین تأثیر هایپرگلیسمی بر 

 .است 1936د در سال مشه بهمن 22پرخطر در بیمارستان 

تصادفی و جامعه  صورت بهی ریگ نمونه. روش استتحلیلی -مطالعه حاضر از نوع توصیفی: روش ها و مواد

گروه کنترل و شاهد بود. در بدو ورود  صورت بههای ویژه  نفر از نوزادان بستری در بخش مراقبت 62 موردمطالعه

آزمایشگاهی باالتر از  دییتأو  112شد و نوزادان با گلوکز باالتر از ی ریگ اندازهگلوکومتر  لهیوس بهنوزادان، گلوکز 

ی و آور جمعپرسشنامه شامل اطالعات دموگرافیو و شرایط بالینی  لهیوس بهوارد پژوهش شدند. اطالعات  121

 تجزیه تحلیل شد.افزار  نرمبا 

یسمی نسبت به گروه شاهد بود اما در نتایج حاکی از افزایش طول مدت بستری در نوزادان با هایپرگل: یافته ها

این پژوهش از لحاظ بروز اسیدوز متابولیو تفاوت آماری  در نشد. افتی یدار یمعنآماری  دییتأمورد مورتالیته 

 وجود نداشت.

تواند زمان بستری در بخش را برای نوزادان به شکل  هایپرگلیسمی می توجه به نتایج پژوهش با ی:ریگ جهینت

تواند سبب بروز بسیاری از مشکالت جسمی و روحی برای  فزایش دهد که این عامل خود میی اتوجه قابل

های مشابه به  با غربالگری دقیق در بین مادران و انجام پژوهش توان یمنوزادان و مادران شود به همین جهت 

 این قبیل مشکالت و عوارض را به حداقل رساند. کننده لیتعدجهت بررسی عوامل و شرایط 

 های ویژه. مراقبت ،نوزادان ،تهیدیمورب هایپرگالیسمی، :های کلیدی واژه
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 عوامل موثر بر مصرف صبحانه در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اسفراین

 )ارائه دهنده(4نوید نظری، 9، حسین روحانی 1، مریم سیاوشی2، احمد صادقی1سمیه کاظمیان

 ایران. اسفراین، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، دانشجویی،دانشجوی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات 1

 ایران. اسفراین، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، استادیار گروه بهداشت عمومی، دکترای مدیریت بهداشت و درمان،2

 ایران. اسفراین، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، استادیار گروه بهداشت عمومی، دکترای آموزش بهداشت،9

 ایران. اسفراین، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، شجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی،دان 4

 hoseinrohani3@gmail.com پست الکترونیو:

 چکیده:

طول حیات ضروری است و عامل مهمی در  تغذیه مناسب برای حفظ سالمت در زمینه و هدف:

رمی آید. همچنین در زمینه ی تغذیه ی مناسب موزان به شماآیادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش 

صبحانه به عنوان مهمترین وعده غذایی روزانه شناخته شده است، به طوری که نقش به سزایی در رشد 

با هدف بررسی عوامل موثر بر مصرف صبحانه در  و ارتقای آموزشی دانش آموزان دارد. این مطالعه 

 انجام شد. 36ر سالدانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اسفراین د

دانش آموز  912بر روی  1936تحلیلی درسال  -این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی مواد و روش ها: 

مقطع ابتدایی شهر اسفراین که به صورت خوشه ای نمونه گیری شده بودند، انجام گرفته است. داده ها 

مصاحبه و خود اظهاری جمع  به کمو پرسشنامه ای شامل سواالت دموگرافیو و تغذیه ای و به روش

آوری شد. مطالعه ی مقدماتی نشان داد که پرسشنامه ی مطالعه ی حاضر از روایی و پایایی قابل قبولی 

مورد   SPSSنرم افزاردر   t-Testو ANOVAآزمون های آماری برخوردار است. داده ها با استفاده از 

 تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
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% 12و  61/3±230/2که میانگین سنی دانش آموزان شرکت کننده در مطالعه نتایج نشان داد  یافته ها:

درصد از دانش آموزان صبحانه مصرف می کردند و  3101از آنها پسر بودند. یافته ها حاکی از آن بود که 

روز از هفته را گزارش کرده اند. اغلب دانش آموزان تمایل داشتند  6به طور میانگین مصرف صبحانه در

% از آنها تمایل داشتند  در منزل 01%( همچنین 1/06ه ی خود را به همراه خانواده مصرف کنند )صبحان

(، 4/34صبحانه صرف کنند. بیشترین گروه غذایی که دانش آموزان استفاده کرده اند گروه نان وغالت )%

بین مصرف  ( بوده است. نتایج نشان داد 4/1وکمترین گروهی که استفاده کردند گروه میوه جات )%

( ارتباط P:29/2( و ساعت خواب در شب )P:20/2(، نوع مدرسه )P:224/2صبحانه و تحصیالت پدر )

(، مقطع تحصیلی P:113/2معنا داری وجود دارد. در صورتی که بین مصرف صبحانه و جنسیت )

(269/2:P(تحصیالت مادر ،)216/2:P( تعداد فرزندان خانواده ،)441/2:P( رتبه فرزندان ،)031/2:P ،)

(، P:219/2(، سن مادر)P:922/2(، ساعت بیداری در صبح )P:122/2(، شغل مادر )P:214/2شغل پدر )

 ( ارتباط معناداری وجود ندارد. P:191/2( و مکان مصرف صبحانه ) P:461/2سن پدر )

نتایج نشان میدهد که میزان مصرف صبحانه در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر  نتیجه گیری:

الزم است برای حفظ و ادامه ی روند فعلی برنامه قرار دارد، در همین راستا سفراین در حد مطلوبی ا

 ریزی های الزم صورت گیرد.

 ، سبو زندگی.مصرف صبحانه، دانش آموزان، شهرستان اسفراین واژه های کلیدی:
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 پارتو نمودار با قائن شهر کار اداره در شده ثبت شغلی حوادث علل بررسی

 1حسین محمد حسین نژاد ،4، عطیه گروسی،9عباسی امین،  2، ملیحه پیشوایی1محمد حسین بهشتی

.گروه سالمت کار ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد ایران1

.علوم پزشکی گناباد،گناباد ایران گروه سالمت خانواده ، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سالمت، دانشگاه2

ایران .دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد9

.دانشجوی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قاین ایران4

 .ایران  مشهد، مشهد پزشکی علوم دانشگاه ، ای حرفه بهداشت کارشناسی مهندسی دانشجوی1

باعث باال رفتن نرخ  یصنعت یمنیبه اصول ا یشدن و عدم توجه جد یحرکت شتابان صنعت :هدف و زمینه

که حوادث ناشی از کار یکی از مهمترین مشکالت بهداشتی قابل  یدر صورت، است دهیگرد یحوادث شغل

سبب می شود تا توجیه اقتصادی برنامه ها، ذاری در این امر مهم سرمایه گ .پیشگیری در سراسر جهان است

. هدف از این سیاست ها و همچنین سرمایه گذاری های مربوط به بهداشت و ایمنی شغلی، بخوبی تبیین گردد

 با نمودار پارتو می باشد.ثبت شده در اداره کار شهر قائن  یعلل حوادث شغلمهمترین  یبررسپژوهش 

است که بر مبنای اطالعات ثبت شده توسط  یلیتحل -یفیمطالعه توص ویپژوهش حاضر : ها روش و مواد

جمع آوری  1931تا  1932دوره چهارساله از سال ویدر قائن شهرستان و رفاه اجتماعی کار تعاون ،اداره 

 .قرار گرفت زیمورد آنال و نمودار پارتو با کمو نرم افزار اکسلگردید و 

که شایع ترین نوع حادثه گیر کردن  حادثه رخ داده بود 92مطالعه در مجموع  نیا جیابر اساس نت :ها یافته

( از عوامل وقوع حادثه را شامل می 12٪( است که )26٪/61( و سقوط و لغزیدن )49٪/99بین ماشین آالت )

( این حوادث 19٪/31( بیشترین حادثه را داشته اند. )96٪/61سیکل )با مدرک  افراد ،نظر سطح سواداز  شوند.

%( مواقع منجر به فوت شده اند. یافته های دیگر این تحقیق نشان داد که 2منجر به جراحت و شکستگی و در )

 ( حوادث باعث آسیب دست ها، پاها و سر شده اند.٪10/31)

و  اشیاء سقوط افراد، سقوط علل باید به مسئولین و کارفرمایان مطالعه این نتایج اساس بر :گیری نتیجه

 پیامدهای با حوادث در بیشتری سهم که آموزش کارگران در کار با انواع ماشین آالت صنعتی و خطرات آنها

 یو آموزش نحوه  توجه بیشتری کنند و از طرفی دیگر لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی داشته شدید

و در توجه بیشتری داشته  ند،از آنها  که باعث کاهش جراحات وارده به دست ها و پاها می شو استفاده حیصح

 همچنین استفاده دهند. صیتخص شترییب یو انسان یحوادث و علل آنها منابع مال لیقب نیاز ا رییشگیجهت پ

 وقوع علل شناسایى و تحلیل و تجزیه ش هاىور از یکى عنوان نمودار های مختلف مانند پارتو به واز تحلیل ها 

 .باشد داشته زمان و بودجه صحیح اختصاص کار، از ناشى حوادث مدیریت در موثرى نقش تواند حوادث مى

 .حوادث شغلی ، نمودار پارتو، حوادث، کارفرما، علل حوادث :واژه های کلیدی
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 نقش بازی های دیجیتال دردو حوزه پیشگیری ودرمان در علوم پزشکی

 1پرنیان عسگری

 یراپزشکی،دانشکده علوم پ دانشجویی، تحقیقات کمیته عات سالمت،اطال یو فناور یگروه مدارک پزشکدانشجوی کارشناسی ارشد،  1

 یران.مشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک

 asgarip951@mums.ac.irپست الکترونیو:   

 چکیده

اخیر، بازی های آموزشی دیجیتال، گسترش چشمگیری در بین جوامع امروزی  های سال : درزمینه و هدف

های آموزشی دیجیتال، از طریق نرم افزارهای موبایلی توسعه یافته اند و مورد استفاده داشته اند. اکثر این بازی 

با توجه به رشد به کارگیری بازی های دیجیتال، عالقه و انگیزه فراوانی برای یادگیری و آموزش  قرار می گیرند.

 برای را خود روس علمیآموزشی و یادگیری د های روش کشورها از از طریق این فناوری وجود دارد. بسیاری

فناوری بازی های آموزشی دیجیتال تغییر داده اند. هنگامی که بازی های  به کارگیری از حمایت و ترویج

 ,آموزشی دیجیتال به خوبی طراحی شوند و به طور صحیح مورد استفاده قرار بگیرند، می توانند منجر به بهبود 

ها شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش بازی های دیجیتال آشنایی هرچه بیشتر بیماران و افزایش مهارت 

 آموزشی در دردو حوزه پیشگیری ودرمان در علوم پزشکی است.

 اطالعاتی های پایگاه در جستجو طریق از و 1931مروری در سال  صورت به پژوهش : اینمواد و روش ها

واژه  با و PubMed ،ScienceDirect  ،Scopus ،Web of Science، Google Scholarقبیل از معتبر

 ”Gamification" ،"Medical Sciences" ،"patients"  ،"Learning" ،“predict"یهای کلیدی

“treat”پس از جمع آوری مقاالت  .گردید انتخاب 2210 تا 2212 سال از مقاله 12نهایت  در شد.  انجام

ژوهشگران خالصه برداری و مورد بررسی مرتبط داده های استخراج شده از مقاالت به منظور تحلیل توسط پ

 قرار گرفت.

یافته های پژوهش حاضر نشان داد که، به کارگیری فناوری بازی های دیجیتال نقش به سزایی در  :یافته ها

حوزه پیشگیری نسبت به درمان دارد. به کمو این فناوری در زمان صرفه جویی شده و درک بیمار درباره ی 

 بر مثبت طور به های شناختی آنها بهبود پیدا می کند. این بازی های آموزشی محتوا و همچنین، مهارت

 ها، امتیاز) آمده دست به های پاداش طریق از تا کنند می تشویق را آنها و گذارد می بیماری تاثیر وضعیت

اف مشارکت و تعامل بیشتری با این محیط داشته باشند. طبق بررسی های انجام شده، اهد( سطوح و غیره

 استقالل افزایش و توانمندسازی بیماران  درمانی، فرآیند کیفیت اصلی به کارگیری این فناوری شامل بهبود

بازی های آموزشی دیجیتال، می توانند برای بیماری های مزمن نیز  که سختی بیشتری برای  .آنها، می باشد

 پذیرش آن وجود دارند، مناسب باشند.
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رش روزافزون علم و دانش، به کارگیری فناوری اطالعات می تواند نقش موثری با توجه به گستنتیجه گیری: 

در پیشگیری و درمان داشته باشد. یکی از این فناوری های موثر در آموزش و یادگیری بیماران ، بازی های 

ارتقا  آموزشی دیجیتال می باشد که به کمو این فناوری می توان سطح خود آگاهی، خود مراقبتی  و انگیزه را

 .انگیزهشود یدهسنجدر ابعاد مختلف  به طور وسیعی یدبا یخودمراقبت یها یستمس یاثربخش ین،بر ا عالوه داد.

یی نها یجهنت یوعنوان  به یج وارزیابی آنو نتا یترضا یرش،پذ ینه،درازمدت، هز یرویپ یریتی،خود مد یبرا

 .باید بررسی شود

 بیماران، درمان، پیشگیری، آموزش پزشکی. بازی های آموزشی دیجیتال،کلیدواژه ها: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

The study of the effect of sand and ice bag on the rate of 

hemorrhage and hematoma after coronary artery bypass graft 

(PCI) 
Maryam Valikhani1  , Seyyed Mousa Mahdizadeh2*,  

Seyyed Reza Mazlum3, Ali Eshraghi4 
 

1MSc Student, Medical Surgical Nursing, Faculty of Nursing Midwifery, Mashhad University of 

Medical Sciences, Mashhad, Iran. 
2Assisstant Professor of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of 

Medical Sciences Mashhad, Iran. 
3Msc of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, 

Mashhad, Iran. 
4Associate Professor of Cardiology, Department of cardiology Imam Reza Hospital, Mashhad 

University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 

Intoduction: Introduction: Vascular and local angiographic complications such as 

bleeding and hematoma are a common phenomenon. These complications 

increase the length of stay and increase hospital costs. The aim of this study was 

to investigate the effect of using sand and ice bags on reducing bleeding and 

hematoma after coronary intervention. 

Method: Sixty patients with PCI femoral candidates were randomly assigned to 

control and intervention groups. The arterial artery was removed 4 hours after 

completion of the procedure. Then in the control group, a sand bag was placed on 

the Catheter region for up to 4 hours. In the test group, the ice bag and then the 

sand bag were placed on it for 15 minutes. The amount of hemorrhage and 

hematoma were checked at the beginning of the department and then at 3, 6, and 

12 hour after the procedure. Data were analyzed using Chi-Square, Fisher exact, 

T-test and Two-way analysis of variance. 

Results: There was no significant difference between the two groups in terms of 

demographic characteristics, amount of hemorrhage  and hematoma before 

intervention. However, the difference in bleeding in grams in stages 2, 3 and 4 and 

in cc at stages 2 and 4 was significant between the two groups of control and 

intervention (p> 0.05). However, the incidence of hematoma in the intervention 

group decreased from control to 20% to 6.7%, but the statistical test was not 

significant. 

Conclusion: The use of sand and ice bags has led to a decrease in bleeding and 

hematoma after percutaneous coronary intervention. 

Keywords: percutaneous Coronary interventions , ice bag, sand bag, bleeding, 

hematoma. 
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ازعفونت  اشریشیا کلی جداشده الطیف درایزوله های وسیع بتاالکتاماز شیوع آنزیم بررسی

 بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گنابادبیماران سرپائی مراجعه کننده به  ادراری های

 9، علیرضا محمدزاده2، جالل مردانه1حمید نقی زاده

 .رانیا زد،ی زد،ی یصدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یشناس کروبیگروه م1

 .رانیگناباد، گناباد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یشناس کروبیگروه م2

 .رانیگناباد، اگناباد،  یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یشناس کروبیگروه م9 

 چکیده:

 در جنس مهمترین و شایعترین یکل ایشیاشر .های باکتریایی می باشد یکی از شایعترین عفونت عفونت دستگاه ادراریزمینه و هدف: 

ت و امروزه مسئله مقاومت آنتی بیوتیکی در میان باکتری های پاتوژن به یو مشکل جدی تبدیل شده اس. باشد یم آنتروباکتریاسه خانواده

 محسوب باکتریایی عفونتهای درمان در بحرانی هستند، (ESBL)وسیع  طیف با  بتاالکتامازهای تولید به قادر که ارگانیسمهایی ظهور

بیماران سرپائی  ادراری ازعفونتهای اشریشیا کلی جداشده الطیف درایزوله های وسیع بتاالکتاماز این مطالعه به منظور شیوع آنزیم میشود.

 ننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شده است.مراجعه ک

 مقطعی، پس از جمع آوری نمونه های ادرار از بیماران مراجعه کننده، تشخیص ایزوله های -توصیفی مطالعهدر این : روش ها و مواد

 Combined روشاز   ESBL کنندهتولید  تشخیص سویه هایجهت  مرسوم انجام گرفت. بیوشیمیایی تستهای با کلی اشریشیا

Disk Method .استفاده گردید 

نمونه 21درصد( از بیماران زن و 13نمونه ) 13نمونه اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری  122در این مطالعه از یافته ها: 

می  تولید ESBLبررسی مورد ایزوله های %( از21مورد ) 21  نتایج حاصل از تست دیسو ترکیبی نشان داد  ند.بیماران مرد بوددرصد( از 21)

 کنند.

،جهت جلوگیری از شکست درمانی انجام  ESBL با توجه به افزایش روز افزون باکتری های مولد نتیجه گیری:

آزمایش تشخیص آنزیم در کنار دیسو های آنتی بیوگرام توصیه می شود. هم چنین با انتخاب آنتی بیوتیو 

 .ر موارد ضروری می توان از ایجاد ارگانیسم های مقاوم پیشگیری نمودمناسب و مصرف آن فقط د

 الطیف. وسیع بتاالکتاماز مقاومت آنتی بیوتیکی، اشرشیا کولی، آنزیم :های کلیدی واژه
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 یدوران باردار یسواد سالمت مادران باردار و ارتباط آن با مراقبت هاوضعیت 

 )ارائه دهنده( 1زهرا شمشیریان، 4، حسینعلی بزی 9*انیحسین روح ،2، احمد صادقی1فاطمه محمدی وحید

 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران.1

 دکترای مدیریت بهداشت و درمان، استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران.2

 دکترای آموزش بهداشت، استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران. 9

 دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران.4

hoseinrohani3@gmail.comپست الکترونیو::
  

 چکیده:

از مراقبت های  یدر دوران بارداری، آگاه نیمادر و جن یضامن حفظ تندرست نیمهمتر زمینه و هدف:

بهبود  برایو قابل اصالح  با اهمیت یفاکتور ی. سواد بهداشتاست دوران و عمل نمودن به آنها نیا

سواد سالمت مادران باردار  زانیم نییتعاضر با هدف بدین منظور مطالعه ح است.این آگاهی به  یابیدست

 صورت گرفت.139 6سال نیدر شهر اسفرای دوران باردار یو ارتباط آن با مراقبت ها

بر  1936که در سال  ی استبه روش مقطع یلیتحل یفیمطالعه توص وی پژوهش نیا مواد و روش ها:

. افراد به ه استانجام شد نیاسفرا ستانشهر شتپایگاه های بهدازن باردار مراجعه کننده به   266 یرو

 یداده ها پرسشنامه سواد سالمت مادر یورآو ابزار گرد  شدندساده انتخاب  یتصادف یریروش نمونه گ

 ی( و آزمون ها13)نسخه  spssتجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار  .( بودMHLAPQ) یباردار جیو نتا

به عنوان سطح   21/2 در تمامی آزمون هااسکوئر انجام شد.  یکا و یهمبستگ ، آنوا،Tزمون آ، یآمار

 در نظر گرفته شد. یمعنا دار

mailto:*hoseinrohani3@gmail.com
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 09درصد از زنان باردار مورد مطالعه شاغل بودند و  19یافته های پژوهش نشان می دهد  یافته ها:

  21/11±34/3 نمره سواد سالمت مادران باردار نیانگیمدرصد افراد تحصیالت باالتر از لیسانس داشتند. 

( ارتباط معنا داری 0/05>0/0001)شغل ،التیسواد سالمت مادران با سطح تحص نیب نیبود؛ همچن

و مصرف مکمل آهن   (0/05>0/162وجود داشت. ولی بین مصرف مکمل مولتی ویتامین)

 ( ارتباط معنا داری وجود نداشت.2/121<21/2)

در مادران باردار شهر اسفراین در وضعیت مطلوبی وضعیت سواد سالمت نتایج نشان داد   نتیجه گیری:

داشت، وجود  یارتباط معنا دار  التیتحص وشغل  ،سواد سالمت مادران نیبقرار دارد. با توجه به اینکه 

ارتقا تحصیالت زنان جامعه و جایگاه شغلی آنان جهت بهبود سواد  به  شتریلزوم توجه ب این موضوع

 دهد. یان منش سالمت این قشر از جامعه را

 ، شهرستان اسفراین.یدوران باردار یسواد سالمت، مادران باردار، مراقبت ها : واژه های کلیدی
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 مانینسبت به نوع زا آنان بر نگرش مانیزا یآمادگ یکالسهاشرکت زنان باردار در  ریتأث

 9طاهره صفری، 9سادات حسینی فاطمه، 2روحانیحسین ،  1احمد صادقی

 مدیریت  بهداشت و درمان، استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران. دکترای  1
 دکترای آموزش بهداشت، استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران.2
 لوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران.دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده ع9

 ahmadsadeghi1363@gmail.com پست الکترونیو:

 چکیده:

زنان  لیتما ن،یسزار زانیم شیافزا لیاز دال یکیمیزان سزارین در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. زمینه و هدف: 

پژوهش با هدف  نیطبیعی است. ا مانیش منفی آن ها نسبت به زاناآگاهی و نگر زین لیتما  نیا لیاست و دل نیسزار نیبه انجام ا

در زنان باردار مراجعه کننده به پایگاه  مانیبر نگرش آن ها نسبت به نوع زا مانیآمادگی زا یتعیین تأثیر شرکت زنان  در کالس ها

 انجام شده است. 36های سالمت شهر اسفراین در سال 

 یها گاهینفر در گروه کنترل در پا 91 نفر زن باردار در گروه مداخله و 91 یبر رو یربتج مهیمطالعه ن نیا مواد و روش ها:

انجام شد. افراد با استفاده از روش تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شده و  36در سال  نیسالمت سطح شهر اسفرا

 یجمع اور کردند. افتیرا در نیروت یهاکنترل مراقبت  هشرکت کردند و گرو یا قهیدق 32جلسه  0گروه مداخله در 

. داده ها صورت گرفت )جلسه هشتم( جلسه کالس نیجلسه کالس و اخر نیدر اولپژوهشگر ساخته اطالعات با پرسشنامه 

 شد. لیمستقل تحل یوآزمون ت SPSS18با استفاده از نرم افزار 

ه با بعد از مداخله تفاوت معنی دار در گروه مداخله، بین میانگین نمرات نگرش قبل از مداخل: یافته ها

(؛ ولی میانگین نمرات در گروه کنترل و گروه مداخله در قبل و بعد از مداخله p=0.018مشاهده شد )

بین میانگین سن در گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی دار نبود  .(p>0.05تفاوت معنی دار نبود )

(p>0.05میانگین ترس از زایمان درگروه بعد ا .) در گروه قبل از  1.37±0.49ز مداخله ،

 بود. 1.20±0.4و در گروه کنترل  1.11±0.32مداخله

 مانیبر نگرش زنان نسبت به زا مانیآمادگی زا یبا توجه به تأثیر مثبت کالس ها نتیجه گیری:

ان کلیه زنان باردار و همراهان آن یکالس ها برا نیدسترسی آسان به ا طیشود شرا مید طبیعی، پیشنها

گردد و مراجعه زنان باردار جهت  یبرگزار نم در سطح روستااین کالس ها در  کهیاز آنجای .فراهم گردد

این کالس  یو آمد همراه است، برگزار تزایمان در شهرها با مشکالت رف یآمادگ یشرکت در کالس ها

 گردد. ی، پیشنهاد مروستایی ها در مراکز

 .مانینوع زا مان،یآمادگی زا زنان باردار، ،نگرشواژه های کلیدی: 
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 بررسی کیفیت زندگی و ابعاد آن در بیماران مبتال به سرطان پستان بستری در شهر اراک

 4عبداله ابوالفتحی ،9، یاسمن پور اندیش2، داوود حکمت پو1فاطمه مهرابی

 .ایران اراک، اراک، پزشکی علوم دانشگاه اراک، پرستاری دانشکده جراحی، داخلی گروه جراحی، داخلی پرستاری ارشد کارشناسی مربی،1 

 .ایران اراک، اراک، پزشکی علوم دانشگاه اراک، پرستاری دانشکده جراحی، داخلی گروه پرستاری، تخصصی دکترای دانشیار،2

 .ایران اراک، اراک، پزشکی علوم دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجویی، پرستاری، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، گروه9

 .ایران اراک، اراک، پزشکی علوم دانشگاه اراک، پرستاری دانشکده پرستاری، گروه پرستاری، کارشناس4

 چکیده:

به عنوان یو موضوع مهم در مطالعات بیماریهعای  در حال حاضر بررسی کیفیت زندگی زمینه و هدف:

ی بیماران به درجات باشد. سرطان در تمام موارد بر کیفیت زندگ معزمن، بعه خصوص سرطان مطرح می

سرطان پستان در این میان  .باشند یکی از مسائل مهم در ایران و تمام دنیا میو  گعذارد مختلف تأثیر معی

 .دهد شایعترین سرطان در بین زنان است که کیفیت زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می

آماری پژوهش حاضر شامل کلیه  . جامعهاست مقطعی - توصیفی مطالعه یو حاضر، مطالعه :مواد و روش ها

به روش  نفر 01 بود که آیت اله خوانساری اراکبیمارستان  درمبعتال بعه سعرطان پستان  بستریبیمعاران 

 پرسشنامه استاندارد اطالعات، گردآوری ابزار انتخاب شدند. 36ماهه در سال 6نمونه گیری هدفمند در بازه 

 آمده بدست اطالعات . رسشنامه اطالعات دموگرافیو بودو پ  EORTC-QLQ-C30 زندگی کیفیت بررسی

  گرفتند. قرار تحلیل و تجزیه مورد21نسخه SPSS افزار نرم توسط

خستگی تعیعین شعد.  41/12±61/66میانگین نمره کلی کیفیت زندگی در افراد تحت مطالعه  یافته ها:

 حیطه در و بهتر عملکرد جسمانی حیطه در بیماران کلی طور بیشترین عالمت رایج در این بیماران بود. به

 تحصیالت سطح تاهل، سکونت، محل سن، با بیماران این زندگی کیفیت.داشتند تری ضعیف اجتماعی عملکرد

  .(داشتP<0.0001معنی داری ) ارتباط

در  بیماران. گیرد قرارمی خوب پستان در محدوده  سرطان به مبتال بیماران زندگی کیفیت :گیری نتیجه

-روحی بنابراین حمایتهای. داشتند تری ضعیف عملکرد اجتماعی حیطه در و بهتر عملکرد جسمانی طهحی

ارتقای عملکرد اجتماعی بیماران باشد و پرستاران را در جهت برنامه  باعث میتواند اجتماعی خانوادگی، روانی،

 ریزی و اجرای این حمایت ها یاری دهد.

 ان پستان، بستری.کیفیت زندگی، سرط واژه های کلیدی:
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 بررسی تاثیر ژل واژینال عسل در درمان واژینیت کاندیدایی

 9ندا شریفی 2رقیه رحمانی 1عاطفه ابراهیمیان

 .گناباد،ایران پزشکی علوم پزشکی ،دانشگاه دانشکده دانشجویی، تحقیقات مامایی،کمیته کارشناسی ارشد دانشجوی1

 .گناباد،گناباد،ایران علوم پزشکی ده پزشکی،دانشگاهمامایی،دانشکباروری،گروهبهداشتستادیارا2

 گناباد،ایران. پزشکی علوم پزشکی ،دانشگاه دانشکده  دانشجویی، تحقیقات مامایی،کمیته ارشد کارشناسی دانشجوی9

  ebrahimiyan127@gmail.com:الکترونیو  پست

 چکیده:

ن به مراکز درمانی است و معموال زمانی که واژینیت کاندیدیایی شایعترین دلیل مراجعه زنازمینه و هدف: 

گردد. در حال حاضر از دارو یابد، زمینه برای ظهور عفونت های قارچی فراهم میفلور طبیعی واژن کاهش می

شود. عسل یکی از راهکار های درمانی غیر شیمیایی های ضد قارچ گروه آزول برای درمان کاندیدا استفاده می

آن اثبات شده است. و تاثیری بر فلور طبیعی واژن ندارد. هدف از این مطالعه بررسی  بوده که اثر ضد قارچی 

 کاندیدایی است. واژینیت درمان در عسل واژینال ژل تاثیر

 های پایگاه در2210تا  2220زمانی  بازه این پژوهش بصورت مروری با جستجوی در مواد و روش ها:

 "عسل"ی فارسی واژه های کلیدی(  با Google scholar0 PubMed،Google, SID, Magiran)اطالعاتی

 انجام شد.“ HONEY”  " ،"vaginitis Candidaو انگلیسی  "کلوتریمازول"، "واژینیت کاندیدا  "،

 

ین مرتبط  با عنوان پژوهش جهت بررسی انتخاب شد. در چند مقاله 15یافت شد که  نهایتا  مقاله 51 شده، انجام های بررسی در یافته ها:

ین مطالعه که به بررسی مقایسه ای مصرف ژل واژینال عسل با کرم کلوتریمازول پرداخته بود، از لحاظ بهبود عالئم بالینی تفاوت معنی داری ب

ای روز پس از درمان در گروه مصرف کننده ژل واژینال عسل کمتر بود. همچنین در مطالعه 41این دو مشاده نشد ولی عود عالئم بالینی در 

دهد. در چندین پژوهش دیگر در محیط آزمایشگاه اثر ضد قارچی عسل به اثبات یگر مشاهده شد که عسل فلور طبیعی واژن را تغییری نمید

 رسید. در مطالعه ای هم اشاره به موثر بودن عسل به عنوان درمان کمکی در کنار مترونیدازول  در درمان واژینوز باکتریایی شد.

لعات به طور کلی مصرف واژینال عسل در درمان واژینیت کاندیدیایی موثر واقع شده طبق مطا نتیجه گیری:

است به طوری که در بعضی مطالعات اثر مشابه با کلوتریمازول را در بهبود عالئم داراست. این روش درمانی غیر 

 شیمیایی و کم خطر بوده و تغییری روی الکتوباسیل ها ندارد. 

 کاندیدا، عسل، کلوتریمازول. واژینیت :واژه های کلیدی
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 یفیک یلگن: مطالعه یاعضا یسالمت در زنان مبتال به افتادگ یجستجو یرفتارها یینتب  

 4نیره خادم،  9حسین ابراهیمی پور،  2*طلعت خدیوزاده،   1 زهرا هادی زاده طالساز

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، دانشعکده پرسعتاری و مامعایی، عضو  1

 .مشهد، مشهد، ایران  پزشکی 

 ،ددانشکده پرستاری و مامایی، عضعو مرکز تحقیقات مبتنی بر شواهد، دانشگاه علوم پزشکی مشه ،استادیار گروه آموزشی مامایی2

 .ایران مشهد، 

 ی،درمان یو خدمات بهداشت یشت، دانشگاه علوم پزشکموثر بر سالمت، دانشکده بهدا یعوامل اجتماع یقاتمرکز تحق یار،دانش9

 یران.ا مشهد، 

  . مشهد، مشهد، ایران یدانشگاه علوم پزشک ی،مرکز تحقیقات بهداشت زنان، دانشکده پزشک یمان،گروه زنان و زا4

 khadivzadeht@mums.ac.irپست الکترونیو:

 

 چکیده:

ای است که تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار دارد. رفتارجستجوی ستجوی سالمت فرآیند پیچیدهرفتار ج:  زمینه و هدف

فرهنگی بوده و  -های اجتماعیتناسلی زنان، متاثر از مولفه -های مرتبط به دستگاه ادراریی بیماریسالمت در حوزه

ی دهند که زنان در حوزهشوند. مطالعات نشان میهای طبی میعمدتا منجر به افزایش یا کاهش استفاده از درمان

پردازند. این مطالعه با هدف تبیین تناسلی کمتر به رفتارهای جستجوی درمان و مراقبت از خود می -های ادراریبیماری

 رفتارهای جستجوی سالمت در زنان مبتال به افتادگی اعضای لگن صورت پذیرفت.

 1931افتادگی در سال  نفر از زنان مبتال به11حاضر با طراحی رویکرد کیفی بر روی  مطالعه: مواد و روش ها

شامل معیارهای انتخاب انجام شد. مشارکت کنندگان با رعایت حداکثر تنوع به صورت هدفمند انتخاب شدند. 

ف تجربیات، مسلمان و ایرانی ، توانایی در به خاطر آوردن و بیان شفاابتال به هر نوع از افتادگی طبق اظهارات خود فرد

ی عمیق نیمه ساختاریافته آنقدر ادامه یافت تا اشباع داده ها حاصل ها با مصاحبهآوری دادهجمعبودن بود. 

ها با استفاده از روش تحلیل درون تایپ گردید و تجزیه و تحلیل داده ها ضبط و به دقتگردید. کلیه مصاحبه

 انجام گردید. MAXqdaی نرم افزار مایه بوسیله

عوامل اصلی شامل  های یافت شده دو طبقهها از مجموع مضمونبندی و کدبندی دادهپس از طبقهیافته ها: 

شد. تسریع در جستجوی  استخراجوعوامل مرتبط با تاخیر در جستجوی سالمت  مرتبط با تسریع در جستجوی سالمت

های تیم بهداشتی به درمان، رک حمایت خانواده، توصیهدرک حمایت همسر، د ی فرعی شامل:دارای شش طبقهسالمت 

درک تشدید عالئم با گذشت زمان، داشتن تجربیات مثبت درمان موثر در اطرافیان و اعتقاد به ضرورت عمل در سنین 

میلی شخصی برای مراجعه جهت بی ی فرعی شامل:دارای دوازده طبقه عوامل مرتبط با تاخیر باشد.می ترپایین

mailto:khadivzadeht@mums.ac.ir
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وجود تجربیات منفی درمان  ، شرم از بازگو کردن مشکل تناسلی،، عدم آگاهی در مورد افتادگی اعضای لگندرمان

مالی، عوامل مرتبط با فرزندان و خانواده، نداشتن فردی جهت حمایت و همراهی، انتظار  -در اطرافیان، وضعیت اقتصادی

ئم بیماری، عادی تلقی کردن مشکل با افزایش سن و بهبودی خودبه خودی به مرور زمان، بهبود نسبی و گهگاهی عال

 میزان دسترسی و فراهم بودن درمان بود. های تهاجمی،ترس و نگرانی از درمان ،داشتن زایمان

تناسلی که در  -های ادراریی بیماریعوامل تاخیر و تسریع در جستجوی سالمت و درمان زنان در حوزهنتیجه گیری: 

تواند بعنوان اساسی برای طراحی کند و میه است، در درک نیازهای بهداشتی آنان کمو میاین مطالعه شناسایی شد

ریزان و ارائه دهندگان خدمات بهداشت باروری و مراقبین سالمت های مؤثر توسط برنامهای و مشاورههای مداخلهبرنامه

 در نظر گرفته شود.

پژوهش  افتادگی اعضای لگن، زنان،، درمانجستجوی رفتارهای جستجوی سالمت، رفتارهای  ای کلیدی:هواژه 

 کیفی.
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 نقش شبکه های اجتماعی در مدیریت دانش

 4، هادی شریف مقدم9، محمدمحسن صدر2و1میثم داستانی

 دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران.  1
 فنآوری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران. کارشناس انفورماتیک، معاونت تحقیقات و  2
 دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران.3
 استاد علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران.4

 چکیده

 ای اجتماعی در اشتراک و مدیریت دانش است.هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش استفاده از شبکه ه زمینه و هدف:

این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه این  :روش ها و مواد

های مجازی کتابداری و  پژوهش شامل دانش آموختگان علم اطالعات و اطالع رسانی پزشکی عضو گروه

باشند. برای محاسبه حجم نمونه از فرمول آماری کوکران استفاده شد و رسانی در پیام رسان تلگرام می  اطالع

صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه  عنوان نمونه به  نفر به 101تعداد 

 محقق ساخته که روایی و پایایی آن در پژوهش های پیشین بدست آمده، استفاده شده است. 

های این پژوهش با استفاده از آزمون تی تو نمونه ای نقش استفاده از شبکه های اجتماعی در ارتقای دانش  یافته یافته ها:

 (. P<0.05کاربران این شبکه ها نشان می دهد که تفاوت معنی داری در سطح اطمینان قابل قبولی قرار دارد )

ی اجتماعی در ارتقای دانش کاربران نتایج این پژوهش نشان می دهد که استفاده از شبکه هانتیجه گیری: 

موثر است و عوامل عالقه مندی به اشتراک گذاری دانش در شبکه های اجتماعی و بعد از آن مکان مناسب 

شبکه های اجتماعی در شبکه های اجتماعی مهمترین گزینه در ارتقای دانش افراد محسوب می شود. 

شبکه های اجتماعی و عدم اعتماد به اشتراک گذاری  همچنین عدم اعتبار استنادهای علمی منتشر شده در

دانش در شبکه های اجتماعی از نکات منفی استفاده از شبکه های اجتماعی در به اشتراک گذاری دانش می 

 باشند.

 : شبکه های اجتماعی، مدیریت دانش، اشتراک دانش.ای کلیدیه واژه
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 دانشگاه پیراپزشکی نشکدهدا اساتید پژوهشی و آموزشی عملکرد کیفیت ارزیابی

 ۳۱۳1 سال در دانشجویان دیدگاه از تهران پزشکی علوم

 9 ایراندوست کامران ، 2 نعمانی فاروق ،1درگاهیحسین 
 ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده بهداشت، اقتصاد و مدیریت علوم گروه استاد،۳
 تهران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده بهداشت، اقتصاد و مدیریت علوم گروه بهداشت، اقتصاد ارشد کارشناسی دانشجو2

 ایران تهران،
 ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده درمانی، بهداشتی خدمات مدیریت کارشناسی دانشجوی۱

 چکیده

 . آیند می شمار به دانشگاه در اساتید مهم دکارکر دو پژوهش و آموزش عالی، آموزش حوزه در :هدف و زمینه

 فرایند در اما برخوردارند، یکسانی اهمیت از ها دانشگاه در تدریس و تحقیق که است این بر نظر غالباً چه اگر

 می تاکید آموزش از بیش پژوهش نقش بر عمالً ، ها دانشگاه علمی هیئت اعضای ارتقای و استخدام انتخاب،

 بروندادهای بر حد از بیش عالی آموزش عملکرد های شاخص که گردیده تصور این به منجر امر این .شود

 بی مورد ای گسترده طور به ها دانشگاه در ) تدریس کیفیت به توجه(  آموزش کارکرد و شده متمرکز پژوهشی

 پژوهش و آموزش عملکردی های شاخص به اساتید توجه میزان بررسی بنابراین، .است گرفته قرار اعتنایی

 و آموزشی عملکرد کیفیت ارزیابی طریق از دارد سعی حاضر مطالعه لذا .رسد می نظر به انکارناپذیر ضرورتی

 .کند بررسی را حیطه دو این به اساتید توجه میزان اساتید پژوهشی

 یاندانشجو از نفر 108 بین 1396 سال در که بوده، مقطعی توصیفی مطالعه یو حاضر مطالعه :ها روش و مواد

 در دانشجویان برای مطالعه به ورود معیارهای .گرفت انجام تهران پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی دانشکده

 حداقل که پیراپزشکی دانشکده کارشناسی دانشجویان دوم درجه در و همکاری به تمایل اول درجه در مطالعه،

 پژوهشگر توسط شده ساخته سوال 25 با ای پرسشنامه ها، داده آوری جمع ابزار .بود بودند؛ گذرانده ترم سه

 43 روی آزمایشی مطالعه طریق از رفته، کار به نامه پرسش اعتبار .بوده لیکرت ارزشی پنج مقیاس براساس

 اساتید از خواهی نظر طریق از پرسشنامه ظاهری روایی و گردید تایید (0.9) کرونباخ آلفای محاسبه و اساتید

 . گرفت قرار ینهای وتایید اصالح مورد

 همچنین ،باشد می درصد 2201 آموزشی خدمات از رضایتمندی نمره میانگین که داد نشان نتایج :ها یافته

 درصد  1106باشد می زیر ترتیب به آموزشی حیطه در اساتید عملکرد کیفیت از رضایتمندی توزیع میزان

 توزیع میزان پژوهشی بخش در و پایین رضایت درصد 106و  متوسط رضایت درصد 1600، باال رضایت

 رضایت درصد 69 باال، رضایت درصد 1309 باشد. می زیر ترتیب به اساتید عملکرد کیفیت از رضایتمندی

  .پایین رضایت درصد 1106 و متوسط

 اساتید پژوهشی و آموزشی عملکرد کیفیت گرفت نتیجه توان می مطالعه های یافته به توجه با :گیری نتیجه

 به حیطه دو این به اساتید توجه میزان دانشکده این در که کرد استنباط میتوان لذا باشد می یمتوسط حد در

 می تاکید آموزش از بیش پژوهش بر اساتید امروزه" میکند عنوان که زیر فرض بنابراین است بوده اندازه یو

 جهت در دانشجویان رضایت سبک منظور به رود می انتظار مسؤوالن از اما ، شود می رد دانشکده این در "کنند

 .دهند انجام بیشتری تالش خدمات بیشتر چه هر بهبود

 اساتید از رضایت پژوهشی، عملکرد آموزشی، عملکرد عملکرد، کیفیت :واژه های کلیدی
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 بررسی ارتباط تغذیه و سرطان معده : مروری سیستماتیک

 1نوقابی ایمان شریفی

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1

 چکیده

سرطان معده، چهارمین سرطان شایع دنیاست و رتبه دوم مرگ و میر ناشی از سرطان را به  زمینه و هدف:

 خود اختصاص داده است. در بروز آن عوامل اقتصادی و اجتماعی، رژیم غذایی، عوامل محیطی و ارثی را موثر

می دانند؛ اگرچه عفونت هلیکوباکتر پیلوری یو عامل بسیار مهم در ابتال به سرطان معده است. علیرغم 

درصد می  22استفاده از جراحی، اشعه درمانی و شیمی درمانی، میزان بقاء پنج ساله در بیماران در حدود 

ین چندین عامل رژیمی و باشد. مطالعه حاضر با هدف، مروری بر مطالعات پیشین جهت بررسی ارتباط ب

 سرطان معده انجام شده است.

: پژوهش حاضر یو نوع مطالعه ی مروری می باشد که به منظور بررسی ارتباط بین تغذیه و مواد و روش ها

 ,Scopusمقاله در پایگاه های اطالعاتی  11سرطان معده انجام گردیده است. در مطالعه ی حاضر تعداد 

Pubmed, Sience Direct و Google Scholar  ی مناسب، یافت شد واژه های کلیدی،با جست و جوی

 مقاله وارد مطالعه شدند. 3که بعد از حذف مقاالت غیر مرتبط و غیر اصیل، تعداد 

: با بررسی مولفه های رژیم غذایی، مواد غذایی نمو دار، مصرف گوشت کباب شده، داشتن گروه یافته ها

دن سرطان معده و متولدین روستا به صورت بارزی با ایجاد سرطان معده ، سابقه فامیلی مثبت بوAخونی 

مرتبط بود. همچنین خطر سرطان معده با مصرف باالی میوه ها و سبزیجات تازه و شاید چای سبز کاهش می 

یابد. از طرفی، شواهد روشنی مبتنی بر چگونگی ارتباط بین انواع گوشت ها، ماهی، چای سیاه، قهوه و سرطان 

 عده موجود نیست.م

: تعدیل رژیم غذایی به سمت افزایش مصرف میوه ها و سبزیجات تازه و کاهش مصرف نمو، غذا نتیجه گیری

های نمو سود شده و گوشت های فرآوری شده می تواند یو استراتژی بسیار مهم در کنترل و پیشگیری از 

 سرطان معده باشد.

ده، هلیکوباکتر پیلوری، عوامل خطر، میوه ها و سبزیجات، : رژیم غذایی، سرطان های معواژه های کلیدی

 .Aگوشت، گروه خونی 
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 مروری سیتماتیکچرب غیر الکلی و رژیم غذایی موثر، ارتباط بیماری کبد 

 نوروزی ا ، شریفی ا، قربانیان ک ، پشت چمن ز

 ر،سبزوار ،ایران.دانشجوی کارشناسی پرستاری ،دانشکده پرستاری جوین ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوا1

 .رانیسبزوار،سبزوار ،ا ی،دانشگاه علوم پزشک نیجو ی،دانشکده پرستار یپرستار یکارشناس یدانشجو2

 دانشجوی کارشناسی علوم تغذیه ،موسسه عالی علوم پزشکی وارستگان،مشهد،ایران.9

 رانیسبزوار،سبزوار ،ا یانشگاه علوم پزشک،د نیجو یدانشکده پرستارهییت علمی  ، یپرستار ی ارشد مراقبت های ویژه کارشناس 4

 چکیده:.

( شایع ترین شکل بیماری مزمن کبدی می باشد و NAFLDبیماری کبد چرب غیر الکلی )زمینه و هدف: 

شامل عالیم بالینی گسترده ای می شود  سندروم متابولیو  و چاقی و دیابت مهمترین علل  بروز بیماری کبد 

از آنجا که با صنعتی شدن جوامع و تغییر سبو زندگی و رژیم غذایی، جوامع رو به چرب غیر الکلی می باشند . 

 با توجه به نبود درمان قطعی و ازطرفی  .افزایش وزن رفته اند ، بروز این بیماری روز به روز رو به افزایش است

نا بود، لذا هدف پیشگیری راحت آن، عقالنی هست که با باید و نباید های تغذیه ای علیه این بیماری آش

مطالعه حاضر جمع بندی نتایج  مطالعاتی بود که ارتباط بیماری کبد چرب غیر الکلی  و دریافت های غذایی 

 موثر را مشخص می کرد. 

 فهد باScopus وMagiran ،ISI ،Pubmed ، Google scolar پایگاه های اطالعاتی مواد و روش ها:

 ردمو تمطالعامقاله مطالعه گردید که از این بین  96و تعداد گرفتند  ارقر جستجو ردمو مرتبط تمطالعا یافتن

 دن،بو اریتکر نظراز  تمقاال. یدنددگر بنتخاا یافته رساختا ورمر بهورود  ایبر رتکوهوو  مقطعی ی،شاهد

 یابیارز تطالعاا هید ارشگز کیفیتو  هشد سیربر یمتغیرها ،مطالعه ردمو جمعیت ،مطالعه عنو ان،عنو

 .شدند

سبزیجات و میوه  ها را به   غیر الکلی بچر کبد ریبیما به مبتال رانبیماداد  ننشا تمطالعا ورمر افته ها:ی

مقداری خیلی کم غالت را به مقدار کم و از گوشت قرمز و لیپید ها  به مقدار بیش از حد نیاز استفاده میکردند 

با این بیماری نشان دادند، در نتیجه پیشنهاد می . همچنین مطالعات تاثیر کم الگوی تغذیه ای مدیترانه ای را 

شود در مبتالیان کبد چرب غیر الکلی دریافت غذا ها و نوشیدنی های سرشار از فروکتوز محدود شود ،همچنین 

 دریافت قهوه می تواند خطر کبد چرب غیر الکلی را کاهش دهد.

 کبد ریبیما مواد غذایی مختلفی برهد دمی ننشا ،یافته رساختا ورمر یناز ا حاصل ییافتهها نتیجه گیری: 

 تیو فعال یجیبر کاهش وزن تدر یمبن رژیم غذایی .اردگذ می ثرآن ا با مرتبط ملاعوو  لکلیاغیر بچر
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است و با توجه به مطالعات  محدود در این  یالکل ریدرمان کبد چرب غ ییاستاندارد طال ویهنوز  0یکیزیف

 ده نگر بیشتری انجام گیرد.زمینه توصیه می شود مطالعات  آین

 . NAFLDکبد چرب غیر الکلی ، رژیم غذایی ، واژه های کلیدی :
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فارماکولوژیکی قارچ گانودرما لوسیدوم بر روی درمان _بررسی خواص تغذیه ای

 (سیستماتیک_مروری مطالعه یک) بیماری ها

 9اسدی فریبا ،2پورقدرت مرضیه ،1دهکردی خداوردیان زهرا

 .ایران بیرجند، بیرجند، پزشکی علوم دانشگاه فردوس، بهداشت و پیراپزشکی دانشکده عمل، اتاق کارشناسی یدانشجو1

 .ایران بیرجند، بیرجند، پزشکی علوم دانشگاه فردوس، بهداشت و پیراپزشکی دانشکده عمل، اتاق کارشناسی دانشجوی2

 درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه فردوس، اشتبهد و پیراپزشکی دانشکده مربی، زیستی، آمار ارشد کارشناس9

 ایران. بیرجند، بیرجند،

  Z.khodaverdiyan1527@gmail.com:الکترونیو پست

 چکیده:

در طب سنتی جهت درمان بی خوابی،  Ganoderma lucidumقارچ گانودرما لوسیدوم  زمینه و هدف:

و آسم مورد استفاده قرار میگیرد. هدف از این مطالعه  تنگی نفس، تقویت حافظه، بیماری های کبد و کلیه

سیستماتیو بررسی آخرین یافته های متخصصین درمورد اثرات بیولوژیو و فارماکولوژیو این قارچ _مروری

 میباشد.

سیستماتیو می باشد. مقاالت مورد استفاده در این پژوهش بدون _این پژوهش از نوع مروری مواد و روش ها:

با استفاده از کلیدواژه های اثرات درمانی، ترکیبات فعال، قارچ دارویی، گانودرما  2216انی تا سال محدودیت زم

و موتور جست وجوگر گوگل اسکوالر  SID ،Pubmed ،scincedirect لوسیدوم در پایگاه های اطالعاتی

د و خروج از قبیل دسترسی به مورد بود که با توجه به معیار های ورو 24تهیه گردید. مقاالت دریافتی در ابتدا 

 مقاله مورد مطالعه نهایی قرارگرفت. 16متن کامل مقاله درنهایت 

در مطالعات انجام شده مشخص گردید که پلی ساکارید های موجود در قارچ دارویی گانودرما خواص  یافته ها:

عمل کبد، روده و کلیه  تقویت سیستم ایمنی، آنتی اکسیدانی، ضدباکتری و ضدویروسی دارند و تنظیم کننده

هستند. پروتئین های متصل به پلی ساکاریدهای استخراج شده در آن خواص ضدویروس، ضد تورم و سم زا 

از رشد تومورها از طریق فعال کردن سیستم ایمنی و  G.Lucidumهستند. عصاره های مختلف جداشده از 

نودرما نوتریل جذب شده از عصاره متانولی اندام و گا Fتحریو تولید سیتوکین ها جلوگیری میکنند. گانودرما 

را دارا هستند. تری ترپنوئیدها ی آن  HIV_Iتوانایی بازدارندگی درمقابل ویرووس  G.Lucidumبارده 

میتوانند به عنوان مهارکننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین عمل کنند. دو تری ترپنوئید دیگر می توانند از 

 جلوگیری کنند.آزادسازی هیستامین 
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درمانی استخراج _طبق مطالعات انجام شده تاکنون مواد زیادی از این گونه با فعالیت بیولوژیکی نتیجه گیری:

و به دنیا معرفی شده است. با توجه به دردسترس بودن این گونه ارزشمند خوراکی بصورت خودرو در ایران و 

نسبت به گونه های چینی میتوان از آن جهت بررسی های اثبات وجود پلی ساکاریدهای بیشتر در گونه ایرانی 

 ضدسرطانی، آنتی اکسیدانی، ضدباکتریایی، ضدویروسی و ضددیابت به کار برد.

 .لوسیدوم گانودرما دارویی، قارچ فعال، ترکیبات درمانی، اثرات :واژه های کلیدی
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 : مروری سیستماتیکبرسی ارتباط سندروم متابولیک وکبد چرب غیر الکلی با تغذیه 

  1صولتیلی ع

 دانشجو پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران1

 چکیده:

و 2کبد چرب نوعی تجمع چربی در سلول های کبدی است که خطر سیروزدیابت نوعزمینه و هدف: 

ست که در بیماریهای قلبی عروقی را افزایش میدهد.بیماری کبد چرب غیر الکلی شایع ترین بیماری کبدی دنیا

حال حاضر درمان قطعی برای ان وجود ندارند. سندرم متابولیو مجموعه ای از عوامل خطرزای متابولیو است 

که در یو فرد وجود دارند. این عوامل خطر زا شامل مقاومت به انسولین، فشارخون، اختالالت چربی خون و 

چاقی میباشند و برخی از کبد چرب رنج میبرند. افزایش خطر انعقاد میباشد. اغلب بیماران دچار اضافه وزن یا 

این نکته ارتباط قویِ کبد چرب و سندروم متابولیو را نشان میدهد. هدف مطالعه ی حاضر خالصه کردن 

شواهد موجود در زمینه کبد چرب غیر الکلی و سندروم متابولیو و یافته های مبنی بر اثرات مقدار ماده ی 

 ( بر این بیماری هاست.9ثل اسید چرب امگامغذی یا اجزای خاص غذایی )م

مورد مطالعه  1936تا  1932مقاله حاضر یو نوع مقاله مروری می باشد و مقاله های منتشر شده از سال مواد و روش ها: 

و  مقاله انتخاب 0مقاله یافت شد که بعد از حذف مقاله های غیر اصیل و غیر مرتبط تعداد  14قرار گرفتند. در مجموع تعداد 

ی کبد چرب غیر الکلی، سندروم متابولیو، رژیم غذایی واژه های کلیدیمورد بررسی قرار گرفتند. این مقاله ها با جست و جوی 

 یافت گردید. ISIو PubMed ،Google Schoolar ،Science Directدر سایت های 

نین افزایش خطر دیابت نوع افزایش جهانی شیوع چاقی با افزایش شیوع کبد چرب غیر الکلی و همچ یافته ها:

همراه است. اگرچه راهکار خاصی برای درمان کبد چرب غیرالکلی وجود ندارد ولی اصالح رژیم غذایی نقش  2

خاصی در درمان دارد. الگوهای غذایی سرشار از میوه و سبزیجات همراه با شیوع کمتری از سندروم متابولیو 

متابولیو به ویژه اختالل در تحمل گلوکر همراه بوده. دریافت  بودند. دریافت زیاد گوشت با اجزای سندروم

اسید های چرب ترانس از روغن های هیدروژنه با افزایش مارکرهای التهابی همراه بوده است. به نظر میرسد 

یو رژیم غذایی حاوی مقادیر کم کربوهیدرات و اسید های چرب اشباع و مقادیر بیشتر فیبر و اسید های چرب 

 برای کنترل سندروم متابولیو مفید باشد. 9امگا

اصالح رژیم غذایی. کاهش وزن تدریجی و فعالیت فیزیکی درمان طالئی در بیماری کبد چرب غیر الکلی به  نتیجه گیری:

 حساب می آید. مصرف منظم سزیجات ومیوه برای کاهش خطر ابتال به سندروم متابولیو بسیار موثر است.

 غیر الکلی، سندروم متابولیو، رژیم غذایی، تغذیه. کبد چرب:واژه های کلیدی
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پیشگیری از سرطان  جهت ای تغذیه های رفتار بر آموزشی مداخالت اثربخشی

 سیستماتیک(-)مطالعه مروری

 9، مرضیه پورقدرت 2، ملیحه داودی *1سینا نظری سرخوانکالته

نشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی دانشجوی کارشناسی تکنولوژی جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی،دا1،9

 بیرجند، بیرجند، ایران.

 ایران. مشهد، مشهد، آزاد کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه2

Sinanazari856@yahoo.com 

 چکیده:

ابتال به انواع سرطان ارتباط معناداری وجود دارد.  ای با خطربین عادات و رفتارهای تغذیهزمینه و هدف: 

% انواع سرطان موثر است. از طرفی آموزش تغذیه عنصر مهمی در برنامه های 42تا  92بطوریکه تغذیه در بروز 

مطالعه مروری،  این از هدف شود. لذاها بخصوص سرطان محسوب میارتقای سالمت و پیشگیری از بیماری

 .باشد ای جهت پیشگیری سرطان میبر رفتارهای تغذیهبررسی تاثیر آموزش 

ای، های آموزش، مداخله آموزشی،عادات تغذیهکلیدواژه از استفاده سیستماتیو با-در این مطالعه مروری: مواد و روش ها

-2212از سال صورت فارسی و انگلیسی، جداگانه و ترکیبی، مطالعات مرتبط ای، تغذیه،پیشگیری و سرطان، بهرفتارهای تغذیه

 Google جستجوگر موتور و SID، Pubmed ،magiran   ،irandmedexاطالعاتی شامل  هایپایگاه در 2211

Scholar  مقاله تجزیه و تحلیل شد. 10انتخاب و  براساس هدف پژوهش 

 شکاه و پیشگیری جهت ای تغذیه رفتارهای بر آموزشی مقاالت متعددی بر اثرات مثبت مداخالتها: یافته

 اند. مداخالت آموزشی چون ارائه برنامه آموزشی از طریق اینترنت و کتابچه آموزشی بهسرطان تاکید ورزیده

ای جهت پیشگیری از همراه پیگیری تلفنی بیش از سایر مداخالت اثرگذار بودند. میانگین رفتارهای تغذیه

غذا، بسامد مواد غذایی، عادات مصرف  سرطان، همچون رفتارهای خرید مواد غذایی، آماده سازی و نحوه طبخ

داری مواد غذایی پس از انجام مداخالت آموزشی افزایش معناداری داشته است. مواد غذایی، بهداشت و نگه

 کاهش مصرف و مایع های روغن غالت، لبنیات، حبوبات، و سبزی، مصرف میوه افزایش سبب همچنین آموزش،

 .است شده های شیرین نوشیدنی و چیپس مانند تنقالت و آماده غذاهای

ای و نقش مهم زنان بعنوان مدیران با توجه به تاثیر بسزای مداخالت آموزشی بر رفتارهای تغذیه گیری:نتیجه

شود ارتقای سطح آگاهی این قشر در ای خانواده لذا پیشنهاد میاصلی سبد غذایی و الگوی رفتارهای تغذیه

ای و نشر کتب و پمفلت آموزشی یا های رسانهبدن از طریق آموزش ها درمورد مواد غذایی و عملکرد آن

mailto:Sinanazari856@yahoo.com
mailto:Sinanazari856@yahoo.com
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برگزاری کالسهای عمومی رایگان و همچنین برگزاری کالسهای آموزشی در ادارات و استفاده از متخصصان 

 آموزش بهداشت و علوم تغذیه برای زنان شاغل بعنوان یو سیاست ملی بهداشتی در نظر گرفته شود.

 ای، پیشگیری، سرطان.موزش، تغذیه، رفتارهای تغذیهآ: واژه های کلیدی
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 خودمراقبتی تغذیه ای و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر اسفراین

 1زهرا افراسیابی،*9حسین روحانی،2احمدصادقی ،1طاهره نسائی

 .ایران اسفراین، زشکی اسفراین،دانشکده علوم پ دانشجوی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، 1

 .ایران اسفراین، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، استادیار گروه بهداشت عمومی، دکترای مدیریت بهداشت و درمان، 2

 .ایران اسفراین، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، استادیار گروه بهداشت عمومی، دکترای آموزش بهداشت، 9

 چکیده:

ودمراقبتی امروزه از اولویت های نظام خدمات بهداشتی ایران می باشد. انجام خ زمینه و هدف:

خودمراقبتی فرایندی فعال است که شامل اقدامات و فعالیت های آگاهانه آموخته شده و هدف داری 

است که توسط فرد یا افراد دیگر به منظور حفظ حیات خود انجام می گیرد. از آنجایی که بخش عظیمی 

را جوانان تشکیل می دهند که درصد باالیی از این جوانان دانشجو اند و یکی از پر  از جمعیت ایران

که رفتارهای خودمراقبتی می تواند از مواجهه این قشر از عوامل  مخاطره ترین قشر های جامعه هستند

ن لذا این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر برخودمراقبتی تغذیه در دانشجویا .مخاطره امیز بکاهد

 دانشگاه های دولتی شهر اسفراین انجام گرفت.

انجام گرفته  36تحلیلی است که به صورت مقطعی درسال -این مطالعه از نوع توصیفی مواد و روش ها:

دانشجو به روش نمونه گیری طبقه ای از دانشگاه های علوم پزشکی و  260است. در این بررسی تعداد  

مراقبتی تغذیه ای با استفاده از  جمع آوری اطالعات خود فنی مهندسی شهر اسفراین انتخاب شد.

پرسشنامه استاندارد خودمراقبتی تغذیه ای و به روش خود اظهاری تکمیل گردید. داده ها با استفاده از 

مستقل تجزیه و تحلیل T آنووا، و آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، 13نسخه SPSSنرم افزار 

 شدند.
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پسر بودند. همچنین میانگین سنی آن ها  %62/3دانشجوی مورد بررسی  260از مجموع: یافته ها

 7/8±64/37بود. یافته ها نشان داد میانگین نمرات خودمراقبتی تغذیه ای دردانشجویان  20/5±1/7

(، P-value<0.001بود. نتایج حاکی ازآن بود که بین خودمراقبتی و متغیرهای رشته تحصیلی)

-P( و درآمد خانواده)P-value<0.04(، وضعیت سکونت)P-value<0.001وضعیت تاهل)

value<0.001اما بین خودمراقبتی و متغیر های جنسیت ) ( ارتباط آماری معنا داری وجود داردP-

value<0.1( نوع دانشگاه ،)P-value<0.45( و ترم تحصیلی )P-value<0.48 ارتباط معنا داری )

 دیده نشد.

متوسط است. درحد  انیدانشجو نیدر ب یخودمراقبت وضعیت ن است کهاز آ یحاک جینتا نتیجه گیری:

برخالف انتظار وضعیت خودمراقبتی تغذیه ای در بین دانشجویان علوم پزشکی و فنی مهندسی یکسان 

 یخودمراقبت نهیزم و آموزش دردر محیط دانشگاه  انیدانشجو هیبه تغذ شتریب یدگیبارسمی توان  بود.

 .میارتقا  ده انیدانشجو نیب را در ای هیتغذ یخودمراقبت ،هاتمام رشته  در هیتغذ

 خودمراقبتی، تغذیه،  دانشجویان. واژه های کلیدی :
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 نقش سالمت همراه در آموزش اصول تغذیه ای بیماران تحت شیمی درمانی: بررسی مروری

 1، علیرضا بنای یزدی پور*1فرشته منوچهری منزه

 
 یراپزشکی،دانشکده علوم پ ،اطالعات سالمت، کمیته تحقیقات دانشجویی یو فناور یوه مدارک پزشکگردانشجوی کارشناسی ارشد، 1

 یران.مشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک

 manouchehrif961@mums.ac.irپست الکترونیو:

 چکیده:

لفن همراه و ت وتر،یاطالعات و ارتباطات مانند کامپ یاستفاده از فناورسالمت الکترونیو زمینه و هدف: 

از سالمت  رمجموعهیز ویاصطالح سالمت همراه به عنوان  ی در حیطه سالمت است.ارتباطات ماهواره ا

 یدستگاه ها نهیدر زم ییها شرفتیپ .ردیگ یظهور کرده و در حال حاضر مورد استفاده قرار م ویالکترون

را تحت  یبهداشت یدر مراقبت ها ینقش فناور یریهوشمند تلفن همراه )تلفن ها و تبلت ها( به طور چشمگ

در بهبود  از راه دورارتباطات  یو اثربخشسنجی نشان داده است که امکان  یمطالعات قبل قرار داده است. ریتاث

به سرعت در حال توسعه  یاز اهداف سالمت یاریبس یتلفن همراه برا یکاربرد یو برنامه ها مارانیمراقبت از ب

ی مختلف  از جمله انکولوژ ویپاتولوژ یندهایفرآ یبرا ی رادیجد یباطات روش هااطالعات و ارت یاست. فنآور

تواند  یو م شده استدر سراسر جهان  یبهداشت یشکل مراقبت ها رییتغ سالمت همراه موجب ایجاد کرده اند.

براین، داشته باشد. بنا یعوارض جانب تیریمد همچون یسرطان مارانیو ارائه مراقبت ب تیریدر مد ینقش مهم

 درمانی بود. شیمی تحت بیماران هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سالمت همراه در تغذیه

این پژوهش به صورت مروری و از طریق جستجو در پایگاه های اطالعاتی معتبر از قبیل مواد و روش ها: 

Scopus ،PubMed ،ScienceDirect،Google Scholar ،Web of Science  یواژه های کلیدیو با 

"Mobile Health" ،"Mhealth" ،"E-Health" ،"Chemotherapy"، "Cancer"و "Patient 

Education"  انتخاب گردید. 2210تا  2212مقاله از سال  22انجام شد. در نهایت 

یافته های بررسی متون حاضر، نشان دادند که با طراحی و روند رو به رشد سالمت همراه در بیماران یافته ها: 

انی، از طریق این فناوری به بیماران آموزش هایی در جهت رعایت اصول تغذیه، مواد غذایی مورد شیمی درم

نیاز و زمان مصرف آن اطالعاتی از طریق برنامه های کاربردی تلفن همراه و سیستم ارسال پیام متنی داده می 

از این فناوری آنها بیان کردند که شد. بیماران در استفاده از این سیستم رضایت کافی را داشتند و با استفاده 

آگاه تر شده و می توانند بر اساس رعایت اصول تغذیه ای، عوارض جانبی که از طریق درمان ایجاد می شود را 

مدیریت کرده و باعث ارتقاء و بهبودی درمان شوند. عالوه بر این بیماران می توانستند در صورت نیاز از طریق 

را با تیم ارائه دهنده مراقبت سالمت در جهت مشاوره داشته و راهنمایی های الزم را سالمت همراه ارتباط الزم 

 از این طریق هم دریافت کنند.
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نتایج بررسی متون حاضر نشان داد که، به کارگیری این فناوری در حوزه درمان سرطان منجر به نتیجه گیری: 

ی شود. یکی از چالش های مطرح شده در این افزایش کیفیت، کاهش هزینه و ارتقاء سطح سالمت بیماران م

زمینه عدم وجود زیرساخت ها و سطح سواد الزم در جهت به کارگیری این فناوری می باشد. بنابراین نیاز است 

 که برنامه ریزی هایی در جهت بهبود زیرساخت های موفقیت آمیز این فناوری صورت گیرد.

 درمانی، سالمت الکترونیو. سرطان، سالمت همراه، شیمی های کلیدی: واژه
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 یک مطالعه مروری :شیوع تولد نوزاد با وزن کمبا در دوران بارداری تغذیه ارتباط 

 4ندا شریفی  ، 9فاطمه مردانی ،  2عاطفه ابراهیمیان  ، 1فریبا مردانی

 گناباد، گناباد، ایران. پزشکی ومعل دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تحقیقات مامایی، کمیته دانشجوی کارشناسی ارشد1

 .گناباد، گناباد، ایران پزشکی علوم دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تحقیقات مامایی، کمیته دانشجوی کارشناسی ارشد 2

 .انپزشکی گناباد، گناباد، ایر علوم دانشجویی، دانشکده پرستاری، دانشگاه تحقیقات دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، کمیته9

 .گناباد، گناباد، ایران پزشکی علوم دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تحقیقات مامایی، کمیته دانشجوی کارشناسی ارشد4

 Mardani.f110@gmail.com: الکترونیو  پست

 چکیده:

از  یکی ،دارد دجوو مختلفی ینشانگرها جامعه یودر  دجومو یشتابهد ضعیتو تعیین ایبر زمینه و هدف:

( LBWگرم به عنوان وزن کم هنگام تولد ) 2122وزن هنگام تولد کمتر از ست.ا تولد مهنگاوزن  نشانگرها ینا

دارد.  نوزاد تولد هنگام وزن در زیادی تاثیر بارداری دوراندر مادر  ای تغذیهضعیت ودر نظرگرفته می شود. 

نامناسب باعث ضعف بهداشتی مادران می شود که عوارض آن شامل تاخیر رشد داخل رحمی جنین،  تغذیه

 بر مطالعه حاضر با هدف مروریلذا سقط جنین، زایمان زودرس و به خصوص وزن کم زمان تولد می باشد. 

 . شد  انجام شیوع تولد نوزاد با وزن کمبا در دوران بارداری تغذیه ارتباط 

 اطالعاتی وری مطالعات، جستجوی الکترونیکی در پایگاه هایآجهت جمع  ها: روش و مواد 

SID،magiran ،googlescholar ،pubmed وزن کم زمان تولد ،تغذیه ی فارسیواژه های کلیدیبا و، 

بازه های زمانی  در Nutrition  ،Low birth weight ، Pregnancy ی انگلیسیواژه های کلیدیو بارداری 

 انجام شد. 2210تا  2222

مقاله که با عنوان مورد نظر مرتبط بود  11نهایتا  یافت شد، مقاله 46شده  انجام های در بررسی یافته ها:

جهت بررسی انتخاب شد. یافته های چند مطالعه بیانگر این بود که پیروی از الگوی غذایی ناسالم )مصرف 

عده های شیرین و شیرینی جات، سیب زمینی، مایونز، باالی روغن جامد، میان وعده های شور، نوشابه، میان و

 لبنیات پرچرب( در دوران بارداری موجب افزایش کم وزنی هنگام تولد می گردد. همچنین در مطالعات دیگر

برابر، مصرف نکردن مکمل های آهن، مولتی  11/9برابر، مصرف کم میوه جات  11/2مصرف کم لبنیات 

یافته های رابر در دوران بارداری با احتمال زایمان نوزاد کم وزن ارتباط داشت. ب 16/19ویتامین و اسید فولیو 

 یو مطالعه دیگر نشان دهنده تاثیر دریافت تغذیه ای روی حتی در اوایل بارداری بر وزن هنگام تولد بود. نتایج

 دوران در فولیو اسید لمکم دریافت عدم یا و دریافت با کم وزن با نوزاد تولد شیوع داد نشان دیگرمطالعه  یو
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از دیگر یافته ها می توان نتیجه گرفت که مصرف مکمل کلسیم ممکن است  .ندارد معناداری ارتباط بارداری

 مستقل از طول مدت زمان بارداری، برافزایش وزن هنگام تولد تاثیر داشته باشد.

 های مراقبت مسئولین نقش تاهمی ،نوزاد وزنی کم با مرتبط ای تغذیه عوامل به توجه بانتیجه گیری: 

 گیری وزن و تغذیه زمینه در عمومی های آگاهی افزایش در بارداری دوران در مادران ای تغذیه – بهداشتی

 .شود می مشخص پیش از بیش بارداری دوران در مناسب

 بارداری. ،وزن کم زمان تولد ،تغذیه واژه های کلیدی:
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 ان در زنان یائسه: یک مطالعه مروریتغذیه با پوکی استخوارتباط بررسی 

 4ندا شریفی،  9عاطفه ابراهیمیان، 2فاطمه مردانی،  1فریبا مردانی

 . گناباد، گناباد، ایران پزشکی علوم دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تحقیقات مامایی، کمیته دانشجوی کارشناسی ارشد1

 .پزشکی گناباد، گناباد، ایران علوم دانشجویی، دانشکده پرستاری، دانشگاه حقیقاتت دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، کمیته2

 گناباد، گناباد، ایران. پزشکی علوم دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تحقیقات مامایی، کمیته دانشجوی کارشناسی ارشد 9

 .گناباد، گناباد، ایران پزشکی علوم ی، دانشگاهدانشجویی، دانشکده پزشک تحقیقات مامایی، کمیته دانشجوی کارشناسی ارشد4

 mail.comMardani.f110@g: الکترونیو  پست

 چکیده

 مانیدر هزینهو  هستند شتیابهد هعمد تمعضالاز  نیاستخوا یها شکستگیو  انستخوا پوکی زمینه و هدف:

باال رفتن سن و یائسگی عامل مهمی در کاهش توده استخوانی و به دنبال کنند.  می تحمیل جامعه بهرا  دییاز

هدف از این مطالعه ند. دار انستخوا سالمتدر  مهمی نقشای  تغذیه ملاعوآن پوکی استخوان می باشد. 

 تغذیه با پوکی استخوان در زنان یائسه است.ارتباط بررسی 

 SID،magiran ،google اطالعاتی العات، جستجوی الکترونیکی در پایگاه هایوری مطآجهت جمع  روش ها: و مواد 

scholar ،pubmed ی انگلیسیواژه های کلیدیو پوکی استخوان  ،یائسگی ،تغذیه ی فارسیواژه های کلیدیبا و Nutrition  ،

Osteoporosis، Menopause انجام شد. 2210تا  2220بازه های زمانی  در 

مقاله که با عنوان مورد نظر مرتبط بود جهت  3نهایتا  یافت شد، مقاله 21شده  انجام های رسیدر بر یافته ها:

بررسی انتخاب شد. یافته های چند مطالعه بیانگر این بود که مصرف قهوه و چای، دریافت روزانه کلسیم از رژیم 

از رژیم غذایی با  Dویتامین  غذایی، دریافت منیزیم از رژیم غذایی، دریافت مکمل کلسیم و دریافت روزانه

مصرف کوتاه مدت میوه  افزایش تراکم امالح استخوانی در ارتباط بوده است. و مطالعات دیگر بیانگر این بود که

 یهااغذاز غنی  ییاغذ یلگوهااهمچنین  .و سبزی در زنان یائسه تاثیر مثبتی بر شاخص های استخوانی ندارد

 ایبر وریضر یمغذ ادمو ادمو پایین کماتردارای  یالبنیات پرچرب و..( گوشت قرمز، باال) عشباا چربی ویحا

 استخوان )سیب زمینی سرخ کرده، مایونز و..( با شاخص های استخوانی رابطه منفی دارد. سالمت 

براساس نتایج بدست آمده از تحقیقات پوکی استخوان با عوامل متعددی از جمله تغذیه ارتباط نتیجه گیری: 

دارد. لذا اجرای برنامه های آموزشی در زمینه تغذیه صحیح و تغییر سبو زندگی به منظور معنا داری 

 پیشگیری از این عارضه ضروری به نظر می رسد.

 .پوکی استخوان ،یائسگی ،تغذیه های کلیدی: واژه
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 جراحی عمل تحت بیماران بیهوشی از ناشی تهوع بر زنجبیل اثربخشی بررسی

 4 منش یکتا مید،ا 9مود قالسی فاطمه ،2دنیایی یممر ،  1 اسماعیلی سجاد

 بیرجند، درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته جراحی، تکنولوژی کارشناسی دانشجوی9و1

 ایران. ، بیرجند

 ایران. اد،گناب گناباد، درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه جراحی، تکنولوژی ارشد کارشناس2

 ایران. گناباد، گناباد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، های فوریت کاردانی دانشجوی 4

 @gmail.comsajjad.esmaeili2020 الکترونیو: پست

 چکیده

ان تحت عمل جراحی است که میتواند تهوع و استفراغ از تظاهرات شایع ناشی از بیهوشی بیمار هدف: و زمینه

دهیداتاسیون، اختالل الکترولیتی، آسپیراسون ریوی و حتی پنومونی را به دنبال داشته باشد. مداخالت دارویی 

طب گیاهی با استفاده از زنجبیل میتواند روشی  برای پیشگیری از آن همواره با اثرات نامطلوب همراه است.

راغ باشد. این مطالعه مروری با هدف تعیین اثر بخشی زنجبیل بر تهوع ناشی از مکمل برای درمان تهوع و استف

 .بیهوشی بیماران تحت عمل جراحی انجام گرفت

 ،Scopus ، Sid اطالعاتی های پایگاه در مقاالت بررسی به حاضر مروری مطالعه ها: روش و مواد

Pubmed، Magiran، Scholar Google، گرفتن نظر در با که پرداخت 2102 تا 2220 زمانی فاصله در 

 گرفت. قرار ارزیابی مورد مقاله 16 ،پژوهش خروج و ورود های معیار

 عارضه هیچگونه و است سومند استفراغ و تهوع درمان برای اغلب زنجبیل که داد نشان ها یافته ها: یافته

 میزان و شدت کاهش باعث نطورهمی و دارد تهوع بروز تعداد بر ای کاهنده اثر زنجبیل کند-نمی ایجاد خاصی

 .شد مشاهده نقیضی و ضد اثرات آن از پس ولیکن میشود جراحی از پس ساعت دو تا تهوع بروز

 کم عاملی و مکمل روشی بعنوان زنجبیل گرفت نتیجه میتوان حاصل، های یافته به عنایت با گیری: نتیجه

 اثرات جراحی عمل تحت بیماران بیهوشی از یناش استفراغ و تهوع کاهش و کنترل در عارضه، بدون و هزینه

 آورد. می ارمغان به را مثبتی

 (. فارسی و انگلیسی صورت به ) استفراغ و تهوع جراحی، عمل زنجبیل، مکمل، طب کلیدی: های واژه
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 تاثیر پرستاری از دور بر تبعیت از رژیم غذایی بیماران مزمن

9زادهمهدی، فاطمه  2، حسین رنجبر 1مصطفی شیخ الطایفه 
 *9زاده، فائزه مهدی 

دکترای مدیریت اطالعات سالمت، گروه فناوری اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم 1 

 پزشکی تربت حیدریه، ایران.

ترای پرستاری، گروه پرستاری سالمت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دک2

 ایران. ، ریهتربت حیدریه، تربت حید

انشجوی کارشناسی فناوری اطالعات سالمت، گروه فناوری اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، د9

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، ایران.

f.mahdizadeh.hit@gmail.com  
 چکیده:

ایی یکی از مشکالت شایع بیماران مزمن می باشد که منجر به از دست عدم تبعیت از رژیم غذ زمینه و هدف:

رفتن سالمتی و عواقب اقتصادی می شود. پرستاری از راه دور یو روش مناسب برای این گروه از بیماران به 

شمار می آید که همراه با حمایت مستمر پرستار از بیمار موجب تقویت آگاهی و بهبود عملکرد بیماران می 

. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر پرستاری از دور بر تبعیت از رژیم غذایی بیماران مزمن بصورت مرور شود

 نظامند انجام شد. 

های پرستاری از راه دور، این مقاله یکمرور نظام مند می باشد که با استفاده از کلیدواژه :روش ها و مواد

در پایگاه های اطالعاتی  2211تا  2222های مزمن از سالبیماری های مزمن، تبعیت از رژیم غذایی بیماران 

PubMed, Scopus, SID, Magiran ,googlescolar  مقاله براساس  24به جستجو پرداختیم و تعداد

 معیار ورود وخروج وارد مطالعه شدند.

یت از رژیم غذایی ها درباره تاثیرات پرستاری از دور بر تبعمقاله منتخب پس از بررسی 24از بین   ها:یافته

سایر  6انسداد مزمن ریوی،  4، 2مقاله دیابت نوع 1مقاله نارسایی مزمن قلبی،  3بیماران مزمن مشخص شد؛ 

 بیماری های مزمن بر تبعیت رژیم غذایی موثر بوده اند.

یی در یافته ها نشان می دهد پرستاری از راه دور روشی مناسب و اثربخش در تبعیت از رژیم غذا نتیجه گیری:

 مبتالیان به بیماری های مزمن می باشد.

 پرستاری از راه دور، بیماری مزمن، تبعیت از رژیم درمانی. های کلیدی: واژه
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مقایسه تاثیر آموزش از طریق شبکه اجتماعی و چهره به چهره بر آگاهی مادران 

 کودکان مبتال به عفونت ادراری
 4، پارسا یوسفی چایجان9، محبوبه سجادی2*، اکرم بیاتی1زهرا زینلی

 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران .1 
 استادیار، کارشناسی ارشد، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.2

 ه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.استادیار، دکترای تخصصی پرستاری، گروه پرستاری، دانشگا9

 .ایران اراک، اراک، پزشکی علوم بیمارستان امیرکبیر، دانشگاه استاد، فوق تخصص نفرولوژی کودکان، گروه نفرولوژی کودکان،4

akram_19702002@yahoo.com 

 چکیده:

از مهمترین بیماریهای دوران کودکی است و بعد از عفونتهای تنفسی شایع عفونت ادراری یکی زمینه و هدف: 

 درصد ویزیت  9/1و  پزشکی های مشاوره درصد تمام 22ترین بیماری باکتریال در کودکان است. این بیماری 

دهد. با توجه به میزان باالی شیوع عفونت ادراری در کودکان و  می تشکیل را اورژانس در شیرخواران های

عوارض قابل مالحظه جسمی و بار اقتصادی سنگین آن که ناشی از عدم آگاهی والدین از نحوه مراقبت صحیح 

از کودک می باشد، لذا این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر آموزش از طریق شبکه اجتماعی و چهره به چهره بر 

  آگاهی مادران کودکان مبتال به عفونت ادراری انجام شد.

نفر از مادران دارای کودک مبتال به عفونت  00این کارآزمایی آموزشی دو گروهی بر روی ا: مواد و روش ه

نمونه های انجام شد.  1931ادراری مراجعه کننده به مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 

زش از طریق شبکه آمودر دو گروه پژوهش پس از کسب معیارهای ورود، به شیوه بلوک تصادفی انتخاب شده و 

هر دو گروه پرسشنامه محقق ساخته آگاهی  قرار گرفتند. (B)و آموزش چهره به چهره ( A) اجتماعی تلگرام

ماه بعد( تکمیل کردند. برای گروه اول آموزشها در طول سه روز و 1سوال( را قبل و بعد از مداخله )16مادران )

دقیقه( ارائه  41صورت یو جلسه آموزش چهره به چهره )از طریق شبکه اجتماعی تلگرام و برای گروه دوم ب

محتوای آموزشی شامل: شرح بیماری، عوامل خطر، عالئم، درمان، رژیم غذایی مناسب، نحوه مصرف آنتی شد. 

  .بیوتیو، چگونگی کنترل تب، راههای پیشگیری، لزوم پیگیری بیماری و عوارض آن بود

ظر تمام مشخصات دموگرافیو در هر دو گروه یکسان بودند. شرکت کنندگان در پژوهش از نیافته ها: 

دو گروه از نظر سال بود.  9039±2043سال و میانگین سنی کودکان  92011±4031میانگین سنی مادران 

ولی پس از مداخله، گروه شبکه  (P=012/2)میانگین نمره آگاهی؛ قبل از مداخله با یکدیگر تفاوت نداشتند 

. همچنین میانگین (P=226/2)ه به چهره از نظر میانگین نمره آگاهی برتری داشت اجتماعی نسبت به چهر

 . (P=2221/2) نمره آگاهی هر دو گروه، پس از مداخله نسبت به قبل از آن تفاوت آماری معناداری را نشان داد

وثر است. از هر دو مداخله آموزشی در افزایش مادران دارای کودک مبتال به عفونت ادراری منتیجه گیری: 

آنجا که کمبود نیرو در مراکز درمانی، آموزش مستقیم به بیمار را با مشکل مواجه می سازد؛ آموزش از طریق 

 شبکه اجتماعی به علت صرفه جویی در هزینه و زمان می تواند در اولویت قرار گیرد.

 آگاهی، آموزش چهره به چهره، شبکه اجتماعی، عفونت ادراری.واژه های کلیدی: 

mailto:akram_19702002@yahoo.com
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بررسی مروری: نقش علوم کامپیوتر و حوزه فناوری اطالعات در جهت بهبود خدمات 

 تشخیص ودرمان در حیطه مراقبت سالمت

 1پرنیان عسگری
 یراپزشکی،دانشکده علوم پ دانشجویی، تحقیقات کمیته اطالعات سالمت، یو فناور یگروه مدارک پزشکدانشجوی کارشناسی ارشد،  1

 یران.هد، مشهد، امش یدانشگاه علوم پزشک

asgarip951@mums.ac.ir 

 چکیده:

 علم است، کرده ایجاد صنعتی و علم هر در را زیادی تغییرات آن گسترش و اینترنت پیدایشزمینه و هدف: 

 تأثیرات نیز پزشکی خدمات ی ارائه بهبود و توسعه در اینترنت و است نبوده مستثنی قاعده این از نیز پزشکی

 رسانی اطالع سیستمهای آن از پس و آن پیشرفت و کامپیوتر آمدن وجود به از پس .است داشته بسزایی

 سیستمها این از که افتادند فکر این به همگان اینترنت شدن جهانی و کامپیوتری های شبکه قبیل از پیشرفته

 طریق از تا فتادندا فکر این به نیز درمانی بخشهای میان، این در. کنند استفاده خود سود به رسانی اطالع برای

داشت. یکی از  عهده بر را وظیفه مهمترین بخش این چون دهند، ارائه مردم کلیه به را بهتری خدمات اینترنت

شاخه های پزشکی از راه دور که در چند سال اخیر پیشرفت های فراوانی در این حوزه داشته، سیستم آسیب 

نقش سیستم و فناوری اطالعات در جهت بهبود خدمات  شناسی از راه دور است. بنابراین هدف پژوهش حاضر،

 تشخیصی در حیطه مراقبت سالمت خواهد بود.

و از طریق جستجو در پایگاه های اطالعاتی  1931این پژوهش به صورت مروری در سال مواد و روش ها: 

واژه  با  Scopusو PubMed  ،Google Scholar ،ScienceDirect ،Web of Scienceمعتبر از قبیل 

  "telepathology" ،"teleheath" ،"Healthcare" ،"ehealth"،"quality of care" ی های کلیدی

پس از جمع آوری مقاالت مرتبط داده  انتخاب گردید. 2210تا  2212مقاله از سال  11انجام شد. در نهایت 

 مورد بررسی قرار گرفت. های استخراج شده از مقاالت به منظور تحلیل توسط پژوهشگران خالصه برداری و

 بر مبتنی ای چندرسانه که، با استفاده از ، ارتباطات داد نشان حاضر متون بررسی های یافته یافته ها:

تله مدیسین  در درمان و تشخیص و عیب یابی ایجاد خواهد شد. به مربوط اطالعات شبکه سراسر در الکترونیو

 و اسالید تصویر ارسال برای دیجیتال میکروسکوپ ویدیو از ای و شده نصب میکروسکوپ روی ویدیویی دوربین ،

 اسالیدها مربوطه متخصصین سایر نظر از اطالع برای ها پاتولوژیست. شود می نظراستفاده مورد مراکز به الم، یا

 نظرات که است الزم بدن های قسمت برخی بیوپسی بررسی مانند موارد برخی در. دهند می قرار آنها اختیار در

 می شناسان آسیب می گیرد. صورت ممکن زمان ترین کوتاه در همفکری و شود تبادل سرعت به تخصصینم

 سیستم این. باشند داشته مشاوره دور راه از دیگر شناسان آسیب با زمانی و مکان هر در راحتی به توانند

 . می کند فراهم بیماران را برای مختلفی اقتصادی و اجتماعی جغرافیایی، شرایط در تشخیصی خدمات بهترین

سیستم های درمانی از راه دور با افزایش ارتباط با ارائه دهندگان مراقبت سالمت  در جهت نتیجه گیری: 

خدمات بهتر تشخیصی نقش قابل توجهی را ایفا خواهد کرد. این سیستم باعث ایجاد مشاوره ها از راه دور در 

 قابل کمبود که است روستایی و فقیر مناطق در سیستم این وبخ بسیار مزایای هر مکان و زمانی می شود. از
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عالوه بر ارتباط ارائه دهندگان مراقبت سالمت این سیستم منجر به  .دارد مراقبان سالمت وجود از توجهی

 اساسی افزایش کیفیت در خدمات و عملیات تشخیصی می شود. برای پیاده سازی این سیستم یکسری الزامات

و در کشورهای در حال توسعه یکسری محدودیت ها برای پیاده سازی آن وجود دارد که توجه مورد نیاز است 

 شود.و اهمیت روز افزون آن توصیه می

 فناوری اطالعات ، مراقبت سالمت، سالمت الکترونیو، پزشکی از راه دور.: واژه های کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

در مورد علل  بهداشت فردوس و یراپزشکیدانشکده پدیدگاه دانشجویان  واکاوی

 ۳۱۳1در سال  بازدارنده انجام فعالیت های پژوهشی

 4، امید یکتا منش  9سجاد اسماعیلی، 2، ملیحه مزروعی1فریبا اسدی

 . بیرجند،ایران پزشکی علوم دانشگاه فردوس، بهداشت و پیراپزشکی حیاتی،مربی،دانشکده آمار ارشد کارشناس1

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد،مشهد، ایران. علوم دانشگاه آمارزیستی، ارشد کارشناسی2

 .کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، بیرجند، ایراندانشجوی کارشناسی اتاق عمل عضو 9

 کی گناباد، گناباد، ایران.دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزش 4

 .esmaeili2020@gmail.comsajjad:  پست الکترونیو

 چکیده:

: تحقیق از مهمترین مسائلی است که به دلیل شناسایی مشکالت و مسائل آموزشی، پژوهشی، زمینه و هدف

مشکالت مربوط به سالمت جامعه، به خصوص در دانشگاهها باید به آن بهداشتی و ارائه راه حل در جهت حل 

بررسی علل بازدارنده انجام فعالیت های پژوهشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده این مطالعه با هدف توجه شود.

 .طراحی شد 1936پیراپزشکی و بهداشت فردوس در سال 

دانشجو با استفاده  132د که به روش سرشماری برروی تحلیلی بو-: این مطالعه از نوع توصیفیمواد و روش ها

از پرسشنامه ی استاندارد موانع پژوهش متشکل از سه بخش اطالعات دموگرافیو، موانع فردی و موانع 

با استفاده از آمار  SPSS22شخصی در دانشکده پیراپزشکی فردوس انجام شد.داده ها توسط نرم افزار 

 مون کای دو، آنالیزواریانس و تی مستقل تجزیه و تحلیل شد.توصیفی و آمار تحلیلی شامل آز

( به طور معنی داری بیشتر از موانع 21/11 ±03/3: از دیدگاه دانشجویان این مطالعه، موانع سازمانی)هایافته

( در عدم انجام پژوهش نقش داشتند. همچنین آشنا نبودن به اصول آماری واهمیت 20/46±41/12شخصی)

 بالینی نسبت به خدمات پژوهشی، به ترتیب مهم ترین مانع شخصی و سازمانی بود.بیشتر خدمات 

: با توجه به اینکه پژوهش می تواند در ارائه بهتر خدمات بالینی تأثیر بسزایی داشته باشد، انتظار نتیجه گیری

زه بالین توسط می رود با تسهیل فرایند سازمانی انجام طرحهای تحقیقاتی و اهمیت بیشتر به پژوهش در حو

مسئولین امر و همچنین برگزاری بیشتر کارگاههای پژوهشی، بتوان گامی در جهت بهبود کیفیت و کمیت 

 انجام پژوهش برداشت.

 : علل بازدارنده، دیدگاه، فعالیتهای پژوهشی.واژه های کلیدی
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Abstract: 

Introduction: The prevalence of obesity in dialysis patients is increasing, and as 

a result, more obese dialysis patients are being a candidate for kidney 

transplantation. Many transplant centers are using BMI of 30 or 35 kg/m² as 

exclusion criteria for kidney transplantation. In this review, we describe an 

approach for applying available data on the importance of obesity in kidney 

transplant recipients, the risk of obesity-related surgical complications and 

interventions to optimize the health of this population. 

Methods: We conduct a comprehensive search in Medline, PubMed, Up-to-date 

and Cochrane databases. 

Results: Several studies were shown that obese patients have more complications, 

shorter transplant, delayed graft function and shorter patient survival than ideal-

weight patients. Documents and Data for obesity and post-transplantation 

complications are controversial. There are few clinical studies on managing obese 

patients with end-stage renal disease (ESRD) and no acceptable strategies for 

different problems exist in this population. 

Conclusion: Suggestion of lifestyle modification, physical activity, and calorie 

restriction are the first approach for these patients. Pharmacological treatments are 

generally unsafe in these patients, except orlistat, but with mild efficacy. Bariatric 

surgery may be the only option for morbid obesity if all other treatments fail. 

Intervention should emphasize behavior therapy, physical activity to increase 

muscle mass, and calorie but not protein restriction. Bariatric surgery should be 

considered in severely obese patients who are kidney transplant candidate.   

Key Words: Obesity, Kidney Transplant, Diet, Weight loss. 
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 رفلکسولوژی و کاربردهای بالینی آن در ایران: مقاله ی مروری

 4هدا عزیزی، 9طالساز زاده هادی فاطمه، 2بحری نرجس،  1شریفی ندا

 .گناباد،ایران پزشکی علوم دانشجویی،دانشکده پزشکی،دانشگاه تحقیقات مامایی،کمیته ارشد کارشناسی دانشجوی1

 .گناباد،گناباد،ایران پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه انشکدهمامایی،د باروری،گروه  بهداشت استادیار2

 .گناباد،گناباد،ایران پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه مامایی،دانشکده باروری،گروه بهداشت استادیار9

 پزشکی علوم ماساژ،گروه طب چینی و مکمل،دانشکده طب ایرانی و مکمل،دانشگاه و سوزنی طب بالینی،استادیار تخصصی دکترای4

 .هد،مشهد،ایرانمش

  Sharifin921@Gmail.com: الکترونیکی پست

 است تهاجمی غیر و قدیمی روش یو مکمل، طب از ای شاخه شناسی بازتاب یا رفلکسولوژی زمینه و هدف:

 نماینگر ها دست و پاها کف رفلکسولوژی علم در. باشد می پاها و ها دست در رفلکسی نقاط ماساژ شامل که

 مشابه پاها کف در بدن مختلف های بخش گیری قرار ترتیب و نظم یعنی. هستند بدن ایاعض کل از نقشه یو

 روی عمیق فشار اعمال برای اشاره و شست انگشت از شناسی بازتاب طب در است. بدن در ها آن گیری قرار

 مکانیسم. شود می استفاده است، بدن های بخش دیگر و غدد داخلی، اعضا با منطبق که پاها از خاصی مناطق

 بدن کل سطح در انرژی های کانال اساس بر که فشاری طب و سوزنی طب مشابه حدی تا رفلکسولوژی

 آزاد شامل رفلکسولوژی عملکرد چگونگی مورد در مطرح های تئوری از برخی. شود می داده توضیح هستند،

 عروق در وازودیالتاسیون یجادا بوده، موثر فرد آرامش بر که سروتونین جمله از نوروترانسمیترها برخی سازی

 بر تاثیر و حسی های گیرنده روی بر اثر ایمنی، سیستم ارتقا سموم، دفع خون، جریان بهبود و محیطی

 ها انکفالین و اندورفین ترشح افزایش اتونوم، عصبی سیستم بر بخشی آرام اثر درد، ای دروازه کنترل مکانیسم

شود. لذا هدف از انجام مطالعه ی حاضر  می فرد درد کاهش وجبم و بوده موثر مورفین برابر 1 حداقل که

  بررسی کاربرد  بالینی رفلکسولوژی در اختالالت مختلف می باشد.

 Google scholarجهت دستیابی به مقاالت مرتبط، جستجو در پایگاه های اطالعاتی  مواد و روش ها:

Magiran,SID,Scopus, Science Direct, Pubmed,IRCT,  استفاده از واژه های کلیدی فارسی، با

 reflexology,footرفلکسولوژی ،ماساژ پا، بازتاب شناسی، بازتاب درمانی و  معادل انگلیسی آن ها شامل 

reflexology  .مقاله به دست  12و  انجام شد  واژه های کلیدیبا  زین یبیجستجو به صورت ترکانجام شد

با پژوهش حاضر  ویمطالعه که ارتباط نزد 24 قرار گرفت. یبررس مده که مطالعات مرتبط با پژوهش موردآ

  در ادامه تشریح می شوند. برخوردار بودند یداشته و به لحاظ روش کار، متغیر ها و ابزار از اعتبار مناسب
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بررسی مطالعات مختلف در این زمینه نشان داد رفلکسولوژی در زنان باردار روش مناسبی جهت   یافته ها:

خستگی و یبوست به شمار می آید. رفلکسولوژی بر کاهش درد و بهبود عالئم حیاتی پس از سزارین، کاهش 

بهبود عالئم سندرم پیش از قاعدگی، رفع تهوع و استفراغ بیماران سرطانی پس از شیمی درمانی، بهبود کیفیت 

پل اسکلروزیس، رفع خواب  و رفع یبوست سالمندان، کاهش شدت درد و خستگی بیماران مبتال به مولتی

احتباس ادراری پس از اعمال جراحی، بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان، کاهش فشار خون 

بیماران مبتال به سکته مغزی،کاهش سردرد میگرنی، بهبود عالئم بیماران قلبی، کاهش شدت درد پس از 

می موثر است. بازتاب شناسی باعث کاهش جراحی ستون فقرات و همچنین  برکاهش درد پس از هیسترکتو

شدت درد و اضطراب مادر در طی لیبر و همچنین افزایش نمره ی آپگار نوزاد می گردد در حالی که بر طول 

  مدت لیبر تاثیری ندارد.

مجموع یافته های این مطالعه ی مروری تاثیر مطلوب بازتاب شناسی بر بیماری های مختلف را  نتیجه گیری:

دهد. با توجه به بررسی های انجام شده، رفلکسولوژی می تواند به عنوان یو درمان جانبی در کنار  نشان می

  درمان های اصلی، جهت بهبود شرایط جسمی و روانی بیمار مورد استفاده قرار گیرد.

 .رفلکسولوژی، بازتاب شناسی، بازتاب درمانی:واژه های کلیدی
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ی بر درد و اضطراب درحیطه پزشکی: مقاله مروریبررسی تاثیر واقعیت مجاز  

 2رقیه رحمانی 1عاطفه ابراهیمیان

 .گناباد، ایران پزشکی علوم پزشکی ،دانشگاه دانشکده دانشجویی، تحقیقات کمیته مامایی، کارشناسی ارشد دانشجوی1

 .باد، گناباد، ایرانگنا پزشکی علوم پزشکی، دانشگاهمامایی، دانشکدهباروری، گروه بهداشتاستادیار 2

  ebrahimiyan127@gmail.com:الکترونیو  پست

 چکیده:

مجازی  بعدی سه محیطساختن  و کامپیوتری گرافیکی واقعیت مجازی با ایجاد یو محیط زمینه و هدف:

 محیط آن درکنند احساس می که ای گونه به کنند برقرار تعامل و ارتباط شود کاربران با محیطباعث می

 نظر های پزشکی گسترش پیدا کرده و ازدر علوم مختلف به خصوص در حیطه سیستم د. ایندارن حضور مجازی

مععدیعسیعن و غیره به عنوان  بخشی، تعلععهشناسی، توانپزشکی، روانآموزشی، بهداشتی، طب، دندان امور

در اضطراب و کاهش درد و  عنوان روشی برای مدیریت واقعیت مجازی بهروشی نوین کاربرد های فراوانی دارد. 

 زایمان، درمانی،، شیمیو سوختگی از اقدامات دردناک پزشکی مانند خونگیری، مراقبت از زخم وسیعیطیف 

 بر مجازی واقعیت تاثیر . هدف از این مطالعه بررسیشده است سازی استفادههای دندانپزشکی و ایمندرمان

 پزشکی است. درحیطه اضطراب و درد

 با مرتبط که 2210تا  2222یهالسا از هشد منتشر تمقاال کلیه وری،مر مطالعه ینای ابر ها:مواد و روش 

گرفتند.  ارقر تحلیل و سیربر ردمو ،نددبوی پزشکی  تاثیر واقعیت مجازی بر درد و اضطراب در حیطه

 Google scholar,PubMed)جمله از خلیدا منابع و لمللیابین طالعاتیا یهاهپایگات در مطالعا یجستجو

Google, SID, Magiran,  0Irandoc درد، مجازی، ی فارسی واقعیتواژه های کلیدی(و مجالت مرتبط با 

 صورت گرفت. Virtual Reality  ،pain، anxietyپزشکی و انگلیسی حیطه اضطراب،

 برای مقاله مرتبط با عنوان پژوهش14یافت شد که نهایتا  مقاله61شده،  انجام های بررسی در یافته ها:

 از مراقبت مراحل طی در اضطراب و درد کاهشاستفاده از واقعیت مجازی در شد. بنتخاا بیشتر تحلیل و سیربر

 مزمن، درد حاد، درد شیری، کاهش مولر دندان پالپتومی حین اطفال اضطراب و درد کاهش سوختگی، و زخم

 و نوروپاتیو شکم، درد درد میگرنی، دیابتی، سردرد نوروپاتیو درد سرطان، مزمن درد توانبخشی، با درد

گلودرد، شدت درد ناشی از بازکردن راه وریدی، درد و اضطراب ناشی از شیمی درمانی و درد  از پس نورالژی

 .زیاتومی تاثیر مثبت داشتاپی
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طبق مجموع مطالعات  های پزشکی رو به افزایش است.کاربرد واقعیت مجازی در حیطه امروزه نتیجه گیری:

در اقدامات دردناک پزشکی باعث مدیریت بهتر  مجازی استفاده از واقعیت که کرد گیرینتیجه چنین وانتمی

 را در بیماران به همراه دارد. (اضطراب استرس،) شناختی روان عالئم درد شده و همچنین کاهش

 Virtual Reality  ،pain ،.anxietyواقعیت مجازی، درد، اضطراب، حیطه پزشکی،: کلیدی هایواژه
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 یک مطالعه مروریبررسی تاثیر سیگار بر بروز بیماری آلزایمر : 

 9نیلوفر سعادتی ، 2داوود اولیائی  ، 1فاطمه مردانی

 
 .گناباد،ایران پزشکی علوم پرستاری ،دانشگاه دانشکده دانشجویی،  تحقیقات پرستاری ،کمیته دانشجوی کارشناسی ارشد1

 ری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.پرستا کارشناس 2

 پزشکی علوم پرستاری ،دانشگاه دانشکده دانشجویی،  تحقیقات پرستاری ،کمیته دانشجوی کارشناسی ارشد9

 .گناباد،ایران

 faeze.m1994@yahoo.comپست الکترونیکی :

 چکیده

از آنجایی که تشخیص بیماری  .باشد ه میآلزایمر تهدیدی برای سالمتی جهان، اقتصاد و جامع :زمینه و هدف

سیگار می . داده شده استسبب شناسی بیماری فوکوس  بر رویمطالعات زیادی  استدر مراحل اولیه مشکل 

بروز بر  سیگارمطالعه بررسی تاثیر از این هدف . که در این بیماری نقش داردباشد از جمله عواملی  تواند یکی

 باشد . آلزایمر می بیماری

 های پایگاه در 2210 -2220زمانی سال  بازه این پژوهش بصورت مروری با جستجوی دراد و روش ها: مو

با  Google scholar ,Pubmed, Google، SID, Magi ran ،Science Direct ،Nature اطالعاتی

واژه های و معادل آن با "Smoking" "Cigar" "Nicotine" "Alzheimr"انگلیسی  یواژه های کلیدی

در نهایت  و مقاله مرتبط با پژوهش مورد یافت شد91انجام شد.  "نیکوتین" "سیگار" "آلزایمر" ی فارسیکلیدی

 مقاله مرتبط به پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. 11

بررسی مطالعات مرتبط در این زمینه نشان داد استعمال سیگار در بروز بیماری آلزایمر موثر بوده و یافته ها: 

پاکت یا بیشتر بطور روزانه بروز بیماری آلزیمر افزایش میابد. در مطالعات  1سنگین سیگار بصورت با استعمال 

دیگر در افرادی که در گذشته سیگار استعمال میکرده اند و در حال حاضر مصرف کننده نیستند بروز بیماری 

 آلزایمر گزارش نشده بود.

روز بیماری آلزایمر دارد و روند تشکیل و تسریع آلزایمر استعمال سیگار رابطه ی مستقیمی با ب: نتیجه گیری

 اجتناب ناپذیر است.

 آلزایمر، سیگار، نیکوتین.: واژه های کلیدی
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 نقص و فعالی بیش اختالل شناسایی انواع اختالالت شایع خواب در کودکان مبتال به

 سیستماتیک(-)مطالعه مروری (ADHD)توجه 

 4، سجاد اسماعیلی 9، سینا نظری سرخوانکالته 2، ملیحه داودی* 1امیررضا جباری

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.1

 ایران. مشهد، مشهد، آزاد دانشگاه پرستاری، ارشد کارشناس2

 احی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.دانشجوی کارشناسی تکنولوژی جر 9

 ایران. دانشجوی کارشناسی تکنولوژی جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند،4

 amir.jabbari2673@gmail.comپست الکترونیو  : 

 چکیده

 (ADHD)توجه  نقص و فعالی اختالل بیش کودکی دوران تکاملی عصبی اختالل ترین شایعزمینه و هدف: 

 ه بااختالالت خواب را نشان می دهند ک ADHD کودکان و نوجوانان مبتال بهدرصد  12-21است. حدود 

 این انجام از همراه است. هدف کودک یادگیری مشکالت افزایش و در تمرکز اختالل زندگی، کیفیت کاهش

 باشد. می ADHDمبتال به  کودکان در خواب اختالالت شایع مروری، شناسایی انواع مطالعه

ودکان و اختالل بیش ک اختالالت، خواب، هایکلید واژه از استفاده در این مطالعه مروری بامواد و روش ها: 

 در 2211-2212صورت فارسی و انگلیسی، جداگانه و ترکیبی، مطالعات مرتبط از سال فعالی و نقص توجه، به

 Google جستجوگر موتور و SID ، Pubmed،magiran   ،irandmedexاطالعاتی شامل هایپایگاه

Scholar مقاله تجزیه و تحلیل شد. 11انتخاب و براساس هدف پژوهش 

 خواب، شروع در تاخیر شامل ADHDها شایع ترین مشکالت خواب کودکان مبتال به براساس یافتهیافته ها: 

روزانه، شب  آلودگی خواب بیدار شدن، از پس مدت طوالنی خستگی رفتن، رختخواب به یا در خوابیدن مقاومت

قرار بی پاهای سندرم مثل خواباختالالت  باالتر شیوع عالوه ادرای، پاراسومنیا و دندان قروچه است. به

mailto:amir.jabbari2673@gmail.com
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(RLS)، به  مبتال کودکان جمعیت در خواب حین تنفس اختالل ها واندام پریودیو حرکت اختاللADHD 

محرک همچون  داروهای از استفاده جنس، گزارش شده است.  همچنین مشخص گردید عواملی از قبیل سن،

و  خانواده (، محیطODD) Oppositional Defiant Disorderهای همراه از جمله ریتالین، وجود بیماری

 والدین در بروز انواع اختالالت خواب در این کودکان موثر می باشد. بین روابط

کند که تاکید می ADHDاین نتایج بر اهمیت اختالالت خواب به عنوان اختالالت همراه با گیری: نتیجه

شود با ارائه آموزش های شود؛ لذا پیشنهاد میکودکان بیمار می  QoLمنجر به خسارات قابل توجهی در 

درمانی من جمله بررسی  بهداشتی خدمات آگاهی والدین و ارائه سطح ارتقاء ریزی شده به منظوررفتاری برنامه

کارانه، زمینه بهبود وضعیت خواب این  محافظه منظور درمان عالیم اولیه اختالالت خواب در زمان ویزیت به

 آن کیفیت زندگیشان فراهم شود. کودکان و به دنبال

 اختالالت خواب، کودکان، اختالل بیش فعالی و نقص توجه.واژه های کلیدی: 
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تداخلگر و سرطان توسط  RNA بررسی مطالعات صورت گرفته در حیطه

 ایرانی پژوهشگران

 2*، سعیده عسکریان2، محسن نواری1دیه قراییمه ،1عارفه وکیلیان

 .انشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایرانکمیته تحقیقات د1

 .دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایراناستادیار بیوتکنولوژی پزشکی،  2

 Askarians1@thums.ac.ir: پست الکترونیو 

 چکیده:

دو   RNAیو فرایند بیولوژیکی مشتمل بر مولکولهای  (RNAi)لگرتداخ RNAزمینه و هدف: 

هدف مانع بیان ژن در  mRNAاز طریق مهار ترجمه یا تخریب مولکول های   است که  (dsRNA)ای رشته

 RNAو  (siRNA)کوچو تداخلی   RNA ،RNA (miRNA)سطح بعد از رونویسی می شوند. میکرو

برای مهار بیان ژنهای  RNAiتداخلگر هستند. قابلیت باالی  RNAانواع مختلف   (shRNA)سنجاق سری

 RNAکشف میکرو  هدفش سبب شده که آن به عنوان یو عامل درمانی جدید معرفی شود. به عالوه،

(miRNAs در خون به عنوان نشانگرهای تشخیصی غیر تهاجمی، روش جدیدی را برای شناسایی بیماری ها )

تداخلگر و یا  RNAه بررسی مطالعات صورت گرفته با استفاده از تکنیو هدف این مطالع مطرح نموده است.

 در پژوهشهای محققین ایرانی است. microRNAبررسی بیان 

اطالعات الزم جهت این مطالعه مروری، صرفا از مقاالت پژوهشی انجام شده تا اردیبهشت  مواد و روش ها:

 Megiran ،SIDمله بانو مقاالت پزشکی ایران، و با مراجعه به پایگاه های اطالعاتی منج 1931سال 

،PubMed ،Scopus  وScience Direct  .گردآوری گردید 

تداخلگر و اهمیت  RNA پژوهش به بررسی قابلیت های تکنیو 1212محققان ایرانی در حدود  یافته ها:

به ترتیب ها پرداخته اند. بیشترین مطالعات بر بیان سلول های سرطانی ) microRNAبررسی بیان

پستان،کبد و پروستات( انجام شده است، سهم قابل توجهی از مطالعات به ویژه در چند سال اخیر بر بیان 

miRNA  ( معطوف گشته است.92ها )درحدود % 

mailto:Askarians1@thums.ac.ir
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تداخلگر برای دستورزی بیان ژن به سرعت در حال گسترش است. با  RNAاستفاده از تکنیو  نتیجه گیری:

اده بهینه از آنها در بالین نیاز به بررسی های بیشتری می باشد. مطالعات ایرانی روند برای استف این حال، هنوز

برای  (in vivo)اما افزایش مداخالت درون تنی ،رو به رشد و مناسبی را در این زمینه در پیش گرفته است

 نزدیو تر شدن پژوهش ها به کاربرد پیشنهاد می شود.

 ، ایران.سنجاق سری RNA ،کوچو تداخلی  RNA ،RNAو میکر تداخلگر، RNA:کلیدی واژه های
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 وابستگی به تلفن همراه در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت جام

 2*، فاطمه نیکبخت1ملیحه عبدالهی

 .کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایران۳

 .، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایراندانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی2

 چکیده:

در  .آسیب های اجتماعی را به همراه داردکه  وابستگی به تلفن همراه نوعی اعتیاد مدرن است زمینه و هدف:

و باعث کرده است  پر تلفن همراه اوقات فراغت بسیاری از افراد بویژه قشر جوان را در کشورسالهای اخیر   طی

این مطالعه با هدف بررسی  .کاهش فعالیت های اجتماعی شده که این پیامد انزوای اجتماعی را به همراه دارد

 انجام گرفت. 1936فراوانی استفاده از تلفن همراه در بین دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت جام در سال 

دانشجو از دانشکده علوم پزشکی تربت جام تربت جام به طور  202: در این مطالعه مقطعی مواد و روش ها

 Hyun Young)پرسشنامه وابستگی به تلفن همراه ، ها آوری داده ابزار جمعسرشماری، وارد مطالعه شدند. 

Koo-2009استفاده شدید و  12-69استفاده متوسط،  69ای بود که نمره کمتر از  ( بیست سؤالی سه حیطه

( و 16)ویرایش  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم شد. داده وی هفتاد اعتیاد در نظر گرفته نمره بیشتر یا مسا

و  Pearsonو ضریب همبستگی  Chi - Square  ،Independent T Test ،ANOVAهای آماری  آزمون

Regression تجزیه و تحلیل شدند.  21/2داری  در سطح معنی 

 با میانگین سنساله،  10-21ی دانشجو 202از %(. 4/12د)اکثر شرکت کنندگان زن بودن یافته ها:

درصد اعتیاد داشتند.  1/16درصد وابستگی شدید و  0/92درصد وابستگی متوسط،  1/12 ،سال 1/1±91/22

های ارسالی و دریافتی  تعداد تماسبا جنس، طول مدت تماس روزانه، شدت وابستگی به تلفن همراه بین 

. ( p< 21/2)شدداری مشاهده  تفاوت معنیو ارسالی روزانه و مبلغ شارژ ماهیانه  ریافتیهای د پیامتعداد  ،روزانه

 و اجبار حیطه به مربوط میانگین بیشترین و 03/64±4/12میانگین نمره وابستگی به موبایل در دانشجویان 

بیشتر بود بومی جویان دانشغیر بومی از میانگین نمره وابستگی به تلفن همراه در دانشجویان  .بود اصرار

(221/2 =pمیان نمر .)معنادار به  مثبتهمبستگی متوسط مبلغ شارژ ماهیانه وابستگی به تلفن همراه با  ه

بینی  توان پیشمبلغ شارژ ماهیانه،  (. مدل رگرسیون نشان داد که p= 221/2بدست آمد ) r = 41/2 میزان

  وابستگی به موبایل را دارد.

پیشگیری از  در جهتمداخالتی  ی باالی به تلفن همراه در دانشجویان لزوم انجاممیزان وابستگ نتیجه گیری:

  .را می طلبدبه تلفن همراه  وابستگی بیشتراثرات 

 دانشجو. ،شیوع وابستگی، ،تلفن همراه  :کلیدی واژه های

 

 

http://journal.bums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86+%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87
http://journal.bums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9
http://journal.bums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://journal.bums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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 دانش مدیریت موانع ها و مولفه تحلیل

 9امید علی پور،  2 حقیرالسادات جمال، 1دکتر مریم سالمی

 دکتری علم اطالعات و دانش شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور.1
 نور. پیام دانشگاه شناسی، انشد و اطالعات علم دکتری دانشجوی2
 دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور.9

 haghirosadat@gmail.com پست الکترونیو:

 چکیده

: مدت زمانی از پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش در سازمان ها می گذرد ولی به نظر می زمینه و هدف

سیستم ها در عرصه عمل پیاده سازی و کارآیی الزم را نداشته است. در این رسد آن طور که شایسته است، این 

 پژوهش به بررسی موانع و مشکالت مدیریت دانش پرداخته می شود.  

 روش پژوهش تحلیل محتوای نظام مند متون فارسی و انگلیسی مدیریت دانش می باشد.  :روش ها و مواد

 موانع اکثر پژوهش های مرتبط، موانع مدیریت دانش را در سه دستهیافته ها حاکی از این است که  یافته ها:

موانع فناورانه تقسیم بندی کرده اند. هر یو از این مولفه ها نیز دارای  و سازمانی موانع ،(انسانی)فردی موانع

 ریزمولفه های زیادی هستند که در پژوهش بدان ها اشاره شده است. از موانع فردی می توان به: زمان،

 یا عدم معنوی و ... ؛ از موانع سازمانی می توان به:  و فکری مالکیت، دانش از تلقی، شغلی امنیت ارتباطات،

بودجه، عوامل ساختاری، زیرساخت های سازمان، رقابت  نبودن ارشد، کافی مدیران پشتیبانی و حمایت کمبود

 در موجود فرآیندهای با اطالعات فناوری های سیستم و ... ؛ و از موانع فناورانه می توان به: ناسازگاری

 اطالعات فناوری جدید های سیستم فواید رسانی اطالع عدم اطالعات، فناوری از بهینه مندی بهره سازمان،عدم

 کارکنان، آموزش و ... اشاره کرد.  برای

توجه به این  : موانع مدیریت دانش در عین تفاوت های سازمان ها، شباهت زیادی به هم دارند. نتیجه گیری

موانع قدمی اساسی در راه پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش است. امری که به نظر می رسد کمتر بدان 

 توجه شده است. 

 مدیریت دانش، موانع مدیریت دانش، تحلیل محتوا.  های کلیدی: واژه

 

 

 

 



 

77 
 

 بر شادکامی و سخت رویی روانشناسی دختران  تاثیر قصه های قرآن

 9امین غالمی مندی،2، فضه مودب 1شواییملیحه پی

 .سالمت خانواده، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سالمت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایرانگروه 1

 .دانشجوی کارشناسی ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران2

 .قیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد ایرانمرکز تح دانشجوی کارشناسی،-9

 چکیده

وده و برای او جذابیت و قصه گویی در طول تاریخ مورد عالقه و توجه بشر ب مقدمه و هدف:زمینه و هدف: 

د. قرآن کریم به همین دلیل، قصه یکی از ابزارهای مهم اصالح رفتار محسوب می شو .استشتهداخاصی کشش

گرایش او به قصه توجه نشان داده و با تأکید بر عالیق طبیعی انسان بسیاری از مباحث ظریف  نیز به نیاز بشر و

این پژوهش با هدف تاثیر اجتماعی و اخالقی را در قالب زیباترین داستان ها طرح و ارائه می نماید.  اعتقادی،

  ناسی  دانشجویان  انجام گرفت.قصه های قرآن بر شادکامی و سخت رویی روانش

 36-31جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور  واحد گناباد است که در سال تحصیلی  :مواد و روش ها

دانشجو با نمونه گیری تصادفی در دسترس بعنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب  92مشغول به تحصیل می باشند. در این پژوهش 

نفر از دانشجویانی که در جلسات معنویت  به صورت داوطلب شرکت کرده اند  را شامل می باشد.   11نه گروه آزمایش  شدند. نمو

از دانشجویان که در جلسات معنویت شرکت نکردند )از بین دانشجویان دانشگاه بصورت تصادفی در دسترس  11نمونه گروه کنترل 

هش  از نوع  نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل می باشد. گروه آزمایش  به مدت انتخاب شدند( را شامل  می باشد.  روش پژو

به جلسه  تحت تاثیر متغیر مستقل داستانها و قصه های قرآن  قرار گرفتند اما گروه کنترل تحت هیچگونه مداخله ای  قرار نگرفتند.  3

 استفعاده شعد.  رسشنامه  سخت رویی کوباساو پآکسفورد  شادکامی پرسشنامهها از  منظور جمع آوری داده

در پس آزمون گروه  شادکامی و سخت رویی روانشناسینشان داد که میانگین نمرات  این پژوهش: یافته ها

  آزمایش به طور معنا داری از میانگین نمرات پس آزمون در گروه کنترل  باالتر است.

شادکامی و سخت رویی در ارتقای سطح  قصه های قرآنداستانها و   : نتیجه گیری می شود کهنتیجه گیری 

  دانشجویان موثر است.  روانشناسی

 .شادکامی ،  سخت رویی روانشناسیقصه های قرآن، داستان گویی،   :هاکلیدواژه
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 مروری بر پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سبک های هویت و سبک های فرزندپروری

 1، سید محمود مالیی4، مهدی اسماعیلی9، فضه مودب بیلندی2ی پور، مهدیه عابد1ملیحه پیشوایی

 ایران. ، ،گناباد گناباد پزشکى علوم دانشگاه سالمت، ارتقاء و توسعه اجتماعى تحقیقات مرکز1

 ایران. ، ،گناباد گناباد پزشکى علوم دانشگاه ت،سالم ارتقاء و توسعه اجتماعى تحقیقات کارگروه دانشجویی مرکز کارشناسى پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی؛ دانشجوى2

 ایران. ، ،گناباد گناباد پزشکى علوم دانشگاه سالمت، ارتقاء و توسعه اجتماعى تحقیقات کارگروه دانشجویی مرکز کارشناسى پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی؛ دانشجوى9

 ایران. ، ،گناباد گناباد پزشکى علوم دانشگاه میته تحقیقات دانشجویی،ک کارشناسى پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی؛ دانشجوى4

 ایران. ، ،گناباد گناباد پزشکى علوم دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجویی ، کارشناسى پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی؛ دانشجوى1

 چکیده

هیچ کشوری ازگسترش سوءمصرف  اًمصرف موادازقرنهاپیش وجودداشته واکنون نیز،تقریب سوء :هدف و زمینه

ورده و دچار پیامدهای آروزانه شمار زیادی از افراد به مصرف مواد روی این گونه مواد درامان نمانده است. 

مهمترین تکلیف در دوران نوجوانی حل و . جسمانی، روانی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن می شوند

به ندرت در دوران نوجوانی به طور کامل حل و   این بحران .ی هویت استهویت در برابر گمگشتگ  فصل بحران

میتواند راه حلی  بزرگسالی بارهاوبارها بروز میکند. در حقیقت اعتیاد فصل میشود و مسائل هویتی در دوران

در فرزندان عواملی که در ارتباط با آمادگی اعتیاد  دیگراز .ناصحیح برای حل عواقب ناخوشایند این بحرانها باشد

آمادگی اعتیاد حائز ه در مسئل . لذا آنچهاشاره کرد نقش پیش بینی کنندگی خانواده استبه آن می توان 

نیمی از با توجه به این نکته که  اهمیت است، سبو های فرزند پروری و ادراک فرزندان از این سبو ها است.

فاده روزافزون از مواد مخدر جدید شیوع یافته جمعیت هر کشور را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند و است

انداختن  تاخیر به پیشگیری از هدف. میشود جایگزین درمان منطقی طور به پیشگیری شرایطی در چنین ،است

مادگی به آبینی  پیشاست. بنابراین این مطالعه با هدف  در جامعه مخدر مواد از استفاده شروع از جلوگیری یا

 انجام شد. های هویت،فرزند پروری در دانش آموزان دوره متوسطهاعتیاد بر اساس سبو 

 pubmed،Google،ایرانداک، مگیران ، SID جمله از علمی پایگاه های مطالعه این :مواد و روش ها

scholarبه مربوط فرد به منحصر منبع 61 و کرد جستجو کلیدهای مربوطه را و سیستماتیو های بررسی از 

. کردیم ارزیابی را مقاالت خالصه، و عناوین ارزیابی از پس. یافت شد  شده تعیین یشپ از جستجو استراتژی

 نهایی شد. مقاالت عنوان به مقاله 36

 ,P<0/01) اجتنابی -آمادگی به اعتیاد با سبو هویت سردرگم مقاله  3 تحلیل داده ها نشان داد که یافته ها:

r=0/48) ،9فرزندپروری سهل گیرانه (P<0/01, r=0/36)  راهبرد هیجان مدارمقاله با 9و (P<0/05, 
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r=0/219 با سبو هویت اطالعاتیمقاله  4رابطه مثبت معنی دار و (P<0/05, r=-0/39) ،1تعهد 

(P<0/05, r=-0/28)  راهبرد مسئله مدار مقاله 3و (P<0/01, r=-0/34)  رابطه منفی معنی دار دارد. نتایج

ی هویت، سبو های فرزندپروری و راهبردهای مقابله ای می توانند به نشان داد که سبو ها بررسی مطالعات 

 درصد از واریانس آمادگی به اعتیاد را پیش بینی کنند.  96صورت ترکیبی 

نتایج این پژوهش نشان داد که سبو های هویت، سبو های فرزندپروری و راهبردهای مقابله  نتیجه گیری:

عتیاد دارند؛ بنابراین می توان انتظار داشت که با آموزش این مهارت ای نقش مهمی در پیش بینی آمادگی به ا

 .ها به نوجوانان و والدین آنها از این معضل خانمان سوز جلوگیری کرد

 .اعتیاد، هویت، فرزندپروری :واژه های کلیدی
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به عنوان راهنمایی جهت   isiپایگاه  در سایبرنتیک حوزه بررسی مدارک و منابع

 این حوزه موضوعی پژوهشگران
 

 9، رضا بدیع زادگان2، مسعود محمدی1مجتبی ازقندی شهری

 
 دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.1
 مربی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران. 2
 نش شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.رییس نهاد کتابخانه های عمومی مشهد، دانشجوی دکتری علم اطالعات و دا9

 

 چکیده:

در عصر دانش که گاهاً با انفجار، آلودگی و یا به تعبیری افزونگی اطالعات مواجه هستیم راه   هدف: و زمینه

حل شایسته و منطقی این است که با بهره گیری از ابزارهای نو همچون نرم افزارها و پایگاههای اطالعاتی تحت 

راستای اهداف کتابشناختی داده های سنجشی علوم مختلف )اطالعات علم سنجی( را به ما ارایه می  وب که در

دهند قدم گذارده و با تحلیل موضوعی که اینگونه ابزارها به ما می دهند ارتباطات کمی و کیفی بین موضوع 

در دنیا شتاب بیشتری به  علم لیدتو اخیر سالهای در که آنجا از مورد عالقه ما با سایر علوم را مشخص نماییم.

هسته و مقاالت  مجالت با سایبرنتیو حوزه پژوهشگران است منطق و حتی الزام حکم می کند تا  خود گرفته

خودآشنایی بیشتری کسب نمایند و منطقی بود جهت حصول به این هدف سراغ  رشته پر استناد چاپ شده در

یم بی نظیر بلکه یکی از منحصر به فردهای موجود بود برویم و آن ابزار خاص و معتبر آن در دنیا که اگر نگوی

چرا که هم با ارزیابی های کیفی که در ورود هر مجله علمی به  بود isiپایگاه اطالعاتی و نمایه نامه بین المللی 

ار این پایگاه داده صورت می گیرد بصورت خودکار با نشریاتی که از وجاهت و وزانت علمی بیشتری برخورد

هستند دست به بررسی و انتخاب میزنیم هم اینکه با امکانات و شاخصهای متنوع و معتبری که در زمینه های 

علم سنجی و کتابسنجی در خود دارد امیدواریم اطالعات ارزشمندی جهت تصمیم گیری و باز کردن افق های 

 ندگان خود ارایه دهیم.نو در باب کمیت و کیفیت تولیدات علمی در موضوع سیبرنتیو را به خوان

داده ها و اطالعات  از استفاده کتابسنجی با روشهای  از سعی شده با بهره برداری اثر در این  :ها روش و مواد

آی به یو تحلیل واژگانی و محتوایی در روش پژوهشمان دست پیدا .اس.آی اطالعاتی پایگاه استخراج شده از

را در خود   *cyberneticاین پایگاه واژه   topicقاالتی را که در کنیم و جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه م

تا  1309داشته استخراج کرده و زمان آنرا بدون محدودیت از ابتدا تا به حال در نظر گرفته ایم )سالهای بین 

 .  ساله را شامل می شد 96( در یو بازه 2210

و نزدیو به مقوله سیبرنتیو  مرتبطسال  94این مقاله در  1412در این تحقیق مشخص گردید که  ها: یافته

مجله به چاپ رسیده  عنوان 122نمایه شده است که اکثر این تعداد مقاله در   Web Of Science در پایگاه 

مقاله در هر عنوان مجله را گزارش داده که  1عنوان تا  1023است ) البته بین بیشترین مقاله در یو مجله با 

 میان این در که می باشند کشور 30 به مربوط شامل شده( این  مجموعه مدارک کالً عنوان مجله را 122

و چندین کشور من جمله مراکش نپال و سنگال هر   اول، جایگاه در مدرک 1126با   آمریکا متحده ایاالت

ی است کشوری را به خود اختصاص داده اند. گفتن 30کدام با تولید یو اثر جایگاه آخر در این رده بندی 

دنیا  21اثر و در رتبه  41اثر و پایین تر از دانمارک با تولید  42اثر باالتر از سوئد با همان  42کشورمان با تولید 
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مدرک یعنی   1112زبان به چاپ رسیده اند که فقط  22اثر در  1412همچنین تمامی این .قرار گرفته است

از سویی  .زبان دیگر 13درصد در  601قی یعنی درصد در زبان انگلیسی به چاپ رسیده است و ماب 3909

 بیشترین آثار در موضوعات رایانه، مهندسی، اقتصاد، کنترل اتوماتیو و علوم اجتماعی کار شده است.

کشورها و زبانهای غالب در تولید محتواهای این موضوع کدامند همینطور  داد نشان نتایج  گیری: نتیجه

د کرده اند و نیز موضوعاتی که ارتباط بیشتری با این مقوله موضوعی یعنی مجالتی که بیشترین آثار را تولی

سیبرنتیو داشته اند مشخص شدند و بالطبع موضوعاتی را هم که کمتر با سیبرنتیو کار شده اند نیز مشخص 

گرفته اند  مولفینی که بیشترین آثار را در این زمینه تولید کرده اند و نیز مقاالتی که بیشترین ارجاع راگردید.

رنکینگ  و مجله زبان به نسبت مجله، دفاتر به خود مقاله ارسال از قبل پژوهشگران از سویی  مشخص شد

مقاله و نیز اعتبار علمی  چاپ شانس که چرا مجالت همینطور تعداد شماره های هر مجله دقت خواهند کرد

 تخصصی باشد.می تواند کمو کننده به تصمیم مولف و محقق این حوزه  آنها بیشتر

 

 آی، تولید علم، علم سنجی، تحلیل محتوا..اس.سیبرنتیو، آیکلیدی:  های واژه
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 پزشکی آموزش در وب تعاملی مزایا و تهدیدهای بکارگیری

 2وجیهه سادات باقرزاده، 1علی اصغر خواجه

 کارشناس پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.1

 
 ق در پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.کارشناس اخال2

 چکیده:

شبکه های اجتماعی نمونه هایی از تکنولوژی وب تعاملی هستند که  همکاری آنالین در جهان  زمینه و هدف:

را تسهیل می کنند. این شبکه ها به طور گسترده ای توسط عموم مردم استفاده می شود. آنها یو منبع 

ا فراهم می کنند که می تواند توسط فراگیران خوانده شود، به عنوان یو نمونه کار توسط فراگیران فراگیری ر

نوشته شوند و همچنین به عنوان یو فضای یادگیری مشارکتی استفاده شوند. علیرغم مزایای این فناوری ها، 

ید اطالعات مضر و یا مغرضانه در علوم بهداشتی ، ظهور این فناوری ها به طور بالقوه باعث افزایش خطر تول

است. چگونگی استفاده و ادغام این فناوری ها با برنامه های آموزشی و سازمانی محیط های یادگیری مجازی 

چالشی برای همه مربیان پزشکی است. بنابراین، این پژوهش به منظور معرفی مزایا و معایب استفاده از شبکه 

ن راه برای استفاده از این ابزارها در برنامه های آموزش الکترونیکی های اجتماعی در آموزش و تعیین بهتری

 برای دانشجویان، متخصصان بهداشت و درمان انجام شده است.

روش بکار رفته در این مقاله روش کتابخانه ای است و اطالعات آن از منابع و جستجوی مواد و روش ها: 

 م گردیده است. مقاالت در سایت ها و پایگاه های اطالعاتی فراه

استفاده از شبکه های اجتماعی نسبتا آسان است، وجود نرم افزار های رایگان بر توسعه استفاده نتیجه گیری: 

از آنها تاثیر زیادی دارد این فناوری ها فرصت خوبی را برای یادگیری مشترک و ارتباط بین فراگیران و مربیان 

از شبکه های اجتماعی می تواند به کاربران جهت توسعه مهارت  ارائه می دهد.  نتایج نشان می دهد استفاده

اما  تفکر انتقادی، مهارت فکر کردن، توانایی ساختن دانش، یادگیری مشارکتی، توسعه علمی و ... کمو کند

 استفاده از اطالعات منتشر شده در این شبکه ها باید محتاطانه باشد.

 ونیکی، آموزش پزشکی.شبکه های اجتماعی، آموزش الکتر کلیدواژه:
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 واقعیت مجازی: چشم اندازی نو در آموزش پزشکان

 2*زاده، فائزه مهدی 2زاده، فاطمه مهدی 1مصطفی شیخ الطایفه

 دکترای مدیریت اطالعات سالمت، گروه فناوری اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، ایران.1

دانشگاه علوم پزشکی 9فناوری اطالعات سالمت، گروه فناوری اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی،  دانشجوی کارشناسی2

 تربت حیدریه، ایران. 

  f.mahdizadeh.hit@gmail.com:پست الکترونیو

 چکیده:

نوین است که به کاربر امکان می دهد تا با یو  واقعیت مجازی یو تکنولوژی و نوآوری : زمینه و هدف

 یدر مراقبت ها یمهم ریتأث محیط شبیه سازی شده رایانه ای تعامل داشته باشد. این تکنولوژی

عمده ترین کاربرد واقعیت مجازی در پزشکی، استفاده از آن  خواهد داشت. ندهیدر دهه آ یبهداشت

بی برای محدود کردن خطرات زیاد آموزش به روش می باشد. واقعیت مجازی روش مناسجهت آموزش 

سنتی بوده است و نیز موجب کاهش شکاف های یادگیری آموزش های عملی و نظری می شود. بنابراین 

 است. گردیده واقعیت مجازی در آموزش پزشکان انجام این مقاله با هدف تبیین نقش تکنولوژی

 تیواقع یموضوع کاربردها رامونیبوده و مقاالت پ یمطالعه از نوع مرور نینوع ا:  مواد و روش ها

 Health-Care Professionals ،Virtualی واژه های کلیدیبا  آموزش پزشکیدر  یمجاز

Reality ، Training  ،یها گاهیاز پا یا به روش کتابخانهو ترکیب آن ها,Scopus ,Springer, 

Science Direct, PubMed, web of science Google  Google Scholar یها سال یط 

 قرار گرفت. یابیمورد جستجو و باز 2210تا  1333

مطالعه با توجه به معیار ورود و خروج از مرور  124مقاله به دست آمده،  121در مجموع  :یافته ها

مقاله نشان داد که واقعیت مجازی مزایای زیادی در آموزش  94خارج شدند. نتایج به دست آمده از 

 تلف پزشکی و جراحی، دندانپزشکی و روان شناسی دارد.حوزه های مخ

: واقعیت مجازی با ایجاد یو محیط شبیه سازی شده، انعطاف پذیر و امن امکان انجام  نتیجه گیری

هزاران بار تمرین بر روی بیمار را بدون محدودیت زمانی و آسیب به بیمار می دهد، که باعث آموزش 

ت و کاهش خطا در کارآموزان مراقبت بهداشتی درمانی می شود. با توجه بهتر و موثرتر و نیز افزایش دق

 به مزایای فراوان این فناوری توصیه می شود که از آن در آموزش بهره گرفته شود.

 پزشکان. ،آموزشی، مجاز تیواقع: های کلیدی واژه

mailto:f.mahdizadeh.hit@gmail.com
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 ۳۱۳1بررسی سبک زندگی زوجین ساکن شهر تربت جام در سال 

 2*، محدثه حیدری2مه رحیمی، فهی1ملیحه عبدالهی

 .مربی و عضو هیات علمی، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایران۳

 .دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایران2

 چکیده:

نتخاب کرده و از عوامل بسیار مهم در سالمت جسم و روان آدمی به سبو زندگی روشی است که فرد در طول زندگی ا زمینه و هدف:

شمار می آید و متاثر از فرهنگ، نژاد، مذهب، عوامل جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی، عقاید و باورهاست. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین 

راهنمای مناسب جهت آموزش اصالح شیوه زندگی در  شیوه زندگی زوجین شهر تربت جام انجام گرفت تا با آگاهی از روش زندگی آنان،

 اختیار برنامه ریزان قرار گیرد.

تحلیلی انجام شد. جمعیت آماری شامل زن و شوهر ساکن در -این مطالعه به صورت توصیفی مواد و روش ها:

ا به بود که به روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای انجام گرفت. داده ه 1931شهر تربت جام در سال 

 4تا 1به هر حیطه نمره بین وسیله پرسشنامه و روش مصاحبه با حضور درب منازل افراد گردآوری گردید. 

داده ها با استفاده از  حداقل توافق در آن حیطه را داشت.  4حداکثر توافق و نمره  1تعلق می گرفت که نمره 

 قرار گرفت. مورد تجزیه و تحلیل spss آمار توصیفی و تحلیلی با نرم افزار 

بر اساس یافته های مطالعه نیمی از افراد تحت مطالعه مرد و نیمی زن بودند. میانگین سن افراد  یافته ها:

%( بود. اکثر افراد 4/20%( و زیر دیپلم )1/92بود. تحصیالت اکثر افراد دیپلم ) 09/92 ± 9/11شرکت کننده 

هزار  122%( درآمد نداشتند و سپس کمتر از 9/91%( بودند. اکثر افراد)1/22%( و کارمند)1/41بیکار)

 ± 1/2%( درآمد ماهیانه داشتند. میانگین نمره هر حیطه به ترتیب در حیطه سالمت جسمانی 1/29تومان)

حیطه پیشگیری از ،  26/2 ± 1/2حیطه کنترل وزن و تغذیه ،  16/2 ± 61/2حیطه ورزش و تندرستی ،  11/2

حیطه ،  13/1 ± 1/2حیطه سالمت معنوی ،  21/2 ± 63/2سالمت روان  حیطه،  01/1 ± 12/2بیماری ها 

حیطه پیشگیری از ،  03/1 ± 32/2حیطه اجتناب از دارو ها و مواد مخدر ،  39/1 ± 11/2سالمت اجتماعی 

 بود. 22/2 ± 46/2و در کل  06/1 ± 61/2حیطه سالمت محیطی ،  01/1 ± 1/2حوادث 

حیطه ورزش و تندرستی و سپس حیطه کنترل وزن و تغذیه و کمترین امتیاز  : بیشترین امتیاز رانتیجه گیری

را حیطه سالمت معنوی و سالمت محیطی داشتند. که نشان از انجام رفتارهای ارتقادهنده در حیطه های 

ورزش و کنترل وزن و انجام رفتارهای ضعیف تر در حیطه سالمت معنوی و محیطی می باشد که باید با برنامه 

 ی مناسب موجبات بهبود سالمت در حیطه های ضعیف و افزایش کیفیت آن ها را ایجاد نمود. ریز

 سبو زندگی، سالمت، زوجین، تربت جام. واژه های کلیدی: 
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کیسه شن و یخ بر میزان خونریزی و هماتوم پس از مداخله  بررسی تاثیر توام

 (PCI)کرونری از راه پوست 

 4، علی اشراقی9، سید رضا مظلوم2زاده ، سید موسی مهدی1مریم ولی خانی

 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. 1

 عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران، 2

 ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری 9

 مشهد  مشهد، پزشکی علوم دانشگاه رضا، امام بیمارستان عروق و قلب گروه عروق، و قلب دانشیار4

 چکیده

این . و هماتوم یو پدیده شایع است از جمله خونریزی آنژیوگرافی عروقی و موضعی عوارض: زمینه و هدف

 هدفبا  مطالعهاین . شود می بیمارستانی های هزینه بیمار و افزایش اقامت مدت طول افزایش به منجر ضعوار

انجام  پوست راه از کرونری مداخله از پس و هماتوم خونریزی برکاهش یخ و شن کیسه از توام تاثیراستفاده

 .گرفت

 شیت .شدند تقسیم مداخله و کنترل گروه دو به تصادفی بصورت فمورال PCI کاندید بیمار 62  :روشمواد 

 موضع روی بر شن کیسه ساعت4 شد. سپس در گروه کنترل تا خارج پروسیجر اتمام از پس ساعت 4 شریانی

میزان گرفت.  قرار دقیقه 11 مدت به آن روی بر شن کیسه سپس و یخ کیسه آزمون گروه در .شد گذاشته

 دادهپس از خروج شیت چو شد.  12و 6و  9در ساعات خونریزی و هماتوم در ابتدای ورود به بخش و سپس

 .شد تحلیل دوطرفه واریانس آنالیز و مستقل تی فیشر، دقیق اسکوئر، کای های آزمون از استفاده با ها

 معنی اختالف مداخله از قبل خونریزی و هماتوم میزان و دموگرافیو مشخصات نظر از گروه دو بین :ها یافته

 مرحله در سی سی برحسب و  4و 9 و 2 مرحله در گرم برحسب خونریزی در اختالفنداشت ولی  وجود داری
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 مداخله گروه در هماتوم بروز میزانهر چند که  .(<21/2p)داربود  معنی مداخله و کنترل گروه دو بین 4 و 2

 نبود. دار معنی آماری آزمون ولی داد نشان % کاهش601 به %22 از کنترل به نسبت

 راه از کرونری مداخله از خونریزی و هماتوم پس کاهش به منجر یخ و شن کیسه از توام تفادهاس :گیری نتیجه

 گردید.  پوست

  هماتوم خونریزی،کیسه شن،  یخ،کیسه  پوست، راه از کرونری مداخالت: واژه های کلیدی
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 رسی ایمنی تردد پیاده سالمندان در شهر گنابادب

  1لیال صادق مقدم، 4عجممهدی ، 9،  فاطمه مردانی2یلوفر سعادتی، ن1صالح باقری کاخکی

  .دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد1

 .دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد2

 .اسی ارشد پرستاری سالمندان، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباددانشجوی کارشن9

 .دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد4

 .زشکی گناباددکترای سالمندشناسی، گروه پرستاری سالمندان و سالمت روان ، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پ1

 چکیده

در سالمندی تغییراتی در شکل و عملکرد اندام های درونی و بیرونی بوجود می اید و موجب اختالل در سازگاری فرد با  :زمینه و هدف

اسب محیط می شود، سالمندانی که بتوانند با توجه به این تغییرات ارتباط خود را با جامعه و محیط خود حفظ نمایند از سالمت روان من

تری برخوردار خواهند بود و می توانند استقالل خود را تا حدود زیادی حفط نمایند . این مطالعه با هدف بررسی ایمنی تردد پیاده 

  .سالمندان در شهر گناباد صورت گرفت

ه امکان تردد پیاد "گناباد انتخاب گردید. ویژگی در این مطالعه چهار منطقه از مناطق شهری : مواد و روش ها

گانه شهر دوستدار سالمند که از طرف سازمان جهانی بهداشت معرفی شده  3که یکی از معیار های  "در محله 

است ؛  با حضور پژوهشگران در ساعات مختلف شبانه روز در محله مورد نظر و تکمیل چو لیست مربوطه ، 

 مورد  بررسی و تحلیل قرار گرفت .

ق مورد نظر نشان داد ؛ کمبود نور مناسب در ساعات تاریکی، نداشتن نتایج بررسی فیزیکی مناط یافته ها :

تابلوی راهنمای خطر در مکان های مورد لزوم ، سطح ناصاف پیاده رو و وسعت ناکافی آن ، وضعیت بهداشت 

 پیاده رو ها و پل های نامناسب از مواردی بودند که نیاز به اصالح و بهینه سازی داشت.

طالعه نشان می دهد با توجه به سالمند بودن جمعیت شهری و روستایی گناباد و لزوم نتایج م نتیجه گیری:

استقالل و تحرک سالمند به تنهایی برای حفظ سالمت و انجام امور روزانه مربوط به خود ، توجه نهاد های 

مرتبط، افراد  مرتبط با بهینه سازی و اصالح پیاده رو ها و محل تردد سالمندان  مثل شهر داری ، و ادارات

داوطلب و خیرین ، به این موضوع و حساس سازی افراد جهت اصالح موارد ذکر شده ،آگاه سازی و پیگیری 

 صورت پذیرد .

 ، ایمنی سالمند ، تردد، پیاده روی ، سالمند  کلید واژگان:
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مبتال به  مارانیب یمتررویاسپ یشاخص ها باارتقا دهنده سالمت  ارتباط سبک زندگی

 هیر یمزمن انسداد یماریب

 9، زهرا سعادت خواه9فاطمه رجب زاده ،9*فیروزه لطفی خیبری، 2، موسی سجادی1علی دلشاد نوقابی

 .کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیئت علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران1

 .ری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایراندکتری پرستاری، عضو هیئت علمی، دانشکده پرستا 2

دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، 2

 .گناباد، ایران

f2014.lotfi@yahoo.com 

 چکیده:

است که با مدیریت صحیح و  COPDماران دچار سبو زندگی از عوامل مهم و قابل توجه در بیو هدف:  زمینه

بهبود آن و بازتوانی موثر ریوی می توان در درمان گام موثرتری برداشت اما ازآنجا که نقش سبو زندگی به 

طور خاص بر شاخص های اسپیرومتری مبتالیان به  بیماری انسدادی مزمن ریوی سنجیده نشده لذا این 

زندگی ارتقا دهنده سالمت با شاخص های اسپیرومتری بیماران مبتال به پژوهش با هدف تعیین ارتباط سبو 

 بیماری مزمن انسدادی ریه انجام شده است.

انجام شد. نمونه های  COPDبیمار مبتال به  112این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی : مواد و روش ها

ز پرسشنامه های اطالعات دموگرافیو، پژوهش به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. داده ها با استفاده ا

پرسشنامه سبو زندگی ارتقا دهنده سالمت والکر و چو لیست شاخص های اسپیرومتری جمع آوری 

و با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و  22نسخه  SPSSگردیدند. داده ها با استفاده از نرم افزار 

 ل شد.لیحمستقل و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تTآزمون

درصد افراد شرکت کننده در مطالعه  1/14بر اساس نتایج مطالعه، از نظر میزان فعالیت بدنی در هفته ها: یافته

هیچگونه فعالیت بدنی انجام نمی دادند. بیماران بیشترین نمره را در سبو زندگی ارتقا دهنده ی سالمت در 

عالیت بدنی کسب کردند. همچنین بین مصرف بعد روابط بین فردی و کمترین نمره را در بعد ورزش و ف

دخانیات با نمره کلی سبو زندگی ارتقا دهنده ی سالمت و ابعاد روابط بین فردی، ورزش و فعالیت بدنی و 

. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که (p<0/05)مدیریت استرس رابطه ی آماری معنی داری وجود داشت 

اما بین شاخص های  (p<0/01)ی آماری معنی داری وجود داشت  بین سن و شاخص های اسپیرومتری رابطه
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. همچنین بین (p>0/01)آنتروپومتریو و شاخص های اسپیرومتری رابطه ی آماری معنی داری وجود نداشت 

 .(p<0/05)رابطه ی آماری معنی داری وجود داشت  PEFو  FEV1%مصرف دخانیات و شاخص های 

 زندگی ،  دارای سبو COPDبیماران مبتال به  که دهد می نشان تحقیق نتایجگیری: بحث و نتیجه

سالمت پایینی می باشند. در بررسی ارتباط شاخص های اسپیرومتری و سبو زندگی در افراد مبتال  ارتقادهنده

بیشتر با سبو زندگی ناسالم همراه است. می توان نتیجه گرفت که سبو زندگی  PEFو  COPD ،FEV1%به 

است که با شدت و مدت بیماری افزایش معنی دار در نمره  COPD و قابل توجه در بیماراناز عوامل مهم 

 پرسشنامه مذکور دیده می شود.

 .سبو زندگی، شاخص های اسپیرومتری، بیماری مزمن انسدادی ریه: واژه های کلیدی
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با  ارزیابی  محیط فیزیکی بخش های منتخب بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 معیارهای بیمارستان دوستدار سالمند

 1،دکتر لیال صادق مقدم  4،مهدی عجم9،فاطمه مردانی2،صالح باقری1نیلوفر سعادتی

 .دانشجوی کارشناسی ارشد سالمندی،دانشگاه علوم پزشکی گناباد1

 .دانشجوی کارشناسی ارشد سالمندی،دانشگاه علوم پزشکی گناباد 2

 .مندی،دانشگاه علوم پزشکی گناباددانشجوی کارشناسی ارشد سال 9

 .دانشجوی کارشناسی ارشد سالمندی،دانشگاه علوم پزشکی گناباد 4

 . تاری ، دانشگاه علوم پزشکی گناباداستادیار گروه پرستاری سالمندی و سالمت دانشکده پرس1

 چکیده

و بیمارستانی می باشند ، که به نسبت سایر گروه سالمندان یکی از گروه های بزرگ استفاده کنننده از خدمات درمانی : زمینه و هدف

های سنی مدت زمان بستری طوالنی تری دارند . این مطالعه با هدف بررسی ساختار فیزیکی بخش های منتخب بیمارستان عالمه 

 بهلول گنابادی و مقایسه آن با شاخص های ایمنی فیزیکی  بیمارستان دوستدار سالمند  انجام شد.  

ارزیابی موردبخش های انجام شده است.  1931در سال  این مطالعه به صورت مقطعی، توصیفی  : روش ها و مواد

جمع آوری اطالعات با استفاده  بود.  گنابادی  بیمارستان عالمه بهلول 9وجراحی 2،داخلی 1شامل اورژانس،داخلی 

 ند انجام شد .از چو لیست مشاهده ای مرتبط با محیط فیزیکی بیمارستان دوستدار سالم

یافته های تحقیق نشان داد که ، بخش های مورد مشاهده از نظر استانداردهای فیزیکی بیمارستان  ها:یافته 

دوستدار سالمند در قسمت هایی مانند حمام،سرویس بهداشتی،راه پله ها،راهرو ها ، درب و پنجره ها، آسانسور ،اتاق 

 ی مناسب سالمند، در وضعیت مطلوبی قرار نداشت .ها وتخت های بستری، ،نور و وسایل کمو حرکت

در نظر گرفتن معیار های ایمنی فیزیکی عنوان شده در بیمارستان دوستدار سالمند ، می تواند رضایت و ارائه خدمات  :نتیجه گیری

از اصالحات البته  با توجه به محدودیت  مطلوبتری را برای سالمندان به همراه داشته باشد . با توجه به نو ساز بودن بیمارستان ، انجام قسمتی

 لمندان ؛ امکان پذیر خواهد بود.های اقتصادی ، جهت ایمنی بیشتر سا

 محیط فیزیکی، بیمارستان، دوستدار سالمند، سالمندی. واژه های کلیدی:
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 بررسی تاثیر رفلکسولوژی بر کیفیت خواب سالمندان :یک مطالعه مروری

 4نداشریفی ،9عاطفه ابراهیمیان، 2ملیال صادق مقد،1فاطمه مردانی

 .گناباد،ایران پزشکی علوم پرستاری ،دانشگاه دانشکده دانشجویی،  تحقیقات پرستاری ،کمیته کارشناسی ارشد دانشجوی1

 استادیار گروه پرستاری سالمندی و سالمت دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،ایران. 2

 .گناباد،ایران پزشکی علوم پزشکی دانشگاه دانشکده دانشجویی تحقیقات ایی،کمیتهمام ارشد کارشناسی دانشجوی9

 .گناباد،ایران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده دانشجویی تحقیقات مامایی،کمیته ارشد کارشناسی دانشجوی 4

  faeze.m1994@yahoo.comپست الکترونیکی :

سان است و اختالالت خواب یکی از مشکالت شایع خواب یکی از نیاز های اساسی ان :زمینه و هدف

سالمندان است که می توان با انجام مداخالت غیر دارویی  مانند رفلکسولوژی در بهبود کیفیت خواب کمو 

 باشد.سالمندان می خواب کیفیت بر رفلکسولوژی تاثیر کرد. هدف از این مطالعه بررسی

 های پایگاه در  31- 32زمانی سال  بازه جستجوی دراین پژوهش بصورت مروری با   :مواد و روش ها

ی فارسی واژه های کلیدیبا  Google scholar,pubmed, Google، SID, Magiran اطالعاتی

  "Reflexology"  " "sleepو انگلیسی "سالمندان "، "، کیفیت خواب "بازتاب درمانی  "، "رفلکسولوژی "

elderly " .انجام شد 

مقاله  مرتبط با عنوان پژوهش جهت  12یافت شد که  نهایتا  مقاله23شده،  انجام های یبررس در :یافته ها

.اکثر مطالعات حاکی از آن است که رفلکسولوژی بر بهبود کیفیت خواب سالمندان موثر  بررسی انتخاب شد

 است و بیشترین اثرات آن بر اختالالت ناشی از طول مدت خواب است.

به عنوان یو مداخله غیر دارویی بی خطر و اسان در بهبود اختالالت خواب رفلکسولوژی  :نتیجه گیری

 سالمندان موثر است و نیازمند انجام مطالعات بیشتری در این زمینه است. 

 رفلکسولوژی، کیفیت خواب، سالمندان.  :واژه های کلیدی
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 نارسایی قلبیبررسی تاثیر آموزش و پیگیری تلفنی بر کنترل فشارخون بیماران مبتال به 

 9، داود حکمت پو2*، کورش رضایی1حمیدرضا حیدری

 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران 1 

 مربی، کارشناسی ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران2

 پرستاری، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.دانشیار، دکترای تخصصی 9

 چکیده:

نارسایی قلبی یکی از شایع ترین اختالالت و اصلی ترین عامل مرگ و میر و ناتوانی در اغلب سابقه و هدف: 

کشورهای جهان می باشد و جایگاه بسیار مهمی را در عرصه بهداشت و درمان به خود اختصاص داده است. 

پرفشاری خون یکی از اصلی ترین علل مرگ های قابل پیشگیری و عامل خطر مهمی برای بیماران قلبی 

محسوب می شود. با توجه به هزینه های گزاف ناشی از درمان نارسایی قلبی و عوارض آن و با عنایت به موثر 

 دف؛ بررسی تاثیر آموزش وبودن آموزش به بیمار در حیطه خودکارآمدی و مراقبت از خود، پژوهش حاضر با ه

 ی انجام شد. قلب ییمبتال به نارسا مارانیبر کنترل فشارخون ب یتلفن یریگیپ

بیمار نارسایی قلبی بستری در بیمارستان های  00این کارآزمایی بالینی دو گروهی بر روی مواد و روش ها: 

ی پژوهش پس از کسب معیارهای نمونه هاانجام شد.  1931وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 

برای گروه  قرار گرفتند. (B)و کنترل ( A) مداخله در دو گروهورود، به شیوه بلوک تصادفی انتخاب شده و 

دقیقه( به همراه کتابچه ارائه شد. سپس 92مداخله یو جلسه آموزش خودمراقبتی به شکل چهره به چهره )

ماه پس از ترخیص( و عضویت در گروه 9ماه و 2ماه، 1فته، ه2ماه تحت پیگیری تلفنی ) 9بیماران به مدت 

محتوای آموزشی شامل: ماهیت آموزشی تلگرامی قرار گرفتند. گروه کنترل آموزشهای روتین را دریافت کردند. 

 بیماری نارسایی قلبی، مهارتهای الزم مراقبت از خود، عوامل موثر بر تغییرات فشارخون و کنترل آنها، اهمیت

ماه پس از مداخله، 9قبل و  .آن بود کنترل روشهای و زندگی،  استرس شیوه در تغییر و غذایی و ارویید تمکین

 فشارخون بیماران کنترل و ثبت شد. 

شرکت کنندگان در پژوهش از نظر تمام مشخصات دموگرافیو در هر دو گروه یکسان بودند. یافته ها: 

دو گروه از نظر . بودند مرد نفر( 41) 6/46%زن و  (نفر 41) 4/19سال بود. % 11/60±61/6میانگین سنی آنها 

ولی پس از مداخله، این  (P=006/2)میانگین فشارخون سیستولیو قبل از مداخله با یکدیگر تفاوت نداشتند 

. میانگین فشارخون (P=2221/2)میانگین در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل، بطور معناداری کمتر بود 

. پس از (P>21/2)دو گروه قبل و بعد از مداخله با یکدیگر اختالف آماری معناداری نداشت  دیاستولیو در

مداخله؛ میانگین فشارخون سیستولیو و دیاستولیو در گروه مداخله نسبت به قبل از مداخله کاهش 

 .(P>21/2)ولی این کاهش در گروه کنترل دیده نشد  (P=2221/2)معناداری داشت 

خله آموزشی و پیگیری تلفنی بر کنترل فشارخون بیماران نارسایی قلبی موثر بوده است. لذا مدانتیجه گیری: 

می تواند در مراکز درمانی به عنوان راهی آسان، در دسترس و مقرون به صرفه جهت آموزش به بیماران و 

 کنترل عوارض بیماری مورد استفاده قرار گیرد.

 

 .پیگیری تلفنی، نارسایی قلبیآموزش، پرفشاری خون، واژه های کلیدی: 
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 بررسی ساختار فیزیکی و ایمنی مساجد شهر گناباد و تناسب آن با شرایط سالمندان    

 1لیال صادق مقدم،  4صالح باقری،   9نیلوفر سعادتی،   2فاطمه مردانی،   1مهدی عجم

 ، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران. )نویسنده مسئول(دانشجوی کارشناسی ارشد سالمندی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری 1

 ایران. دانشجوی کارشناسی ارشد سالمندی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،2

 .ایران دانشجوی کارشناسی ارشد سالمندی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،9

 ایران.، دانشجوی کارشناسی ارشد سالمندی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد4

 استادیار گروه پرستاری سالمندی و سالمت دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران.1

  mahdiajam7@gmail.com پست الکترونیکی :

مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفه های مهم در سالمندی فعال است و وجود محیطی امن و  زمینه و هدف :

متناسب با شرایط افراد در دوران سالمندی زمینه حضور سالمندان را در جامعه بیشتر فراهم می کند ، این 

شهر گناباد و ارزیابی آن به جهت تناسب با ویژگی ها و نیاز مطالعه با هدف بررسی ساختار فیزیکی مساجد 

 .های سالمندان صورت پذیرفت

مسجد از مساجد شهر گناباد با استفاده از چو لیست محقق ساخته به جهت  14:  مواد و روش هامواد و 

و خروجی بررسی قسمت های مهم ساختمان مساجد از جمله وضو خانه ، دستشویی ها، راه پله، درب ورودی 

،صندلی مخصوص نماز ، محل مهر و جانماز و جاکفشی مورد بررسی قرار گرفت . در طراحی چو لیست از 

  .مؤلفه های ساختاری مربوط به شهر و پارک دوستدار سالمند و نظرات متخصصین سالمند شناسی استفاده شد

ها مجهز بودن به توالت فرنگی و شیر آب متناسب با محدودیت حدود نیمی از مراجعین به مساجد سالمندان بودند ، توالت یافته ها : 

های حرکتی در سالمندان نبودند. کف وضوخانه در اکثر موارد خیس بوده و امکان زمین خوردن برای سالمندان باال بود ، درب های 

ع متناسب سالمندان نبود و صندلی ورودی اکثرا هم سطح نبوده و فرش ها در اغلب موارد روی هم تا خورده بود .محل مهر در ارتفا

 مخصوص نماز در برخی مساجد وجود داشت.

به  ساختار های فیزیکی مساجد و رفع مشکالتی که با هزینه کمتر قابل رفع بوده و به حضور  توجه و رسیدگینتیجه گیری : 

 بنظر می رسد . بهتر و مناسب تر سالمندان کمو می نماید از مواردی است که در یو جامعه اسالمی ضروری

  .ساختار فیزیکی ، مساجد، سالمند، گنابادواژه های کلیدی : 
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 ۳۱۳1بررسی رابطه سالمت عمومی با کیفیت زندگی سالمندان شهرستان اسفراین در سال 

 1، ریحانه نیکزاد*9حسین روحانی،2احمدصادقی، 1نرگس یعقوبی

 .کده علوم پزشکی اسفراین ،اسفراین ،ایراندانشجوی بهداشت عمومی،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانش. 1

 .. دکترای مدیریت بهداشت و درمان ،استادیار گروه بهداشت عمومی ،دانشکده علوم پزشکی اسفراین ،اسفراین ،ایران2

 .ایران حسین روحانی،دکترای آموزش بهداشت ،استادیار گروه بهداشت عمومی ،دانشکده علوم پزشکی اسفراین ،اسفراین،. 9

 آن ها برای را بهتری زندگی کیفیتسالمندان،   زندگی دورهای از یو هر در سالمتی ارتقای  نه و هدف :زمی

لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه سالمت  .دنبال خواهد داشت به جامعه برای بسیاری را ثمرات و زده رقم

 شد. انجام 1936عمومی با کیفیت زندگی سالمندان شهرستان اسفراین در سال 

پژوهش حاضر به صورت مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی به صورت تصادفی در دسترس بر  مواد و روش ها:

انجام شد. داده ها با استفاده از اطالعات  1936نفر از سالمندان شهرستان اسفراین طی سال  111روی 

المندان لیپاد جمع و پرسش نامه کیفیت زندگی س GHQسوالی سالمت عمومی  20دموگرافیو، پرسش نامه 

آوری شد و با روش های آماری توصیفی و استنباطی) آزمون تی مستقل، تی زوج، آنالیز واریانس یو طرفه و 

 ضریب همبستگی پیرسون( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ل شرکت %  از سالمندان مورد مطالعه را  زنان تشکیل می دادند، همچنین از ک6/62بر اساس نتایج :  یافته ها

هزار  122% میزان درآمد زیر 9/14% متاهل و 6/12% بیکار، 9/66% آنان بی سواد، 64کنندگان این پژوهش 

% از سالمندان مورد مطالعه در خانه سالمندان اقامت نداشتند، میانگین 9/10تومان داشتند، نتایج نشان داد 

بود. نتایج   23 ±31/2ت عمومی سالمندان و میانگین نمره سالم 4/44 ±21/1نمره کیفیت زندگی سالمندان 

( رابطه معنی دار P<0/001تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد که بین سالمت عمومی و کیفیت زندگی)

 آماری وجود دارد.

با توجه به نتایج این مطالعه کیفیت زندگی در سالمندان شهرستان اسفراین از وضعیت  نتیجه گیری :

 ود. متوسطی برخوردار ب

 .سالمندان، کیفیت زندگی، سالمت عمومی : واژه های کلیدی
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 ارتباط بین سبک تغذیه و افسردگی سالمندان شهر اسفراین

 4محدثه داورپناه، 9، نجمه داودی 2، حسین روحانی1احمد صادقی

  .اسفراین، ایران دکترای مدیریت  بهداشت و درمان، استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، 1
 .دکترای آموزش بهداشت، استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران 2
 .دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران 9

، خطر اختالالت روانی و مشکالت تغذیه ای آن ها نیز افزایش می یابد؛ که با افزایش جمعیت افراد سالمند: زمینه و هدف 

عوارض متعدد جسمی، روانی و اجتماعی برای فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد. لذا ارتباط بین سبو تغذیه و شرایط روحی 

ف تعیین ارتباط وضعیت تغذیه و آنان مخصوصاً  افسردگی نیازمند بررسی دقیق و اصولی می باشد. مطالعه حاضر با هد

 انجام شده است. 1936افسردگی سالمندان شهر اسفراین در سال 

نفر  از سالمندان تحت پوشش پایگاه های  222تحلیلی به روش مقطعی برروی -این مطالعه توصیفی  مواد و روش ها :

ی به صورت تصادفی در دسترس بود. روش نمونه گیر .انجام شد 1936سالمت و خانه سالمندان شهر اسفراین در سال 

( بود. . داده ها GDS( و افسردگی سالمندان )MNAابزار گرداوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد وضعیت تغدیه ای )

به روش پرسشگری و تکمیل پرسشنامه و با استفاده از ترازو و متر نواری جمع آوری و با استفاده از آزمون های آماری 

 .تحلیل گردید SPSS18انس، تی و کا اسکوئر در نرم افزار آنالیز واری

%( و متاهل 01بود. بیشتر این افراد زن ) 26/61±24/6میانگین سنی افراد مورد مطالعه :  یافته ها

( و میانگین نمره افسردگی افراد   92)از  96/24±31/9( بودند. میانگین نمره تغذیه افراد 12)%

% افراد از لحاظ 12% افراد وضعیت تغذیه ای عادی داشتند و فقط 66. ( بود  92) از  10/6±13/10

 rافسردگی نرمال بودند. بین وضعیت تغذیه و افسردگی افراد همبستگی مثبت مشاهده گردید ) 

(. بررسی نتایج نشان داد که بین میزان افسردگی با متغیرهای سطح تحصیالت، وضعیت  0.517=

(. همچنین بین وضعیت P<21/2د ارتباط آماری معنی دار وجود دارد )اشتغال و وضعیت اقتصادی افرا

 ( همبستگی معکوس مشاهده شد. r=-0.013(و تعداد فرزندان )r=-0.314تغذیه و متغیر سن )

طبق نتایج مطالعه، میزان شیوع افسردگی در سالمندان مورد مطالعه باال بوده و وضعیت  نتیجه گیری :

سطی قرار داشته است. به نظر می رسد با توجه به شرایط روحی سالمندان، تغذیه ای آنان در حد متو

انجام معاینات دوره ای روان پزشکی و بهره گیری از مداخالت روان شناختی با هدف درمان افسردگی و 

ضرورت تدابیر مدیریتی و آموزشی به منظور ارتقاء سبو تغذیه سالمندان به سطح مطلوب پیشنهاد می 

 زم است با جدیت بیشتری پیگیری شود . گردد که ال

 سالمند، افسردگی ، سبو تغذیه : واژه های کلیدی
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های معنوی از  بررسی سطح نگرش و میزان شایستگی جهت ارائه مراقبت

سوی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد سال 

 ۳1-۳1تحصیلی
 

 9 ییبابااکبر علی ، 2جوادزاده نازنین  1،پناه زدانی زکیه ،1 یحقان سمیه ،1سینا صالتی 

 .ی، گروه پرستاری، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالمی، بجنورد، ایرانپرستاردانشجوی  1

 .دانشجوی مامایی، گروه مامایی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالمی، بجنورد، ایران2

 .اسالمی، بجنورد، ایران هیات علمی، گروه مامایی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد عضو 9

اندوه نسبت به آینده  نوعی عدم اطمینان و در شرایط خاصی چون بیماری که افراد دچار: زمینه و هدف

ای برای بیماران  های حرفه تواند نقش مؤثرتری در ارائه مراقبت سوی پرستاران می شوند، بعد معنویت از می

نگرش آکادمیو این رشته همواره  مراقبت مهم پرستاری در ه وعنوان یو مداخل داشته باشد. فاکتور معنویت به

 ای پرستاری دارد. تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد حرفه

های معنوی از سوی  هدف از انجام این پژوهش تعیین سطح نگرش و میزان شایستگی برای ارائه مراقبت هدف:

 بود. 31-36 بجنورد در سال تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد واحد

مامایی دانشگاه آزاد  آن دانشجویان پرستاری و که در استنوع توصیفی  از حاضر مطالعهمواد و روش ها: 

ی دوبخشعنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار مطالعه پرسشنامه استاندارد  اسالمی واحد بجنورد به

وسیله  ها به های معنوی بود. داده نسبت به مراقبتشامل: اطالعات دموگرافیو دانشجویان و پرسشنامه دیدگاه 

 وتحلیل قرار گرفت. مورد تجزیه spss 16افزار  نرم

های معنوی از سطح  های این پژوهش نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به مراقبت توجه به یافتهبا  :یافته ها

های معنوی رابطه  رائه مراقبت%(. بین جنسیت و میزان شایستگی معنوی جهت ا1/34است )باالیی برخوردار 

 معناداری یافت نشد.

های معنوی برای بیماران بود که  نتایج حاکی از سطح نگرش باال دانشجویان به ارائه مراقبتگیری:  نتیجه

ای رشته پرستاری آکادمیو دانست که سبب بهبود کیفیت  آموزش حرفه نقطه قوتی در را این عامل توان می

شود.  بعدازآن در بالین پرسنلی برای بیماران می ی دوران دانشجویی ودر طشده  رائههای پرستاری ا مراقبت

تواند  های مشابه می بیشتر نسبت به پژوهش اهتمام اند. اذعان داشته به این امر چنانکه محققین بسیاری نیز

ها معنوی  مراقبت بر شناسایی عوامل مؤثر نیز ای و ی بهبود عملی اقدامات حرفهسو بهروند مراقبتی و درمانی 

 بیماران سوق دهد.

 .ی معنویستگیشا ،پرستاری انیدانشجو ،تیمعنو ،مراقبت :واژه های کلیدی
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های امام  های ویژه در بیمارستان بررسی توانایی محاسبات دارویی پرستاران بخش

 ۳۱۳1سال ع( شهرستان بجنورد حسن )امام  ع( و) یعل
 9جواد زاده ازنین ، ن 2 ییبابااکبر علی  ،1صالتی  نایس، 1 یبهشت سایپر ،1 خیش مهیسل

 رانیبجنورد، ا ،یواحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه پرستار ،یپرستار یدانشجو 1
 رانیبجنورد، ا ،یواحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالم ،ییگروه ماما ،یعلم اتیعضو ه 2
 رانیبجنورد، ا ،یانشگاه آزاد اسالمواحد بجنورد، د ،ییگروه ماما ،ییماما یدانشجو 9

همواره مستلزم دقت  و باال بوده که توأم با خطر استحیاتی پرستاران  یی دستورات دارویی یکی از وظایف اصلی واجرا :زمینه و هدف

های اساسی  مهارت زبالین توانایی محاسبات دارویی یکی ا ی تجویز داروها دربرا دقیق علمی است. های ماهرانه و کارگیری تکنیو و به

این پژوهش با هدف  .استهای مختلف  برای انجام محاسبات مربوط به تجویز دارو پرستار نیازمند یو سطح معقول از توانایی است

 1931شهرستان بجنورد سال ع(حسن )امام  ع( و) یعلهای ویژه در بیمارستان امام  تعیین توانایی محاسبات دارویی پرستاران بخش

 است. انجام شده

 مارستانیب ICU که دران پرستاران شاغل بخش استفوق از نوع توصیفی تحلیلی  مطالعه :مواد و روش ها

این  عنوان جامعه موردمطالعه انتخاب شدند در امام حسن به مارستانیب ICUو CCUپرستاران امام علی و

ی شامل اطالعات دموگرافیو دوقسمتپژوهش پرسشنامه  ابزار صورت تصادفی انتخاب شدند. پژوهش پرسنل به

 .استپرستاران و سؤاالت محاسبات دارویی 

 ها آنسال بود اکثر  3میانگین سابقه کار انحا  سال و 16/94ها  این مطالعه میانگین سن نمونه در :یافته ها

ر % د0 %( میزان توانایی پرستاران16بودند )%(و اکثر آنان زن 00بودند )دارای مدرک کارشناسی پرستاری 

خیلی خوب قرار دارند میانگین  در سطح% 12خوب و  در سطح% 20متوسط و در سطح% 12سطح ضعیف و 

توانایی محاسبات دارویی موثر بوده  و در سطح خوب قرار دارد جنسیت در 6نمره  0نمرات کل پرستاران از 

 ها رابطه مستقیم بین سن و ضریب همبستگی است و سطح نمرات پرستاران خانم باالتر بود. با توجه به رابطه و

 میزان توانایی محاسبات دارویی وجود دارد. سابقه کار و تحصیالت و

توجه به نتایج پژوهش که حاکی از باال بودن سطح توانایی محاسبات دارویی پرستاران  با گیری: نتیجه بحث و

باعث ارتقا کیفیت  یشگیری کرد واز اشتباهات دارویی پ های آموزشی مداوم کالس ریزی و توان با برنامه می است

 های پرستاری شد. مراقبت

 .دارو-های ویژه بخش -پرستاران -محاسبات دارویی: کلمات کلیدی

 

 

 

 

  



 

98 
 

 رانی: مرور نظامند در ا ابتیبه د انیدر مبتال یماریب یها امدیاز دور بر پ یپرستار ریتاث

 زادهاطمه مهدی، ف9زاده، فائزه مهدی 2، حسین رنجبر 1مصطفی شیخ الطایفه
9*  

 علوم پزشکی تربت حیدریه، ایران. دکترای مدیریت اطالعات سالمت، گروه فناوری اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه1

، دکترای پرستاری، گروه پرستاری سالمت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه2

 ایران.

دانشجوی کارشناسی فناوری اطالعات سالمت، گروه فناوری اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تربت 9

 .حیدریه، ایران

دیابت شایع ترین بیماری مزمن متابولیو در سراسر جهان است. و مراقبت از بیماری به  :زمینه و هدف

و روش مناسب  به منظور ارائه مراقبت  به این مددجویان پیگیری طوالنی مدت نیاز دارد. تله نرسینگ ی

محسوب می شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر پرستاری از دور بر پیامد های بیماری دیابت بصورت مرور 

 نظامند انجام شد. 

اری از راه دور، دیابت، پیگیری تلفنی های پرستباشد که با استفاده از کلیدواژهاین مقاله یکمرور نظام مند در ایران  :مواد و روش ها

به جستجو  PubMed, Scopus, SID, Magiran ,googlescolarدر پایگاه های اطالعاتی  2211تا  2222های از سال

 مقاله براساس معیار ورود وخروج وارد مطالعه شدند. 22پرداختیم و تعداد 

تاثیرات تله نرسینگ بر بهبود از بیماری در  ها دربارهمقاله منتخب پس از بررسی 13 از بین ها:یافته

مقاله اثر تله نرسینگ را روی آموزش خودمراقبتی بررسی کردند و به این  6مبتالیان به دیابت مشخص شد؛ 

مقاله تاثیر  4نتیجه رسیدند که بطورکلی تله نرسینگ اثرات مطلوبی بر ارتقاء ابعاد مختلف خود مراقبتی دارد، 

روی پیروی از رژیم درمانی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که تله نرسینگ روشی تله نرسینگ را بر 

مقاله اثرات تله نرسینگ را بر شاخص های پراکیلینیکی بررسی  1اثربخش در تبعیت از رژیم درمانی است، 

سنجی و  کردند و به این نتیجه رسیدند که تله نرسینگ موجب کاهش هموگلوبین گلیکوزیله، شاخص های تن

مقاله تاثیر تله نرسینگ را روی کیفیت  2کاهش قند خون و چربی در مبتالیان به دیابت می شود و نیز در 

زندگی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که تله نرسینگ کیفیت زندگی مبتالیان به دیابت را بهبود می 

 بخشد. 

اه دور بر آموزش خود مراقبتی، رژیم درمانی، با توجه به اثبات نقش موثر پرستاری از ر نتیجه گیری:

های پاراکینیکی، کیفیت زندگی بیماران مبتال به دیابت نتیجه میگیریم که پرستاری از راه دور موجب شاخص

 ارتقا سطح زندگی بیماران دیابتی در کشور می شود.

 .پرستاری از راه دور، دیابت، ایران: واژه های کلیدی
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 نشجویان غیرپزشکی در مورد ایدزبررسی دانش و نگرش دا

 1، آتوسا هاشمی*1پوریا داودی

 .دانشجوی کارشناسی زیست فناوری ، دانشگاه ازاد اسالمی تهران ، واحد یادگار امام )ره(1

 poorya.davoodi20@gmail.com  نویسنده مسئول: پوریا داودی   *

 چکیده

های توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. در ایدز یکی از بزرگترین  مشکالت در کشور  :زمینه و هدف

حالی که در حدود سه دهه از پدیدار شدن بیماری ایدز می گذرد ، اما هنوز درمان قطعی برای این بیماری پیدا 

نشده است . در کشور ما با توجه به  باال رفتن سن ازدواج ،الگوسازی های نامناسب در جامعه ،  حس کنجکاوی 

آگاهی الزم ، رابطه های جنسی ناسالم و غیر شرعی ، تمایل به استفاده از مواد مخدر، جوانان ، عدم مهارت و 

 تعیین حاضر مطالعه از هدف نسبت به سایر گروه های سنی بیشتر در معرض ابتال به این بیماری قرار دارند.

 .بود ایدز مورد در غیرپزشکی نگرش دانشجویان و آگاهی

 تحلیلی توصیفی نوع از مقطعی مطالعه ای شد، انجام 1936 سال در که اضرح پژوهش  :مواد و روش ها

 از بودند. تهران واحد یادگارامام)ره( غیرپزشکی های دانشجویان دانشگاه از نفر 129 شامل نمونه ها .میباشد

 مهپرسشنا فارسی نسخه و دموگرافیو اطالعات دو بخش شامل که را ها پرسشنامه تا شد خواسته دانشجویان

 کنند. تکمیل بود، ایدز بین المللی

%از دانشجویان اطالعات خود 92بودند.  زن %(61وارد شده در مطالعه ) اکثریت افراد داد نشان ها یافته:یافته ها

% از 21% از رادیو و تلویزیون ، 16درباره ی ایدز و راه های انتقال آن را از شبکه های اجتماعی و اینترنت ، 

پزشکان دریافت کرده بودند.نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد دختران اطالعات % از 1دوستان ، 

میانگین نمرات کسب شده در حیطه ی تصورات غلط درباره ی بیشتری در رابطه با ایدز نسبت به پسران دارند .

 ایدز به آلوده افراد مورد در تعصبات و (، نگرش94/24±61/9)انتقال ایدز 

 ( بود . 1.53±1.09)

 در نگرش و دانش از متوسط سطوح از دانشجویان که داد نشان پژوهش این های یافته اگرچهگیری:  نتیجه

 های برنامه نیازمند دانشجویان و نبوده کافی آگاهی از میزان این ولی میباشند وی/ایدز برخوردار آی اچ با رابطه

 هستند. زمینه این در ای گسترده آموزشی

 .دانشجویان آگاهی، ایدز، رش،نگ :های کلیدیاژه و
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 بررسی سطح امید در بیماران مبتال به سرطان پوست در مراحل مختلف بیماری

 1، محمد ایرانی استیار 1علی پروهان

 .:  دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ،ایران1

 لیبه دل رانیکه متاسفانه در ا یباشده مدر جامع سرطانها نیعتریاز شا یکیسرطان پوست  :هدف وزمینه 

و  یکرده و ناتوان دایپ وعیش یبه شکل گسترده ا ینادرست زندگ یو عادت ها یینامناسب آب و هوا طیشرا

 نیا یباال یها نهیهز نیشود و همچن یم جادیفرد ا یاکه پس از ابتال به سرطان پوست بر ییبایمشکالت ز

سرطان پوست  .مطرح شود یبهداشت عموم اساسی برای مشکل ویوان سرطان به عن نیباعث شده ا یماریب

 یرا در سالمت فرد از جمله کاهش سالمت عموم یمتعدد یمنف جیکند نتا یم ریظاهر افراد را به شدت درگ

افراد را برای سازش امید به عنوان یو نیروی درونی تعریف شده که  .به همراه دارد یدیو نا ام ی،اختالالت روان

از  و بیماران را قادر سازد که چشم اندازی فراتر موقعیت های استرس زا و حفظ کیفیت زندگی توانا می کندبا 

و بررسی تاثیر متغیرهای مختلف بر سطح  امید با سنجشوضعیت کنونی و نابسامان درد و رنج خود را ببینند. 

ه دست  آمده و استفاده از آن در تسریع درمان این مولفه، مقایسه این متغیرها با یکدیگر و بهره بردن از نتایج ب

 شبردیتا بتوانند به پ ادقرار د یکارکنان درمان یرو شیپ دیجد یتوان راه حل یمبتال به سرطان م مارانیب

 زد.پردا یمولفه م نیا یلذا پژوهش حاضر به بررس ؛کمو کنند مارانیسالمت ب

آن بیماران مبتال به سرطان پوست مراجعه کننده  وهشبوده و جامعه پژ مقطعینوع مطالعه  :ها روش و مواد

زیرا  در تمامی انواع و سطوح مختلف این بیماری بودند؛ تهران یعلوم پزشکدانشگاه منتخب  یها مارستانیب به

محققین قصد داشتند میزان امید را در انواع مختلف بیماری بسنجند تا نتیجه حاصله دقیقتر و کاملتر و همه 

 شد.جانبه تر با

ورود به مطالعه را داشته باشند پس از کسب  یالزم برا یها اریکه مع یباشد و افراد ینفر م 112افراد تعداد

 ماریب ینیو اطالعات بال یدر باره اطالعات فرد یسواالت یمحتو ویپرسشنامه دموگراف شانیآگاهانه از ا تیرضا

افراد پرسشنامه  دیام سطحسنجش  یبرا .پر شد یو یتوسط پرونده پزشک ای ماریخود ب لهیبه وس

و به  ماریهر ب یبار برا ویپرسشنامه   نیشود.ا یاستفاده مهرث  دیامشاخص پرسشنامه و   (MHS)لریدمیام

خاطر الزم در رابطه با محرمانه بودن اطالعات  نانیو دادن اطم یاخالق پژوهش تیصورت مصاحبه و ضمن رعا

 شد. لیآنها تکم

سال بوده و میانگین امید در افراد مورد  44میانگین سنی بیماران عات نشان داد که نتایج مطال :یافته ها

درصد افراد بی سواد بودند. میانگین زمان گذشته از   42درصد افراد ازدواج کرده و بیش از  00بود. 9201بررسی 

تیم درمان و عدم وجود  اکثر بیماران خداوند، حمایت خانواده، حمایت اجتماعی، ماه بود. 1200اعالم بیماری 
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مشکل مالی یا جسمانی را از منابع امید بخش ذکر میکردند سهم تاثیر یاد خداوند و خانواده از همه موارد 

طبق بررسی های انجام شده متغیرهای دموگرافیو هیچ گونه رابطه معنی داری با سطح امید برقرار  بیشتر بود.

 (P=0.71نکرد.)

داد افراد مبتال به سرطان پوست از سطح امید متوسط رو به باالیی برخوردار مطالعات نشان  :گیری نتیجه

هستند اما این میزان در سطوح مختلف بیماری میتواند متفاوت باشد از این رو نقش عوامل و منابع امیدبخش 

 در فرایند درمان بیماران باید در نظر گرفته شود.

 .skin cancer ،hopeسرطان پوست، امید،  :واژه های کلیدی
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 بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان: مرور سیستماتیک

 9، محمد ایرانی استیار2، دینا ولدان طاهباز 1علی پروهان

 .مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ،ایران  دانشجوی کارشناسی پرستاری،  9و2و1

امروزه سرطان یکی از مهمترین علل مرگ و میر در جهان می باشد؛ سرطان ها بر جنبه های  :فهد وزمینه 

روانشناختی فرد تاثیر می گذارند که یکی از مهمترین آنها کیفیت زندگی می باشد. از این رو می توان گفت 

ه میتوان با ارتقا آن کیفیت زندگی در بر گیرنده توانایی های وی، درک فرد از وضعیت زندگی اش می باشد ک

 نیا این تصور را داشت که تالش بیمار جهت بهبودی نیز افزایش یافته و روند درمان بهتر طی شود.بدین جهت

 مبتال به سرطان پستان انجام شد. مارانیدر ب کیفیت زندگی نییمطالعه با هدف تع

ای اطالعاتی فارسی و انگلیسی این مطالعه با روش جستجو به صورت مروری در پایگاه ه :ها روش و مواد

Google scholar ،PubMed ،SID ،Magiran ،irandoc  ،iranmedex  و نشریه بیماری های پستان

 Health-Related( ، کیفیت زندگی مرتبط با سالمت )Quality of lifeی کیفیت زندگی)واژه های کلیدیبا 

Quality Of Life  (سرطان پستان ،)breast cancer انجام شد. 2211تا  1332الهای ( طی س 

خوب افراد مبتال به سرطان پستان در سطح  یزندگ% کیفیت کلی 11نتایج مطالعات نشان داد که  :یافته ها

.بررسی نشان داد ضعیفترین عملکرد در حیطه های شناختی و ایفای نقش بوده و بهترین عملکرد نیز قرار دارد 

اشد. . همچین بررسی نشان داد رابطه مثبت و معنی داری بین در بخش جسمانی و عملکرد اجتماعی می ب

کیفیت زندگی و امید به زندگی وجود دارد و هرچه امید باالتر رود بر کیفیت زندگی تاثیر گذار خواهد بود و 

بالعکس.در ارتباط با متغیرهای دموگرافیو نظریات ضد و نقیض بود. بین سابقه خانوادگی و ابتال به سرطان 

 معنی داری وجود داشت. نقش حمایتی خانواده در کاهش عالئم جسمی و روانی بسیار موثر بود.  رابطه

مطالعات نشان داد افراد مبتال به سرطان پستان از مشکالت متفاوتی رنج میبرند که مهمترین  :گیری نتیجه

دودیت های این پژوهش آن خستگی می باشد لذا این وضعیت در پیشرفت بهبودی انها تاثیر منفی دارد. از مح

می توان به نا متجانس بودن افراد موجود در مطالعه و عدم بررسی دقیق متغیرهای دموگرافیو بود. پیشنهاد 

می شود جهت افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان از حمایت های اقتصادی و اجتماعی، 

 ارائه برنامه های ارتقا دهنده ی امید می باشد.

 کیفیت زندگی، کیفیت زندگی مرتبط با سالمت، سرطان پستان:ه های کلیدیواژ

 

 



 

103 
 

 نقش تغذیه از دیدگاه طب سنتی بر درمان ناباروری مردان

 9، سینا نظری سرخوانکالته 2، مریم دنیایی 1مهدی حیدری

تکنولوژی جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم  : دانشجوی کارشناسی 9و1

 .پزشکی بیرجند، بیرجند ، ایران

 .:کارشناسی ارشد اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران 2

 mahdiheydari1998@yahoo.comایمیل نویسنده مسئول : 

درصد از موارد ناباروری مختص ناباروری  42که  ناباروری است یاز مسائل مهم علم پزشک یکی :زمینه و هدف

مردان است. تغذیه و اصالح عادات و رفتار غذایی بر روی سالمت بدن و به تبع آن سالمت جنسی تاثیر بسزایی 

ها مارییدر درمان ب هیبه امر تغذ یرانیا بانیتوجعه طب ،عرانیا یطعب سعنتنکته قابل توجعه در منعابع دارد. 

درمان ناباروری می باشد. هدف از این مطالعه، مروری بر تاثیر تغذیه بر درمان ناباروری مردان از  من جمله

 دیدگاه طب سنتی می باشد.

ای تغذیه،طب سنتی، درمان، هسیستماتیو با استفاده از کلید واژه-مطالعه مروری: مواد و روش ها

ناباروری،باروری، عادات غذایی، رفتار غذایی و مردان بصورت فارسی و انگلیسی، جداگانه و ترکیبی در بازه 

 Googleو  Iranmedex ،SID ،PubMed ،Magiranهای اطالعاتی در پایگاه 2212-10زمانی 

Scholar  مقاله  21که در نهایت بر اساس هدف پژوهش  مورد بود 69اجرا گردید. مقاالت دریافتی در ابتدا

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

علل در مطالعات انجام شده مشخص شد که بیشترین استفاده از طب سنتی می تواند در درمان ناباروری ایدیوپاتیو باشد. ها: یافته

. اصالح رژیم و عادات غذایی باشدمی ها  ضهیبد و بمغز، قلب، ک یعنی یهای اصلدر اندام ضعف و در مواردی ضعف قوا مارییب نیا

-1ای است که باید برای بیماران نابارور صورت بگیرد. در خصوص تغذیه از دیدگاه طب سنتی سه امر قابل توجه است؛ اولین مداخله

وردن غذاهایی که چه چیزی خوردن که پرهیز از خ -2گیرد. چه مقدار خوردن که بر اساس شرایط قوت و ضعف بیمار صورت می

هم چگونه خوردن که به پرهیز از درهم خواری و روی -9شود. هضم سخت دارند، غذاهای آماده و فست فود و ترشیجات را شامل می

 یطب سنت یاز طرفکند. خواری و عدم نوشیدن آب در حالت ناشتا، همراه غذا، نیمه شب و هر زمان که بدن گرم است اشاره می

 ی تشخیص داده نشود، درمان با موفقیت همراه نیست.اگر سوءمزاج به خوب؛ بنابراین دارد یالطاخ -یمزاج ینگرش

تواند راه را یم نوینهای در کنار درمان یطب سنت یدرمان اتیها، استفاده از تجربافتهیبر اساس گیری: نتیجه

 کمو کند. های درمانفتشریباز و به پ نهیزم نیدر ا یهای پژوهشو ارائه طرح ندهیآ قاتیبرای تحق

 .تغذیه ، طب سنتی، ناباروری، مردانکلیدی: های  هواژ

mailto:mahdiheydari1998@yahoo.com
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 بررسی ویژگی های محصوالت تراریخته و دیدگاه اسالم درمورد آنها

2، دکتر محمدرضا امیریوسفی1فائزه مختاری  ،1مهسا بردبار 
 

 دانشجوی کارشناسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور1 

 و هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابورعض2

 تاثیر میتوانند که دارد وجود حیوانات و انسان برای خاص فواید با زیادی تراریخته گیاهان و هدف:زمینه 

 ایجاد به میتوان تراریخته محصوالت مثبت های ویژگی از. باشند داشته حیوان و انسان غذای در زیادی

 مغذی، مواد افزایش پیشرفته، کیفیت و طعم بیشتر، عمر طول زمین، از ارآمدک استفاده تر، باارزش محصوالت

 آلرژیو، های واکنش به این محصوالت میتوان منفی های ویژگی از و کرد و... اشاره ها بیماری برابر در مقاومت

 ن ازبود نامناسب ها، بیوتیو آنتی کارایی کاهش زیستی، تنوع کاهش زیست، محیط برای نامناسب اثرات

 .  کرد اشاره بیولوژیو سالح و ها انسان برای ای تغذیه جهت

جمع آوری داده ها و مقاالت منتشر شده در زمینه ی محصوالت تراریخته از پایگاه های  مواد و روش ها:

کلیدواژه های مورد scince direct؛  sid.ir  ،pubmed  ،google scholar اطالعاتی معتبر همچون

 حلیت در اسالم، روغن های تراریخته. جستجو تراریخته،

 افزایش و شده اصالح چرب اسید ایجاد باعث روغنی های دانه ژنتیکی اصالح تراریخته، های روغن در یافته ها:

 شده مهندسی ای گونه به تراریخته های روغن .است شده سالمتی بر مفید اثرات با اشباع غیر چرب اسیدهای

 کاهش موجب و دارند کردن سرخ در باالیی ماندگاری ها روغن این. باشند اشتهد باالیی اولئیو اسید تا اند

 .میکنند کمو قلبی های بیماری و وزن کاهش به و شده خون فشار

 باورند براین دیگر آیات اما دهد، تغییر را خدا خالیق نباید کس هیچ که آموزد می کریم قرآن نتیجه گیری:

 این ؛ بود خواهد پاداش با همراه خداوند خلقت بررسی و تحقیق انجام برای مسلمانان به دادن انگیزه که

 در که محصوالتی ژنتیکی تغییر برای بیوتکنولوژی های فناوری از استفاده ترویج عنوان به میتواند اصطالحات

 شود. اما برداشت میکند، کمو تغذیه تقویت به یا هستند مقاوم ها کش علف یا بیماری یا خشکسالی برابر

  .کرد بیان مضر یا سودمند قطعی طور به را محصوالت این بتوان که است دشوار بسیار

 .محصوالت تراریخته ، حلیت در اسالم ، حالل ، روغن تراریختهواژه های کلیدی: 
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 بررسی عوامل موثر بر تاخیر در تشخیص بیماری تب مالت در شمال و شمال غربی ایران
، 6،مهدی محمدیان 1، سلمان خزایی4حمید صالحی نیا، 9، علی خورشیدی2ی، جلیل حسن1فرزانه داناخواه

 1عبداهلل محمدیان هفشجانی

 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایران.1

 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایران.2
 ، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایران.پزشکیژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده دکتری اپیدمیولو9

 گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.  دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی،4

 هداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده ب1

 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.6

 فهان، ایران.دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اص1

 چکیده

تشخیص بموقع بیماری تب مالت بخصوص در مناطق غیر آندمیو همواره با تاخیر و یا اشتباه : و هدفزمینه 

و  تاخیر در تشخیص بیماری تب مالت در شمال مرتبط باهمراه است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل 

 غرب ایران انجام شد. شمال

برای کلیه موارد گزارش شده بیماری تب مالت توسط  1939ماهه اول سال  6از نوع مقطعی بود. داده های این مطالعه  :مواد و روش ها

بخش دولتی و خصوصی( مورد بررسی قرار گرفت. داده ها بر اساس فرم گزارشدهی بیماری توسط کارشناسان بهداشتی )مراکز درمانی 

تغیر ها بر تاخیر در تشخیص بیماری، از مدل رگرسیون لجستیو و برای مراکز بهداشتی درمانی جمع آوری شد. جهت بررسی نقش م

 بررسی رابطه بین متغیرهای کیفی از آزمون کای دو استفاده شد. 

درصد(  62نفر ) 1133 بیمار توسط نظام مراقبت بیماری ها در مناطق تحت مطالعه گزارش گردید. از این تعداد 2101: در کل، یافته ها

سال مشاهده شد. ارتباط معناداری بین  21-44درصد( در گروه سنی  4/91موارد جدید بودند. بیشترین موارد ابتال ) درصد 31مرد، و 

 ( با تاخیر در تشخیص مشاهده شد.=216/2p( و نوع بیماری )=214/2pمتغیرهای سن )

و در موارد جدید سال  21-44: یافته های مطالعه نشان داد تاخیر در تشخیص بیماری در گروه گیری نتیجه

بیماری بیشتر است. تقویت نظام مراقبت و سیستم گزارش دهی بیماری، آموزش در زمینه راه های انتقال و 

 عالیم بالینی بیماری برای کاهش تاخیر در تشخیص بیماری ضروری می باشد.

 .: تاخیر در تشخیص، تب مالت، شمال غرب ایرانواژه های کلیدی
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 های بجنورد از آخرین تغییرات دستورالعمل ۳۳1ورژانس میزان آگاهی پرسنل ا

 CPR-2015 ۳1 در سال 

 9جواد زاده، نازنین 2علی بابایی ، اکبر2مریم حصاری مقدم ،1مرضیه ترکانلو ،1طاهره اسفندیاری

 .ی پرستاری، گروه مامایی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالمی، بجنورد، ایراندانشجو 1
 .گروه مامایی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالمی، بجنورد، ایرانهیات علمی،  عضو 2
 .ی مامایی، گروه مامایی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالمی، بجنورد، ایراندانشجو 9

های پزشکی است و کلیه پرسنل باید  مهارت پرسنل فوریت ترین ( مهمCPRاحیای قلبی ریوی ) :زمینه و هدف

در  CPRوی آن مطلع باشند. از آنجایی که گزارش مشخصی از آگاهی پرسنل در مورد از آخرین تغییرات الگ

های پزشکی شهرستان  خراسان شمالی در دست نبود، این پژوهش با هدف تعیین میزان آگاهی پرسنل فوریت

 انجام شده است. CPR-2211های  بجنورد از آخرین تغییرات دستورالعمل

مرد و  21نفر ) 21مقطعی در شهرستان بجنورد با حجم نمونه -تحلیلی مطالعه توصیفی :مواد و روش ها 

انجام شد. برای سنجش میزان آگاهی به کلیه مراکز فوریت پزشکی مراجعه شد و پس از  31زن( در سال  4

توضیح ضرورت انجام کار، به کلیه پرسنل پرسشنامه سنجش میزان آگاهی داده شد. سنجش آگاهی با استفاده 

امه محقق ساخته دو بخشی صورت گرفت. بخش اول شامل اطالعات دموگرافیو؛ و بخش دوم شامل از پرسشن

سوال(، ماساژ  11بخش قوانین اصلی شروع ) 4گویه که در  90تا کنون در  2211سال  از CPR تغییرات

ها با نرم   ادهسوال( بود. آنالیز آماری د 11سوال( احیای پیشرفته ) 0سوال(، اصول تهویه مصنوعی ) 0خارجی )

 در دو بخش آمار توصیفی وتحلیلی و همبستگی پیرسون صورت گرفت. SPSS-22افزار 

پاسخ صحیح و میانگین سنی  %00بیشترین میزان آگاهی مربوط به موضوعات قوانین اصلی شروع با  ها: یافته

ط بود. همبستگی % پاسخ غل32و کمترین میزان آگاهی مربوط به موضوعات اصول تهویه مصنوع با  4/92

 آماری معنی داری بین میزان آگاهی با میزان تحصیالت و سابقه کار وجودنداشت.

انجام  2211براساس دستورالعمل سال  CPR آموزش شود در بازآموزی پرسنل فوریت پزشکی، می شنهادیپ نتیجه گیری:

 تاکید بیشتری شود. CPRروع درکودکان و زنان باردار، اختتام و عدم ش CPRو برآموزش تعبیه راه هوایی،

 .احیای قلبی ریوی، خراسان شمالی، آگاهی کلیدی:واژه های 
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 رابطه سنجی بین تیپ شخصیتی و احتمال بروز رفتارهای پرخطر در میان دختران نوجوان

 ۱داودی ، ملیحه2صفرنیان ، مریم1داودی فاطمه

 گناباد، ایران.دانشجوی کارشناسی پرتوشناسی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  1

 .کارشناسی پرتوشناسی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایراندانشجوی  2

 .مشهد، مشهد، ایران دانشگاه آزاد اسالمیپرستاری،  کارشناس ارشد 9

 رشد ساز زمینه تواند آنان می شخصیتی های ویژگی با آشناشدن و جوانان بیشتر هرچه شناختو هدف: زمینه 

 است طبیعی تصور این خطرجویانه، شناخت رفتار در آن نقش و شخصیت مطالعه اهمیت به نظر باشد. جامعه

لذا هدف از این مطالعه تعیین . باشد شده داده به شخصیت ای ویژه جایگاه شناسی روان تاریخ سراسر در که

 1936ر سال رابطه بین سبو های شخصیتی و گرایش به رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان شهر فردوس د

 بود.

آموز مقطع متوسطه شهر فردوس به روش  دختر دانش222در این مطالعه توصیفی تحلیلی مواد و روش ها: 

گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل: آزمون پنج عامل بزرگ شخصیت ) فرم کوتاه( و  نمونه

 SPSS/11افزار  پیرسون و در قالب نرم پرسشنامه گرایش به رفتارهای پرخطر بود. آزمون ضریب همبستگی

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   

نشان داد که تنها آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل همبستگی،  با توجه به نتایج بدست: یافته ها

به  پذیری) افزایش حس قدرت و کنترل( با گرایش پذیری، دلپذیربودن و مسئولیت بین سبو شخصیتی انعطاف

(. بدین معنا که هرچه نمرات p<0/05, r= 0/71رفتارهای پرخطر همبستگی مثبت معنادار وجود دارد )

های مذکور افزایش دارد میزان گرایش نوجوان به انجام رفتارهای پرخطر نیز افزایش  کسب شده در حیطه

 یابد. می

مذکور با تمایل به خطرپذیری  های شخصیتی : با توجه به همبستگی مثبت معنادار بین سبوگیری نتیجه

های مداخالتی مناسب در سطوح مختلف پیشگیری برای این قشر از نوجوانان  دختران نوجوان، الزم است برنامه

 تدوین و اجرا گردد. 

 رفتار پرخطر، سبو شخصیتی، دختران نوجوان های کلیدی: واژه
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 کودکاندر ارتقای سالمت دهان و دندان ابتدایی  واکاوی نقش مدارس

 سیستماتیک(-)مطالعه مروری 

 9، رضا میقانی 2، ملیحه داودی *1سینا نظری سرخوانکالته

 .دانشجوی تکنولوژی جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران 1

 .ایران مشهد، مشهد، آزاد دانشگاه پرستاری، ارشد کارشناس2

 .یته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایراندانشجوی دندانپزشکی، کم9

 Sinanazari856@yahoo.com:  پست الکترونیو

 چکیده:

 می نظر به جهانی، بهداشت سازمان تاکید و دندان و دهان بهداشت مساله اهمیت به توجه بازمینه و هدف: 

 بروز در چشمگیری کاهش تواند می دندان و دهان بهداشت  مراقبتی های برنامه در مدارس بکارگیری رسد

 ارتقاء در مدارس جایگاه و نقشمروری بر  ،مطالعه این از هدف لذا. نماید ایجاد زمینه این در بهداشتی مشکالت

 .باشد میسال  12تا  6 سنین کودکان دندان و دهان بهداشت کیفیت

ارتقای سالمت، بهداشت، دهان  هایکلیدواژه از استفاده با سیستماتیو-در این مطالعه مروری :روش هامواد و 

-2212صورت فارسی و انگلیسی، جداگانه و ترکیبی، مطالعات مرتبط از سال ، بهو دندان، کودکان و مدارس

 جستجوگر وتورم و SID ، Pubmed،magiran   ،irandmedexاطالعاتی شامل هایپایگاه در 2211

Google Scholar مقاله تجزیه و تحلیل شد. 14پژوهش انتخاب و  براساس هدف 

، استمرار و پیگیری ای دهان و دندانمعاینات دورهبراساس مطالعات مشخص شد که مدارس در انجام  ها:یافته

اک زدن و نخ دندان اقدامات پیشگیرانه )فلوراید و فیشورسیالنت( و آموزش اقدامات بهداشتی روزانه )مسو

های آموزشی مدون و طور مستمر انجام شده و از برنامهکشیدن( نقش بسزایی دارند. همچنین مداخالتی که به

موثر و ترکیب چندین روش آموزشی )فیلم و انیمیشن آموزشی، مواد دیداری شنیداری، بازی، نمایش عملی و 

رده بودند، میزان آگاهی باالتر، بهداشت دهان و دندان های گروهی( و کاربرد تجربه عملی استفاده کفعالیت

-های مداخلهبهتر، رفتار های بهداشتی بیشتر و پالک و پوسیدگی دندانی کمتری نسبت به گروه کنترل و گروه

ای که از یو روش آموزشی )سخنرانی، مواد آموزشی گچ و تخته و نمودار و خودآموزی( استفاده کرده و تنها 

 شی برگزار کرده بودند، گزارش شد.یو جلسه آموز

mailto:Sinanazari856@yahoo.com
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 ارائه آموزشی هایبرنامه و است سالمت بهبود جهت مکانی مدرسههای حاصل، باتوجه به یافته گیری:نتیجه

های آموزشی جهت اگرچه برنامه. همچنین بود خواهد جامعه کل برای مفید و هزینه کم کارا، مدارس در شده

اما برنامه ریزی  های خود مراقبتی در دانش آموزان در اولویت استرفتار افزایش آگاهی، تغییر نگرش و افزایش

استراتژی خدمات پیشگیرانه در مدارس ابتدایی سهم عمده ای در  و سرمایه گذاری بیشتر بر پیاده سازی

 کاهش پوسیدگی دندان در این گروه سنی دارد.

 .داشت دهان و دندانارتقاء سالمت، کودکان، مدارس ابتدایی، به :واژه های کلیدی
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بررسی امار با مسمومیت های ناشی از سموم آفات کشاورزی و علل و 

 آنمراجعین عوارض 

 9، سحر ابراهیمی2هادی فیض اله زاده، 1فیروز امانیتردک

 دانشیار آمارزیستی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1

  رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل یکارشناسدانشجوی  2

 دانشجوی کارشناسی رشته مامایی دانشگاه ازاد واحد اردبیل 9

در  مسمومیت حاد یکی از شایع ترین علل مراجعه به مراکز اورژانس در سراسر جهان است.زمینه و هدف: 

سال های اخیر باتوجه به رشد گسترده جمعیت و تقاضای محصوالت بیشتر استفاده و در دسترس قرار گرفتن 

یشتر شده است و در معرض قرار گرفتن افراد چه به صورت عمدی و یا غیر عمدی غیر قابل سموم کشاورزی ب

 اجتناب کرده است.

هدف از این مطالعه بررسی اپیدمیولوژیو مسمومیت ناشی از سموم دفع افات در مراجعین به بیمارستان امام 

 خمینی)ره( شهر اردبیل بوده است.

تحلیلی و براساس مدارک موجود می باشد که پس از -لعه توصیفییو مطا ،این پژوهش : مواد و روش ها

نفر از بیماران که با شکایت  129مراجعه به دفتر پذیرش بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی پرونده 

مراجعه نموده بودند مشخص کرده و با یادداشت برداری  31تا اذر 34مسمومیت با سموم کشاورزی از فروردین 

، پرونده های مذکور از بایگانی خارج شده و اطالعات مورد نیاز موجود در فرم ها از روی اطالعات شماره پروند 

 پرونده ها تکمیل شده است.

با شکایت مسمومیت به بیمارستان امام  31تا آذر  34نفر است که از فروردین  129تعداد نفرات مورد بررسی در این پژوهش یافته ها: 

% ( بوده اند.اغلب افراد به طور عمدی و 4101نفر زن )  49% ( و 1900نفر مرد ) 62عه نموده اند که از این تعداد  خمینی شهر اردبیل مراج

شغل بسیاری  %(3902% (.بیشتر این افراد سموم را بطور خوراکی مصرف نموده بودند )1101به قصد خودکشی سموم را مصرف نموده اند )

% ( 2209%( ولی از بین شغل های موجود بیشترین میزان آمار مربوط به خانم های خانه دار )4101ده بود )ازین افراد در پرونده انها ذکر نش

% ( در رتبه های 203% ( و کارمندان )903%( ، دانشجویان )100%( بوده است . پس از آن کارگران )2104و پس از ان افراد دارای شغل آزاد )

 بعدی هستند 

است.پیشنهاد می شود که در مورد مقدار و راه صحیح مصرف  فسفره ارگانو ترکیبات از ناشی مسمومیتها از باالیی درصد: نتیجه گیری

 سموم در کشاورزی و همچنین در مورد عوارض سموم کشاورزی اموزش های الزم ارایه شود.

 اورژانس،سموم،کشاورزی،سالمت،مسمومیت کلید واژه:
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 وبهیاران پرستاران  دست بهداشت ر ببالینی  ممیزی تاثیر آموزش و فرآیند

 9فائزه بهادر ، 2، رضا عظیمی1نرگس کشتکار

 جندی شاپور اهواز،اهواز ،ایران.درمانی،دانشگاه علوم پزشکیداشتیبهخدماتمدیریتتخصصی-دکترایدانشجوی1

 شهد ،ایران.دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی ،م2

 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی،بجنورد ،ایران.9

 چکیده:

بهداشت  استاندارد و احتیاطات رعایت بیمارستانی، عفونتهای از پیشگیری عوامل مهمترین از :زمینه و هدف

 نامناسب رعایت اثر در عفونت شیوع .دارد مداخالت مستمر و  و مداوم آموزش به نیاز که دست میباشد

 بهداشتی مراقبتهای ارائه از ناشی عفونتهای .شد خواهد میر وهزینه ها و مرگ افزایش به منجر دست بهداشت

 ترین ساده و موثرترین بهترین،. باشند می بیمارستان در بستری بیماران میر و مرگ علل شایعترین از درمانی

 در دستها بهداشت اهمیت وجود با. است دست بهداشت رعایت بیمارستانی، عفونتهای زا پیشگیری روش

 یکی عنوان به بالینی ممیزی و آموزش.دارد قرار پایینی سطح در آن رعایت هم هنوز عفونتها، این از پیشگیری

 .باشد داشته زمینه این در زیادی بالقوه تاثیر تواند می خدمات کیفیت ارتقای روشهای از

 .است گرفته انجام پرستاران و بهیاران بهداشت  بر بالینی ممیزی فرآیند و آموزش تاثیر هدف با مطالعه: هدف

 کلیه بخش های یکی در بالینی ممیزی روش به ( بعد و )قبل مداخله ای نوع از حاضر مطالعه :مواد و روش ها

 پرستاران نمونه ها .است گرفته انجام الیو س به مدت ( 1936) سال در اهواز شهر منتخب بیمارستان های از

 کارشناس سوپروایزرآموزشی، عفونت، کنترل از کارشناس تیمی. بودند کاری شیفت های تمامی و بهیاران در

 ممیزی دادند. روش انجام را ممیزی فرآیند درمانی بهداشتی مدیریت خدمات کارشناس بالینی، حاکمیت

 انتخاب موضوع برای استانداردها و معیارها استخراج ممیزی، وعموض تعیین: (مرحله 6 ) طی با بالینی

 موجود با وضعیت بررسی از حاصل نتایج مقایسه شده، انتخاب فرآیند موجود وضعیت شده،شناسایی

 آخر ودر عملکرد واقعی و استانداردها شکاف رفع جهت اصالحی راهکارهای ارایه ممیزی(، )قبل استانداردها،

 .ممیزی(انجام شد )بعد ارتقا، بودن موثر و استمرار از طمینانا جهت مجدد ممیزی

موقعیت بهداشت دست)قبل از تماس با بیمار،قبل از اقدام آسپتیو، بعد از تماس با 1بالینی در  ممیزی روش

 پایش لیست چو مطالعه بیمار(صورت پذیرفت. ابزار با محیط تماس از با بیمار، بعد تماس از مایعات بدن، بعد

 وزارت و جهانی بهداشت سازمان از دستورالعمل های استفاده با که بوده دست شستن مشاهده و کردعمل

 ابزار روایی تعیین .جهت است شده تایید آن تدوین گردید. که روایی و پایایی پزشکی آموزش و درمان بهداشت

 کرونباخ آلفای ضریب از ابزار، پایایی جهت سنجش و شده استفاده کیفی و کمی محتوایی روایی دو روش از

بر  و 29نسخه spss نرم افزار در جمع آوری از پس داده ها .است شده آورد بر%  00 که شده است استفاده

 و فراوانی تعیین یا معیار انحراف و میانگین روشهای تعیین با و پرسشنامه متغیرهای بودن کیفی یا کمی حسب
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 نمایش.شدند تحلیل و تجزیه یو طرفه واریانس آنالیز و ستقلم تی پیرسون، همبستگی نیز آزمونهای و درصد

 .شد انجامexcell  افزار نرم در داده های ممیزی بالینی 

 دست شستن موقعیت (16 ( روز در هر پرستاران متوسط بطور ی دهدم  نشان حاضر ممیزی نتایج : یافته ها

 مداخله تعداد اجرای با که است بوده مداخله زا قبل (موقعیت112) (روز جمعا1 طول) در که قرار  می گرفتند

 از قبل ، بهیاران و پرستاران در دست بهداشت رعایت درصد و یافت. تعداد (افزایش143) ها به موقعیت کل

 و قبل دست کردن بهداشتی روش نوع درست انتخاب مقایسه در  .بود%61012: مداخله از وبعد%620216مداخله

 از مالیدن قبل روش از استفاده در بجا و صحیح انتخاب بهیاران و نپرستارا در مداخله از بعد

 و اب با شستشو روش از استفاده در بجا و صحیح .ودرانتخاب %بود62010مداخله از %وبعد430310مداخله

 گردید مشخص حاضر ممیزی انجام با .یافت %ارتقا10011 به مداخله از بعد %   و91021مداخله از قبل صابون

 افزایش %63031مداخله از %بعد6901مداخله از قبل موقعیت 1 تمام در دست مالیدن کل استاندارد نمیزا که

 از بعد شاخص این %و41001مداخله از قبل موقعیت 1 تمام در دست شستن کل استاندارد میزان و. یافت

 .یافت %ارتقا63043مداخله

 ایجاد و دارد دست بهداشت استانداردهای بودبه در مهمی نقش بالینی ممیزی فرآیند و آموزش :گیری نتیجه

 کند  می تسهیل را آن اجرای مستمرمسئولین، نظارت فرآیند در درگیر پرسنل کلیه از اجرایی تیم

 بالینی. ممیزی فرآیند پرستار و بهیار، دست، آموزش، مداخله، بهداشت :واژگان
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 مشارکتی پژوهی اقدام العهمط یک :های بیمارستانی عفونت کاهش بر کیفیت مدیریت تأثیر
 

 9بهادر فائزه ،2عظیمی رضا ،1کشتکار نرگس

 . ،ایران اهواز،اهواز شاپور جندی پزشکی علوم درمانی،دانشگاه بهداشتی خدمات مدیریت تخصصی دکترای دانشجوی 1

 .ایران، ،مشهد رضوی خراسان پزشکی علوم درمانی،دانشگاه بهداشتی خدمات مدیریت تخصصی دکترای دانشجوی 2

 .،ایران شمالی،بجنورد خراسان پزشکی علوم درمانی،دانشگاه بهداشتی خدمات مدیریت تخصصی دکترای دانشجوی9

Keshtkar_narges@yahoo.com 

 چکیده:

 ساله هر و می باشد شایع های عفونت از ویژه های بخش در بخصوص بیمارستانی های عفونت : زمینه و هدف

 رعایت و عفونت کنترل موازین رعایت. برند می رنج مشکالت این از ها بخش این بیماران در از زیادی تعداد

 تالش و جراحی محل عفونت علل بررسی. دارد عفونت کنترل و در پیشگیری عمده ای نقش دست بهداشت

 کیفیت یو مدیریت. یگردد م جراحی خدمات در منابع از بهینه استفاده باعث آنها کاهش حذف و برای

 را عفونت کنترل و الزم پیشگیری استراتژیهای می توان آن کارگیری به با که است سازمانی مناسب استراتژی

 .نمود بررسی را آنها تأثیر میزان و کرده اجرا و شناسایی

 در عفونت های بیمارستانی کاهش بر کیفیت مدیریت تأثیر میزان بررسی هدف با پژوهش این: مواد و روش ها

 برای .پذیرفت انجام 1936 سال در سینا از توابع داشنگاه علوم پزشکی جندی شاپور شهر اهواز بیمارستان

 چو یو از استفاده با های بیمارستانی عفونت ایجاد علل. شد استفاده مشارکتی پژوهی اقدام از پژوهش انجام

های  عفونت کاهش برنامه کیفیت مدیریت ده مرحله ای مدل از دهاستفا با سپس،. گردید شناسایی لیست

 .شد اجرا مراقبت های ویژه  بخش مشارکت کارکنان با و تدوین بیمارستانی

 و آماده سازی اصول درست رعایت عدم به توان می های بیمارستانی عفونت ایجاد در مؤثر علل از: یافته ها

 کیفیت مدیریت اجرای با. نمود اشاره ها بهداشت دست ایترع عدم و جراحی عمل جهت ها دست اسکراب

. یافت کاهش 1931 سال با مقایسه در 1936سال در درصد 90میزان  به جراحی محل عفونت میزان

 تیمی و کار صحیح، ریزی برنامه کاری، فرایندهای مشکالت شناسایی کاری، استانداردسازی فرایندهای

 های بیمارستانی  میزان عفونت کاهش برای شده گرفته کار به اقدامات جمله از آموزشی های دوره برگزاری

 بسزایی نقش مستمر ارتقای و فرایندگرایی بیمار محوری، نظیر کیفیت مدیریت اصول صحیح اجرای. است بوده

 .دارد درمانی و بهداشتی های سازمان در مناسب نتایج به و دستیابی کاری فرایندهای بهبود در

mailto:Keshtkar_narges@yahoo.com
mailto:Keshtkar_narges@yahoo.com
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 بیمارستانی های عفونت مبارزه با روش ترین مطلوب و ترین هزینه کم مؤثرترین، تردید بدون  نتیجه گیری:

 همچنین .است اقدامات این ترین هزینه کم و ترین مؤثرترین، ساده دست بهداشت رعایت که است، پیشگیری

 .باشد می بیمارستانی های عفونت با مبارزه روش آگاهی مؤثرترین افزایش و آموزش

 .بیمارستان فرایندهای کاری، مستمر ارتقای کیفیت، مدیریت عفونت ، کلیدی: ایهواژ
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ارزیابی اثر سموم مورد استفاده در مبارزه و پیشگیری از بیماری تب خونریزی دهنده 

 (CCHFکنگو)  -کریمه

 2. نظری عالم، ر2ع دلیران، .2ج پروانه، .1م ،بیرانوند

 دانشگاه آزاد بروجرد.–ناسی .دانشجوی کارشناسی ارشد انگل ش1

 اداره کل دامپزشکی استان لرستان -کارشناس مبارزه و بررسی بیماری ها2

   mb09161610329@ gmail.comپست الکترونیو: 

 چکیده:

تب  ،یو بیماری حاد   Crimean Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) کنگو-کریمهتب خونریزی دهنده  زمینه و هدف: 

این بیماری یو و انسان آلوده منتقل می شود.  دام ترشحات یا الشه،  خون تماس با ،کنه دهنده است که ازطریق گزش دار و خونریزی

(  ٪ 92حدود ) ییباالمی کند و دارای شیوع  ایجادو بیماری شدیدی همراه با مرگ و میر  عفونت بیمارستانی )نوزوکومیال( محسوب شده

. در دام زنده به علت عدم عالئم بالینی مشخص، تشخیص دام بیمار میسر نشده و تنها  ممکن است در کشتارگاه، الشه با تب مختصری است

مابین استانهای خوزستان، اصفهان، ایالم، کرمانشاه، مرکزی، چهارمحال بختیاری و آباد  رمبا مرکزیت شهرستان خستان لرستان رویت گردد. ا

، همجواری با . شرایط آب و هوایی، توسعه صنعت دامپروریمعتدل و نیمه مرطوب است ای آب و هوایی مدیترانهده و دارای همدان واقع ش

ر مجاز طی سالهای اخیر باعث بروز مواردی از بیماری شده است. متعاقب این موارد، اقدام استان های مرزی و عوامل واسطه ای ورود دام غی

دن های پیش گیرانه و کنترلی شدت یافته و یکی از اقدامات مذکور مبارزه با ناقل بیماری )کنه هیالوما( است که با سم پاشی اماکن دامی و ب

لیتر به صورت  124لیتر جایگاه،  216لیتر سم ) 191انجام شده و به این منظور مقدار  دام میسر است. در این راستا هرساله اقدامات الزم

متر مربع  216222لیتر سم برای حمام کردن گوسفند و بز ( مصرف گردیده است.  این میزان سم مصرفی به ترتیب  111خطی برای گاو و 

ت. در روند ارزیابی کیفی گزارش، مشخص شده است که میزان راس گوسفند و بز را شامل شده اس 26212راس گاو و  9122جایگاه، 

به ترتیب سیر نزولی داشته و به صفر رسیده است.   32-31آلودگی انسانی )کانون بروز بیماری در جوامع انسانی تحت پوشش( طی سالهای 

فلت نگردیده و هر ساله وسعت کاری و میدانی در جمعیت کنه ها نیز با بررسی های میدانی نیز سیر نزولی یافته است. البته این امر باعث غ

روستا رسیده  291و  222، 131، 102، 112، 191، 122، 32سطح روستاها فراگیر شده که این میزان به ترتیب طی سالهای مورد نظر 

 ین نیز بایستی متذکر شد.است. اگرچه در این مطالعه از سموم پیروتروئیدی با حداقل اثر سوء استفاده شده می شود ولی روشهای جایگز

 .، سم، خرم آباد، کنه هیالوماCCHF :واژه های کلیدی

 

  

https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%DA%A9%D9%86%D9%87/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%DA%A9%D9%86%D9%87/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%AE%D9%88%D9%86/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%AE%D9%88%D9%86/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%AF%D8%A7%D9%85-(%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86)/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%AF%D8%A7%D9%85-(%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86)/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7
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Evaluating the Quality of Life in Patients with Behcet Disease 
Negar Ghanbari1, Zahra Mousavi1, sepideh karkonshayan3 

1Department of Psychiatry, Razi Hospital, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical 

Sciences.  
2Student Research Committee, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran  

Background: Behcet's disease (BD) is a relatively common problem of patients who 

referred to Rheumatology clinics and is a common problem of health care system. Quality 

of life assessment is one of the most common topics about chronic diseases. The aim of 

present study was to evaluate quality of life in Patients with BD who referred to Imam-

Reza Educational- Medical Hospital of Tabriz University of Medical Sciences.  

Methods & Materials: In a descriptive-analytical study, 123 patients with BD who 

referred to Rheumatology Clinic of Imam-Reza Educational-Medical Hospital of Tabriz 

University of Medical Sciences, were included the study. At first, demographic data 

including age, sex, level of education and marital status of patients’ characteristics were 

gathered. All patients were evaluated using 36-Item short form health survey (SF-36) to 

assessment of quality of life. Statistical analysis was performed using SPSS version 16 

software. Data were reported using descriptive statistics and the relationship between 

variables was assessed by Pearson coefficient. P-value<0.05 was considered statistically 

significant.  

Results: From 123 patients with BD, 75 (61.0%) were male and 48 (39.0%) were female. 

The mean age of patients was 38.19±10.99 years in the range of 14-62 years. The mean 

score of quality of life in patients based on SF-36 questionnaire was 71.49±21.22 in the 

range of 9 to 100. The subscale of emotional well-being in male patients was significantly 

higher than that of female patients; however, there was no significant difference between 

the two sexes in the physical, psychological, and mental health scores of the 

questionnaire. No significant correlations were seen between quality of life with age of 

patients (r=0.032, P=0.736).  

Conclusion: Based on findings of present study, reduced quality of life is a common 

problem in patients with BD and therefore requires evaluation and appropriate actions.  

Keywords: Quality of Life, Behcet's Disease, SF-36, Chronic Inflammatory Disease. 
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 بررسی ارتباط بین شدت روشنایی با عملکرد شغلی در خیاطان شهر گناباد

 *4ریحانه بزرگی ،9، عماد رمضانی2، مصطفی جعفری زاوه1مجتبی امکانی

زشی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و عضو هیات علمی، گروه آمو1

 .ارتقای سالمت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

 .عضو هیات علمی، گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران 2

 .روه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایرانگکارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای،  9

 .گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایراندانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای،  4

E-mail:WWW.reyhane1375bi@gmail.com  

 چکیده

 یبدن و الگوها یدما ،یاریهوش زانیبر م ریتاث لیانسان از قب یبر رو یادیز راتیتاث ییروشنا و هدف: زمینه

تمرکز   یآن رو ریشود که تاث یدر فرد م یتیاذ ای، درد یموجب احساس ناراحت ، که روشنایی زیادخواب دارد

لذا  .دهد یخود قرار م ریتحت تاث زیکل عملکرد فرد را ن تینها شود و در یم انینما فهیفرد در هنگام انجام وظ

این مطالعه با هدف کلی بررسی ارتباط بین شدت روشنایی و عملکرد شغلی در خیاطان شهر گناباد انجام 

 گرفت.

نفر از خیاطان شهر گناباد انتخاب  63این مطالعه از نوع بررسی مقطعی می باشد که طی آن مواد و روش ها: 

اندازه گیری شد Hagner TES1330 ده از دستگاه اندازه گیری شده و وضعیت شدت روشنایی آن ها با استفا

و همچنین میزان عملکرد شغلی آنها با استفاده از پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون تعیین شد. داده ها در نرم 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و با استفاده از آزمون آماری SPSS20افزار 

عملکرد  برای P-Value مقدار Mann-Whitney U آزمون در اینکه به وجهت نتایج نشان داد  بایافته ها: 

با توجه به نتیجه آزمون    که ( p < 0.05 ) 292/2 با در شدت روشنایی های مطلوب و نامطلوب برابر شغلی

 با بین خیاطان شهر گناباد عملکرد شغلی درشده است که نشان می دهد  21/2کمتر از     p- valueمقدار 

 اختالف معناداری وجود ندارد. خیاطی ها با جنس های مختلف و وضعیت تاهل مختلف، دوجو

که وضعیت عملکرد شغلی در خیاطان شهر گناباد  داد نشان پژوهش نتایج کلی طور بهبحث و نتیجه گیری: 

 در دو وضعیت روشنایی مطلوب و نامطلوب ارتباط معناداری را نشان داد.

 ، عملکرد شغلی، خیاطان، گنابادروشنایی واژه های کلیدی:
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وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان: مطالعه موردی در بیمارستان امام 

 خمینی )ره( اسفراین 

 4عابدین بخت آبنوس 9حمید روئینی2 حسین روحانی 1احمد صادقی  

 .ه علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایراندکترای مدیریت  بهداشت و درمان، استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکد1

 .دکترای آموزش بهداشت، استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران 2

 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران. 9

 چکیده:

بهبود  یکم برای نظام های مراقبت سالمتی که به دنبال تضمین و شروع قرن بیست و با زمینه و هدف:

طبق تعریف سازمان ایمنی بیمار یو اصل کلیدی و یو اولویت است.  ،کیفیت خدمات ارائه شده بوده

ایمنی بیمار به معنای دور بودن از آسیب های بی مورد و بالقوه مرتبط با  (WHO)جهانی بهداشت

مت است. یکی از فاکتور ها برای ارتقای سطح ایمنی بیمار وجود فرهنگ ایمنی بیمار است. خدمات سال

فرهنگ ایمنی تشویق به شناسایی، ارتیاط و حل مسئله ایمنی بیمار می کند. با توجه به اهمیت روز 

دگاه ایمنی بیمار از دی فرهنگ هدف تعیین وضعیت این مطالعه با در بیمارستان، افزون ایمنی بیمار

 کارکنان انجام شده است.

نفر ازکارکنان  232روی بر 36تحلیلی است که در سال  -مطالعه حاضر از نوع توصیفی مواد و روش ها:

بیمارستان امام خمینی )ره( اسفراین که به صورت سرشماری انتخاب شدند، انجام گردید. ابزار گرد 

بوده که  (HSOPCS)ی بیمار در بیمارستانآوری داده ها، پرسش نامه استاندارد سنجش فرهنگ ایمن

و  ANOVAسوال می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری  42حیطه و 12شامل

T مستقل در قالب نرم افزارSPSS19 .استفاده گردید  

شاغل در حوزه % 1106و % متاهل 1400% شرکت کنندگان دارای مدرک کارشناسی،  1101طبق نتایج مطالعه  :یافته ها

نمره (. %64سال بودند ) 12سال و سابقه کاری کمتر از  92-22( دارای میانگین سنی % 4309بالینی بودند، اغلب افراد )

از بین ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار، حیطه کار تیمی درون واحدهای  .بود( 123021±1901از نظر کارکنان)  ماریب یمنیفرهنگ ا

( کمترین امتیاز 101±202( بیشترین و باز بودن مجاری ارتباطی)1904±906ل و انتقال اطالعات )( و تباد1409±904سازمانی)

را داشتند. بین متغیرهای سابقه خدمت، ساعات کاری و نوع استخدامی با فرهنگ ایمنی بیمار رابطه آماری معنی دار مشاهده 

 (.P<0.05گردید )
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مورد مطالعه در وضعیت متوسط قرار داشته است. با فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان  نتیجه گیری:

توجه به تنوع و اهمیت حیطه های مختلف فرهنگ ایمنی توجه خاص به این حیطه ها، تاکید بر اصل 

مسولیت جمعی بودن ایمنی بیمار، ارزیابی مستمر، تعیین نقاط ضعف و ارائه راهکار هایی از جمله 

 ن به ارتقا فرهنگ ایمنی گردد.آموزش پرسنل می تواند باعث سرعت بخشید

 .ایمنی، فرهنگ ایمنی بیمار،کارکنان، بیمارستان واژه های کلیدی:
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  رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین سالمت و بهورزان شهرستان اسفراین تعیین  

 9فهیمه گشتاسبی، 9ریم سیاوشی،م 2حسین روحانی،  1احمد صادقی  

 بهداشت و درمان، استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران .  دکترای مدیریت 1

 دکترای آموزش بهداشت، استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران. 2

 .پزشکی اسفراین، اسفراین، ایراندانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم  9

 ahmadsadeghi1363@gmail.com :پست الکترونیو

 چکیده:

رضایت رضایت شغلی کارکنان ان سازمان دارد.  موفقیت هر سازمان بستگی به تالش و:  زمینه و هدف

 شغلی باعث افزایش بهره وری و تعهد فرد نسبت به سازمان، تضمین سالمت فیزیکی و ذهنی فرد، 

موجب کم  یشغل تیگردد. عدم رضا یم یشغل دیجد یدر آموزش مهارت ها عیو تسر یاز زندگ تیرضا

. این مطالعه با گردد یم یو روح یجسم یها یزودرس و ناراحت یاستعفاء، بازنشستگ بت،یغ ،یکار

 هدف بررسی رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین سالمت و بهورزان شهرستان اسفراین انجام

 شد.

نفر  از مراقبین سالمت و  192تحلیلی به روش مقطعی برروی -این مطالعه توصیفی  مواد و روش ها:

روش نمونه گیری به صورت  .انجام شد 36بهورزان شاغل در سطح شهرستان اسفراین در سال 

دید. سرشماری بود. برای گرداوری داده ها از پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ استفاده گر

حیطه شامل )شرایط محل کار، ارتباط با همکاران، حقوق و  0پرسشنامه مذکور رضایت شغلی را در 

مزایا، موقعیت شغلی، امنیت شغلی، نظارت و سرپرستی، سیاستگذاری مدیریتی، توان کاری( اندازه 

ار توسط نرم افز  t-Testو ANOVAگیری می کند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری 

SPSS18 .تحلیل گردید 

( و متاهل 9/12بود. بیشتر این افراد زن )20/91±94/0میانگین سنی افراد مورد مطالعه  یافته ها:

( بود. بین میزان رضایت شغلی افراد 122)از  1/64±61/1( بودند. میانگین رضایت شغلی افراد 1/01)

(. بررسی نتایج در P>21/2ت نیامد)تحت مطالعه با متغیرهای دموگرافیو ارتباط معناداری به دس

و  14/19±20/1کارکنان از حیطه توان کاری هشت حیطه نشان داد که بیشترین میزان رضایت شغلی 

 .می باشد 16/23±19/1کمترین میزان رضایت شغلی متعلق به حیطه نظارت و سرپرستی 
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دارد. بنابراین باید  نتایج حاکی از آن است که رضایت شغلی در سطح متوسطی قرار نتیجه گیری:

عواملی که باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان میشود، از سوی مسئولین ذیربط مورد توجه قرار گیرد. 

تشویق کارکنان، امکان ارتقای شغلی، برقراری روابط  افزایش حقوق و دستمزد، یهبود شرایط محل کار،

رضایت شغلی مراقبین سالمت و صمیمی و عمیق با سطوح مختلف مدیریت میتواند موجب افزایش 

 بهورزان شود.

 .رضایت شغلی، مراقب سالمت، بهورز واژه های کلیدی:
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های شایع در شهرستان  تعیین یکساله میزان بروز استاندارد شده سنی سرطان

 جام تربت
 

 ، نجمه آزاد4، گیتا پور شاهی9، طاهره پریشان کردیانی2، محمد افکار1نجیب اهلل بااراده

 .جام، ایران ، تربتتربت جام یدرمان یو خدمات بهداشتربی، دپارتمان اپیدمیولوژی،  دانشکده علوم پزشکی م 1

 .جام، ایران ، تربتتربت جام یدرمان یو خدمات بهداشتتربت جام، دانشکده علوم پزشکی  گروه طب اورژانس ، 2

 .جام، ایران ، تربتتربت جام یندرما یو خدمات بهداشتها، دانشکده علوم پزشکی  کارشناس بیماری 9

تربت جام،  یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشکده ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،بهداشت عمومی یکارشناس یدانشجو4

 .رانیا تربت جام،

 @trjums.ac.irbaeradehn1پست الکترونیو: 

 چکیده:

اپیدمیولوژی سرطان در هر منطقه  .های آینده یکی از عوامل مهم بار بیماری در جهان خواهد بود سرطان در دهه دف: زمینه وه

ای و اسلوب زندگی افراد است. این بررسی با هدف تعیین  ورسوم فرهنگی، اجتماعی، تغذیه وابسته به وضعیت نژادی، سن، جنس، آداب

 گرفته است. جام بر اساس آخرین اطالعات موجود انجام ان تربتهای شایع در شهرست میزان بروز سرطان

شده   ی موارد تشخیص داده ی مورد مطالعه شامل کلیه صورت توصیفی تحلیلی است. جامعه مطالعه حاضر به ها:  مواد و روش

بیمار مورد ارزیابی قرار  226است. در این مطالعه پس از حذف موارد غیربومی و تکراری  1939جام در سال  سرطان شهرستان تربت

 گرفتند و برای آن میزان بروز استاندارد شده سنی و فراوانی انواع سرطان برحسب جنس محاسبه شد.

اند. میزان بروز  درصد را زنان تشکیل داده 4101درصد موارد را مردان و  1203بیمار سرطانی،  226در این مطالعه از مجموع یافته ها: 

ها در مردان به ترتیب سرطان  ترین سرطان در صد هزار نفر بود. شایع 19106و  16109ها در مردان و زنان  رطاناستاندارد شده کلی س

 22%(، پستان با2201مورد) 22%( و در زنان مری با 302مورد)12%(، پوست با 1009مورد) 22(، مری با %22مورد) 24معده با 

 %( بود.309مورد) 3%(و معده با 2201مورد)

باشند. بنابراین   جام می های شهرستان تربت ترین سرطان های دستگاه گوارش و پستان شایع طبق این مطالعه سرطان : برگیری نتیجه

 ها در شهرستان الزم است. مراکز غربالگری، تشخیصی و تحقیقاتی پیشرفته جهت کنترل این سرطان

 .نئوپالسم، سرطان، میزان بروز، تربت جام: های کلیدی واژه

 

mailto:baeradehn1@trjums.ac.ir
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 اله های الکتریکی و الکترونیکی و تاثیر آن بر محیط زیست: مروری بر متونزب

 9و2، میثم داستانی1میالد مختارزاده

 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران. 1
 اطالعات(، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی )بازیابی2
 کارشناس انفورماتیو، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.9

زباله های الکتریکی و یا زباله های الکترونیکی یکی از مشکالت در حال ظهور در کشورهای : زمینه و هدف

 1222لکترونیکی و الکتریکی شامل بیش از توسعه یافته و در حال توسعه در سراسر جهان است. تجهیزات ا

 و تجهیزات این ترکیبات و ها قابلیت در تغییر و تکنولوژی سریع تغییراتماده مختلف، از جمله فلزات است. 

 زباله از افزایش حال در و زیاد جریان یو ایجاد باعث الکتریکی و الکترونیکی های دستگاه مفید عمر بودن کوتاه

بنابراین، این پژوهش به بررسی تاثیرات زباله های الکترونیکی و . است شده الکتریکی و الکترونیکی های

 الکتریکی  بر محیط زیست پرداخته است.

: این مطالعه از نوع کاربردی و مروری بوده و به روش بررسی جامع منابع و متون انجام شده روش ها و مواد

 پژوهش با جستجو در بانو های اطالعاتی فارسی از قبیلاست. در این راستا مقاالت علمی مرتبط با اهداف 

SID  و التین مانندPubMed  وScience Direct  موتور جستجوی علمیGoogleScholar  استخراج

 گردیدند و نتایج آنها مورد بررسی قرار گرفت.

 ملل مانساز زیست محیط برنامه) UNEPطبق تخمین یافته های این پژوهش نشان می دهد که  یافته ها:

 شود می تولید  جهان سراسر در سال هر در الکتریکیمیلیون تن زباله الکترونیکی و  12تا  22( حدود متحدد

 آرسنیو، جیوه، ، از جمله ترکیبات سمی این زباله ها سرب،است شهری زائد مواد جریان کل %5 از بیش که

و محیط زیست اثرات منفی بر جای می ظرفیتی میباشند که بر سالمت انسان  شش کروم سلنیوم کادمیوم،

دارند و در  ییایقل یعتیطب ،ییایاز فلزات قل یقابل توجه ریداشتن مقاد لیبه دل یکیالکترون یزباله هاگذارند. 

که بافت خاک را از لحاظ کیفیت  دهند یم شیافزا یرا به صورت قابل توجه  PH  طیهنگام افزودن به مح

ن از جمله سایر ترکیبات ارزشمند زباله های الکترونیکی نیز  طال، پاالدیوم، مورد لطمه قرار میدهند. همچنی

نقره، مس،نیکل  و عناصر خاکی کمیاب و پالستیو و شیشه می باشند که قابل استخراج برای سایر مصارف 

 صنعتی هستند.

اثیرات منفی آنها بر طبیعت و محیط زیست، با توجه به روند رو به رشد تولید زباله های الکترونیکی و الکتریکی و ت نتیجه گیری:

 پیشنهاد می گردد سازمانهای ذیربط نسبت به دفع و بازیافت استاندارد این مواد اقدامات و سیاست های الزم را به کار گیرند. 

 زباله های الکترونیکی، زباله های الکتریکی، محیط زیست، بازیافت. :ای کلیدیه واژه
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دگی به اعتیاد بر اساس سبک های هویت و سبک های مروری بر پیش بینی آما

 فرزندپروری

1مهدیه عابدی پور
9اسماعیلی مهدی2 بیلندی مودب فضه 

 4مالیی محمود سید 

 سالمت، ارتقاء و توسعه اجتماعى تحقیقات کارگروه دانشجویی مرکز کارشناسى پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی؛ دانشجوى1

 ایران. ، ،گناباد ابادگن پزشکى علوم دانشگاه

 سالمت، ارتقاء و توسعه اجتماعى تحقیقات کارگروه دانشجویی مرکز کارشناسى پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی؛ دانشجوى 2

 ایران. ، ،گناباد گناباد پزشکى علوم دانشگاه

 ایران. ، ،گناباد گناباد پزشکى علوم دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجویی، کارشناسى پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی؛ دانشجوى9

 ، ،گناباد گناباد پزشکى علوم دانشگاه ، دانشجویی تحقیقات کمیته مامایی؛ و پرستاری دانشکده پرستاری، کارشناسى دانشجوى4

 .ایران

abedipoor.m1997@gmail.com پست الکترونیو:    

 چکیده

هیچ کشوری ازگسترش سوءمصرف  ته واکنون نیز،تقریباًمصرف موادازقرنهاپیش وجودداش سوء: هدف و زمینه

ورده و دچار پیامدهای آروزانه شمار زیادی از افراد به مصرف مواد روی این گونه مواد درامان نمانده است. 

مهمترین تکلیف در دوران نوجوانی حل و . جسمانی، روانی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن می شوند

به ندرت در دوران نوجوانی به طور کامل حل و   این بحران .ویت در برابر گمگشتگی هویت استه  فصل بحران

میتواند راه حلی  بزرگسالی بارهاوبارها بروز میکند. در حقیقت اعتیاد فصل میشود و مسائل هویتی در دوران

ط با آمادگی اعتیاد در فرزندان عواملی که در ارتبا دیگراز .ناصحیح برای حل عواقب ناخوشایند این بحرانها باشد

آمادگی اعتیاد حائز ه در مسئل . لذا آنچهاشاره کرد نقش پیش بینی کنندگی خانواده استبه آن می توان 

نیمی از با توجه به این نکته که  اهمیت است، سبو های فرزند پروری و ادراک فرزندان از این سبو ها است.

تشکیل می دهند و استفاده روزافزون از مواد مخدر جدید شیوع یافته جمعیت هر کشور را جوانان و نوجوانان 

انداختن  تاخیر به پیشگیری از هدف. میشود جایگزین درمان منطقی طور به پیشگیری شرایطی در چنین ،است

مادگی به آبینی  پیشاست. بنابراین این مطالعه با هدف  در جامعه مخدر مواد از استفاده شروع از جلوگیری یا

 انجام شد. اعتیاد بر اساس سبو های هویت،فرزند پروری در دانش آموزان دوره متوسطه

 pubmed،Google،ایرانداک، مگیران ، SID جمله از علمی پایگاه های مطالعه این :مواد و روش ها

scholarبه مربوط فرد به منحصر منبع 61 و کرد جستجو کلیدهای مربوطه را و سیستماتیو های بررسی از 
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. کردیم ارزیابی را مقاالت خالصه، و عناوین ارزیابی از پس. یافت شد  شده تعیین پیش از جستجو استراتژی

 نهایی شد. مقاالت عنوان به مقاله 36

 ,P<0/01) اجتنابی -آمادگی به اعتیاد با سبو هویت سردرگم مقاله  3 تحلیل داده ها نشان داد که یافته ها:

r=0/48) ،9 گیرانهفرزندپروری سهل (P<0/01, r=0/36)  راهبرد هیجان مدارمقاله با 9و (P<0/05, 

r=0/219 با سبو هویت اطالعاتیمقاله  4رابطه مثبت معنی دار و (P<0/05, r=-0/39) ،1تعهد 

(P<0/05, r=-0/28)  راهبرد مسئله مدار مقاله 3و (P<0/01, r=-0/34)  رابطه منفی معنی دار دارد. نتایج

نشان داد که سبو های هویت، سبو های فرزندپروری و راهبردهای مقابله ای می توانند به  بررسی مطالعات 

 درصد از واریانس آمادگی به اعتیاد را پیش بینی کنند.  96صورت ترکیبی 

نتایج این پژوهش نشان داد که سبو های هویت، سبو های فرزندپروری و راهبردهای مقابله  نتیجه گیری:

یش بینی آمادگی به اعتیاد دارند؛ بنابراین می توان انتظار داشت که با آموزش این مهارت ای نقش مهمی در پ

 .ها به نوجوانان و والدین آنها از این معضل خانمان سوز جلوگیری کرد

  .اعتیاد، هویت، فرزندپروری :ی کلیدیواژه ها
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 مشارکتی پژوهی اقدام مطالعه یک :های بیمارستانی عفونت کاهش بر کیفیت مدیریت تأثیر
 

 9بهادر فائزه ،2عظیمی رضا ،1کشتکار نرگس

 . ،ایران اهواز،اهواز شاپور جندی پزشکی علوم درمانی،دانشگاه بهداشتی خدمات مدیریت تخصصی دکترای دانشجوی 1

 .ن،ایرا ،مشهد رضوی خراسان پزشکی علوم درمانی،دانشگاه بهداشتی خدمات مدیریت تخصصی دکترای دانشجوی 2

 .،ایران شمالی،بجنورد خراسان پزشکی علوم درمانی،دانشگاه بهداشتی خدمات مدیریت تخصصی دکترای دانشجوی9

Keshtkar_narges@yahoo.com  

 چکیده:

 ساله هر و می باشد عشای های عفونت از ویژه های بخش در بخصوص بیمارستانی های عفونت : زمینه و هدف

 رعایت و عفونت کنترل موازین رعایت. برند می رنج مشکالت این از ها بخش این بیماران در از زیادی تعداد

 تالش و جراحی محل عفونت علل بررسی. دارد عفونت کنترل و در پیشگیری عمده ای نقش دست بهداشت

 کیفیت یو مدیریت. یگردد م جراحی خدمات در منابع از بهینه استفاده باعث آنها کاهش حذف و برای

 را عفونت کنترل و الزم پیشگیری استراتژیهای می توان آن کارگیری به با که است سازمانی مناسب استراتژی

 .نمود بررسی را آنها تأثیر میزان و کرده اجرا و شناسایی

 در عفونت های بیمارستانی هشکا بر کیفیت مدیریت تأثیر میزان بررسی هدف با پژوهش این: مواد و روش ها

 برای .پذیرفت انجام 1936 سال در سینا از توابع داشنگاه علوم پزشکی جندی شاپور شهر اهواز بیمارستان

 چو یو از استفاده با های بیمارستانی عفونت ایجاد علل. شد استفاده مشارکتی پژوهی اقدام از پژوهش انجام

های  عفونت کاهش برنامه کیفیت مدیریت ده مرحله ای مدل از استفاده با سپس،. گردید شناسایی لیست

 .شد اجرا مراقبت های ویژه  بخش مشارکت کارکنان با و تدوین بیمارستانی

 و آماده سازی اصول درست رعایت عدم به توان می های بیمارستانی عفونت ایجاد در مؤثر علل از: یافته ها

 کیفیت مدیریت اجرای با. نمود اشاره ها بهداشت دست رعایت عدم و جراحی عمل جهت ها دست اسکراب

. یافت کاهش 1931 سال با مقایسه در 1936سال در درصد 90میزان  به جراحی محل عفونت میزان

 تیمی و کار صحیح، ریزی برنامه کاری، فرایندهای مشکالت شناسایی کاری، استانداردسازی فرایندهای

 های بیمارستانی  میزان عفونت کاهش برای شده گرفته کار به داماتاق جمله از آموزشی های دوره برگزاری

 بسزایی نقش مستمر ارتقای و فرایندگرایی بیمار محوری، نظیر کیفیت مدیریت اصول صحیح اجرای. است بوده

 .دارد درمانی و بهداشتی های سازمان در مناسب نتایج به و دستیابی کاری فرایندهای بهبود در

mailto:Keshtkar_narges@yahoo.com
mailto:Keshtkar_narges@yahoo.com
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 بیمارستانی های عفونت مبارزه با روش ترین مطلوب و ترین هزینه کم مؤثرترین، تردید دونب نتیجه گیری: 

 همچنین .است اقدامات این ترین هزینه کم و ترین مؤثرترین، ساده دست بهداشت رعایت که است، پیشگیری

 .باشد می بیمارستانی های عفونت با مبارزه روش آگاهی مؤثرترین افزایش و آموزش

 .بیمارستان فرایندهای کاری، مستمر ارتقای کیفیت، مدیریت عفونت ، کلیدی: هایواژ

 

 

 

 

 
  



 

128 
 

 جداسازی، بهینه سازی و بررسی تولید اسید لینولنیک در آسپرژیلوس فومیگاتوس

 *2یآزادگان قم درضایحم، 1زرنگارپور ینعلیحس، 1یریمسعود دب دیس

 
 آزاد اسالمی واحد اراک.گروه میکروبویولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه 1
 گروه بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک. 2

 h-azadegan@iau-arak.ac.irپست الکترونیو:
 

 چکیده:

ای( به صورت تجاری به عنوان منبع ویژه روغنی جهت   روغن میکروبی )روغن تو یاخته زمینه و هدف: 

% وزن 12رود. تجمع لیپید داخل سلولی در برخی از میکروارگانیسم به بیش از  های غذایی بکار می تولید مکمل

رسد. توسعه فرآیندهای تولید روغن تو یاخته از تکامل دانش بیولوژی سلولی و مولکولی و  خشو آنها می

ستفاده با ا  ARAای در تولید روغن حاوی اسید مند شده است. بنابراین عالقه فزاینده تکنولوژی نوترکیب بهره

تر از روغنهای گیاهی و حیوانی  از تخمیر میکروارگانیسمها ایجاد شده است. روغنهای میکروبی بسیار سالم

های فرآیند تولید روغن میکروبی بسیار حیاتی است که  شوند. از دیدگاه دیگر کاهش هزینه مرسوم ارزیابی می

نند مالس چغندرقند، سبوس گندم و جهت دستیابی به این هدف در سالهای اخیر ضایعات کشاورزی ما

و  ییشناسا ،یغربالگر ،یجداساز قیتحق نیاز ا هدف ی کاساوای هیدرولیز شده به کار گرفته شده اند. نشاسته

روغن  دیها به منظور تول استخراج شده از آن یچرب زیآنال نیو همچن یمولد چرب یا رشته  یها قارچ یساز نهیبه

گردو، و  خاک درخت توتنمونه های متنوع همچون از  یا رشته یها مختلف قارچ هیسو 22بود. ابتدا  یکروبیم

 لهیبه وس و شدند یساز و خالص یدکستروز آگار جداساز تویکشت پوت طیدر مح مزرعه کلمی و مغازه قصاب

 نیتو فاکتوره مشخص کرد که بهتر یساز نهیبه .انتخاب شد گاتوسیفوم لوسیآسپرژ هیجدا یکم یغربالگر

pH، 1/4 بیبه ترت گاتوسیفوم لوسیآسپرژدر  یچرب دیتول یدما، زمان و منبع کربن برا ،o
C92، 36  ساعت و

در روش  زل،یودیب دیلتو یمناسب برا  چرب دیبه عنوان اس دیاس وینولنیمقدار ل نی. همچنباشد یفروکتوز م

قرار گرفت و مشخص شد  یرسمورد بر گاتوسیفوم لوسیآسپرژاستخراج شده از  یدر چرب یگاز یکروماتوگراف

 باشد. ی% م44/22 قارچ نیدر ا دیاس وینولنیل زانیکه م

 .زلیودی، بلینولنیو دیاس ،یکروبیروغن م ،یا رشته یها قارچ :یدیکل یها واژه
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بررسی تاثیر قارچ گانودرما لوسیدوم در درمان سرطان و توده)یک مطالعه 

 سیستماتیک(_مروری

 9، فریبا اسدی2ردیان دهکردی، زهرا خداو1مرضیه پورقدرت

 .ایران بیرجند، بیرجند، پزشکی علوم دانشگاه فردوس، بهداشت و پیراپزشکی دانشکده عمل، اتاق کارشناسی دانشجوی1 

 .ایران بیرجند، بیرجند، پزشکی علوم دانشگاه فردوس، بهداشت و پیراپزشکی دانشکده عمل، اتاق کارشناسی دانشجوی2

 درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه فردوس، بهداشت و پیراپزشکی دانشکده مربی، زیستی، آمار ارشد کارشناس9 

 .ایران بیرجند، بیرجند،

 m.pourghodrat75@gmail.comالکترونیو:  پست

 چکیده:

قارچی یو ساله از تیره  Ganoderma lucidum karstقارچ گانودرما لوسیدوم  زمینه و هدف:

Ganodermatacea  است که مصرف دارویی دارد. صرف نظر از ارزش غذایی قارچ بهره گیری از آنها به

عنوان دارو توسط انسان قدمتی چندساله دارد. خاصیت درمانی قارچ های میکروسکوپی تا سالهای اخیر در پرده 

ند. هدف از این ای از ابهام بوده تا این که دانشمندان اخیرا با آزمایشات خود پی به خواص دارویی آنها برد

 سیستماتیو بررسی تاثیر درمانی قارچ گانودرما لوسیدوم در درمان سرطان و توده ها می باشد._مطالعه مروری

این پژوهش از نوع مروری سیستماتیو می باشد. مقاالت موورد استفاده در این پژوهش بدون  مواد و روش:

های اثرات درمانی، ترکیبات فعال، ضدسرطان، قارچ با استتفاده از کلیدواژه  2216محدودیت زمانی تا سال 

و موتور  SID ،Pubmed ،scincedirectدر پایگاه های اطالعاتی  Ganoderma Lucidumدارویی 

مورد بود که باتوجه به معیارهای  22تهیه گردید. مقاالت دریافتی در ابتدا  google scholorجست وجوگر 

 مقاله مورد مطالعه نهایی قرارگرفت. 12کامل مقاله درنهایت  ورود و خروج از قبیل دسترسی به متن

از رشد  G.Lucidum: در مطالعات انجام شده مشخص شد که عصاره های مختلف جداشده از یافته ها

تومورها از طریق فعال کردن پاسخ ایمنی و تحریو تولید سیتوکینین ها جلوگیری میکند و این مواد می توانند 

زیاد کرده و به فعال نمودن سیستم ایمنی کمو کنند. طبق تحقیقات دیگری فعالیت آنتی  را 2اینترکولین 

آزادشده از لنفوسیت ها مرتبط  TFN_ϒبه تحریو مرگ برنامه ریزی شده توسط  G.Lucidumتوموری 

 داشته اند.

نند منبعی مناسب با توجه به گرایش روزافزون بشر در درمان توسط مواد طبیعی، قارچ ها میتوا نتیجه گیری:

برای تامین این نیاز باشند. موثر و ارزان بودن و سهولت استفاده )تهیه و مصرف( قارچ ها از مزایای آنها در 
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تولید دارو به شمار میرود. با توجه به مطالعات انجام شده و اثبات تاثیر مثبت قارچ گانودرما لوسیدوم در درمان 

 مینه توصیه میشود.تومورها تحقیقات گسترده تر در این ز

 .Ganoderma Lucidum دارویی قارچ ضدسرطان، فعال، ترکیبات درمانی، اثرات واژه های کلیدی:
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های پسودوموناس آئروژینوزا  در سویه NanIو  ExoAهای بیماریزای  شناسایی ژن

 بهمن گناباد 22جداشده از بیماران بستری در بیمارستان 

 9،  مونا بیهقی2، رقیه حجت پناه 1دزاده،  علیرضا محم1جالل مردانه

 .گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران1

 .دانشجوی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران 2

 .ویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایراندانشجوی علوم آزمایشگاهی، کمیته تحقیقات دانشج9

 چکیده:

هایی است که میتواند عامل ایجادکننده عفونت های  پسودوموناس آئروژینوزا یکی از باکتری زمینه و هدف:

بیمارستانی نظیر پنومونی، عفونتهای مجاری ادراری، باکتریمی، عفونتهای بعد از عمل جراحی، عفونت گوش، 

های بیماریزای  پوستی، عفونتهای چشمی و اندوکاردیت باشد. هدف از این مطالعه شناسایی ژن عفونت اولیه

ExoA  وNan1 های پسودوموناس آئروژینوزا جداشده از بیماران بستری در بیمارستان است. در سویه    

های  ردید. نمونهایزوله پسودوموناس آئروژینوزا از بیماران جداسازی گ 01در این مطالعه  مواد و روش ها:

 NanIو  ExoAژن های بیماریزای  .شناسایی شدندهای میکروبیولوژی  آوری شده با استفاده از تست جمع

 مورد بررسی قرار گرفت. های پسودوموناس آئروژینوزا در سویه

اسی %( و بیشترین حس2/49در این مطالعه سویه های جدا شده بیشترین مقاومت را به تیکارسیلین ) یافته ها:

 درصد بود. 2/44و  122به ترتیب  NanIو  ExoA%( داشتند. شیوع ژن های بیماریزای 2را به کلیستین )

ها  طبق نتایج این مطالعه، مقاومت به داروها و وجود فاکتورهای ویروالنسی نظیر اگزوتوکسین :نتیجه گیری

 .دباکتری باش تواند یو هشدار جدی به مراکز درمانی از نظر کنترل بیماری با این می

 .PCRپسودوموناس آئروژینوزا، ژن بیماریزا،  :واژه های کلیدی
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بررسی عفونت های باکتریایی با مقاومت چند دارویی جدا شده از بیماران مراجعه 

 ۳۱۳1عالمه بهلول گنابادی در سال   کننده به بیمارستان

 1محدثه نصیری ،9، سونا خرامین2، جلیل مشاری1، جالل مردانه1علیرضا محمدزاده

 گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.1
 گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.2
 .دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران9

 چکیده:

مقاومت چند دارویی در باکتری ها، درمان عفونت های ایجاد شده توسط آن ها را با مشکل  و هدف:زمینه 

با مقاومت چند دارویی در بیماران مراجعه  عفونت های باکتریاییتعیین  هدف با مطالعه این مواجه نموده است.

 صورت گرفت. 1931عالمه بهلول گنابادی در سال   کننده به بیمارستان

نمونه جمع آوری شده از  129 باشد که بر روی می توصیفی مقطعی مطالعه یو حاضر مطالعه روش: مواد و

بیماران با تشخیص عفونت باکتریایی انجام گرفت. اطالعات دموگرافیو و بالینی بیماران با استفاده از چو 

آنتی بیوتیکی  لیست ثبت شد. پس از جمع آوری نمونه ها و تشخیص عوامل باکتریایی، بررسی حساسیت

و آزمون های آماری توصیفی مورد  24نسخه  SPSSباکتری ها انجام گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار 

 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

در این مطالعه، میزان شیوع مقاومت چند دارویی در باکتری های کلبسیال پنومونیه، اشریشیا کلی،  ها:یافته

 % بود.40% و 12%، 14%، 61ا و آسینتوباکتر بومانی به ترتیب سودوموناس آئروژینوز

نتایج این مطالعه نشان داد که باکتری های جدا شده از بیماران دارای شیوع باالیی از مقاومت گیری: نتیجه

 در نقش مهمی موقع، به و دقیق بیوگرام آنتی اساس بر بیوتیو مناسب آنتی چند دارویی می باشند و انتخاب

 .داشت خواهد مقاومت دارویی گسترش از جلوگیری و ندرما

 عفونت باکتریایی، مقاومت چند دارویی، تست حساسیت آنتی بیوتیکی.واژه های کلیدی: 
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بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس های مقاوم به متی سیلین جدا 

 شده از یک بیمارستان آموزشی

9، مهدی قاسمی2، جالل مردانه9، سید علی سجادی2علیرضا محمدزاده، 1حجت پناهرقیه   

 دانشجوی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.1
 لوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه ع2
 .اه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایرانگروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگ9

 

 چکیده:

 

متی سیلین و  به مقاوم استافیلوکوکوس های انتشار و شیوع روزافزون افزایش با توجه به هدف:زمینه و 

مقاومت آنتی  تعیین الگویاهمیت این باکتری ها در ایجاد عفونت ها، بخصوص عفونت های بیمارستانی، 

الگوی مقاومت آنتی همیت زیادی برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه تعیین از ا این باکتری ها بیوتیکی

 می باشد. بیوتیکی استافیلوکوکوس های مقاوم به متی سیلین جدا شده از یو بیمارستان آموزشی

ایزوله  142تیکوس و ایزوله استافیلوکوکوس ساپروفی 44ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس،  11 مقطعی مطالعه این در مواد و روش ها:

جدا گردید. پس از  1931تا  1936استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس از بخش های مختلف بیمارستان عالمه بهلول شهر گناباد در سال 

تعیین فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به متی سیلین ایزوله ها، با استفاده از روش دیسو دیفیوژن )انتشار از دیسو( الگوی مقاومت 

 زوله های جدا شده مورد بررسی قرار گرفت.دارویی ای

در مطاله حاضر، بیشترین ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس و  یافته ها:

نتایج بررسی  .جدا گردیدند NICUاستافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به ترتیب از بخش های دیالیز، زایشگاه و 

%( ایزوله 2/93) 11%( و 1/22) 12%(، 0/10) 12شان داد که به ترتیب فنوتیپی مقاومت به متی سیلین ن

استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به متی سیلین مقاوم 

 و زایشگاه جدا شدند. نتایج بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها NICUبیشتر از بخش های  بودند و

س بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکو اد کهنشان د

% و در ایزوله های استافیلوکوکوس 0/01% و 122سیلین به ترتیب اپیدرمیدیس به آنتی بیوتیو پنی 

  .%( بود02% و 02ساپروفیتیکوس به آنتی بیوتیو های پنی سیلین و اریترومایسین )

نتایج این مطالعه نشان داد که ایزوله های استافیلوکوکوس مقاوم به متی سیلین دارای مقاومت  نتیجه گیری:

 بسیاری از آنتی بیوتیو های مورد استفاده در درمان آن ها می باشند.نسبت  ییباال

 .های مقاوم به متی سیلین، عفونت بیمارستانی، استافیلوکوکوس مقاومت آنتی بیوتیکی کلیدی: واژه های
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در سویه های پسودوموناس   lasB ،algD  ،plcHشناسایی ژن های ویروالنس 

 بهمن گناباد 22در بیمارستان  آئروژینوزا جداشده از بیماران بستری

 1، مهناز عالی2، پریسا مهران فر2، فاظمه نبئی1، جالل مردانه1علیرضا محمدزاده

 .گناباد، گناباد، ایران گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی1

 .دانشجوی علوم آزمایشگاهی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران2

 چکیده:

های حاد و مزمن را در انسان دارد. عالوه  باکتری پسودوموناس آئروژینوزا توانایی ایجاد عفونت زمینه و هدف:

های  های خون عامل اصلی عفونت گی، زخم، گوش، چشم و عفونتهای تنفسی، ادراری، سوخت بر عفونت

 های سویه در lasBو   algD  ،plcHویروالنسهای  این مطالعه با هدف شناسایی ژن. باشد بیمارستانی می

 های گناباد انجام خواهد گرفت. پسودوموناس آئروژینوزا جداشونده از بیماران بستری در بیمارستان

نمونه از بیماران جدا گردید و پس از شناسایی باکتری ها با تست  01این مطالعه  یدر طمواد و روش ها: 

  algD  ،plcHویروالنسهای  ژن PCRهای میکروب شناسی با استفاده از پرایمر های اختصاصی و آزمایش  

 در سویه های جدا شده مورد بررسی قرار گرفتند. lasBو 

 های ویروالنس ژنن مقاومت سویه ها به تیکارسیلین دیده شد و شیوع بر اساس نتایج مطالعه بیشتری یافته ها:

algD  ،plcH   وlasB  درصد بود. 1/34و 122و  3/30به ترتیب 

در ایزوله های جدا شده به نظر می رسد این عامل  Cبا توجه به فراوانی باالی ژن فسفولیپاز  نتیجه گیری:

 اکتری پسودوموناس آئروژینوزا ایفا کند.ویروالنس نقش مهمی در فرایند بیماری زایی ب

 . PCR، ویروالنس  ژن، پسودوموناس آئروژینوزا واژه های کلیدی:
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های اشریشیاکلی جداشده  در سویه traTو   PAI ،papهای بیماریزای  شناسایی ژن

 ۳۱۳1در سال  بهمن گناباد 22از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 

 2، محدثه دادپور 2عفت وحیدزاده، ۳محمدزاده علیرضا، ۳جالل مردانه

 .گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران1

 .دانشجوی علوم آزمایشگاهی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران2

 چکیده:

لی مسئول طیف گسترده ایی از بیماری های روده ایی و خارج ک سویه های پاتوژن اشریشیا :زمینه و هدف

های  در سویه traT، و PAI ،papهای بیماریزای  روده ایی هستند. هدف از این مطالعه شناسایی ژن

 بهمن گناباد است. 22اشریشیاکلی جداشده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 

از باکتری اشریشیاکلی  با استفاده از تست های میکروب  سویه 32در طی این مطالعه  مواد و روش ها:

مورد  traTو  PAI ،papژن های  PCRشناسی تایید شدند و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و تست 

 بررسی قرار گرفتند.

جدا شده به آنتی بیوتیو های آمپی سیلین و  E. coliنشان داد که سویه های  نتایج این مطالعه نتایج:

ارسیلین/کالووالنات بیشترین مقاومت و به آنتی بیوتیو های ایمی پنم، مروپنم، ارتاپنم، دوری پنم، تیک

 1/36، 32به ترتیب  traTو   PAI ،papکلیستین و آمیکاسین بیشترین حساسیت را داشتند. شیوع ژن های 

 درصد بود. 122و 

ی جدا شده از بیماران دارای شیوع باالیی از نتایج این مطالعه نشان داد که باکتری ها :بحث و نتیجه گیری

 مقاومت چند دارویی می باشند.

 .PCR، ژن بیماریزا، کلی اشریشیا :کلیدی واژه های
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Introduction: Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) is a severe loss of 

the body's cellular immunity. Aids is a potentially life-threatening condition 

caused by the human immunodeficiency virus (HIV). AIDS is a global pandemic. 

As of 2016, approximately 36.7 million people have HIV. There is currently no 

cure or effective HIV vaccine. Treatment consists of highly active antiretroviral 

therapy (HAART) which slows progression of the disease. Studying the relation 

of new antiretroviral drug (caspase-1 inhibitor) and aids treatment is a main goal. 

Methods: This essay was a systematic review of English articles published in 

PubMed, Nature and Science since 2010. Being up to date, matching with 

keywords and accessing the full text were incoming metrics. 

Results: The papers address a mystery: why immune cells die in people with 

HIV. A 2010 study showed that HIV does not directly kill most of these cells, 

called CD4 cells. Instead, the cells often self-destruct. They found that most of the 

cellular suicide occurs via a process called “pyroptosis”. A key protein involved in 

pyroptosis is caspase 1, and an experimental caspase-1 inhibitor made by Vertex 

Pharmaceuticals (VX-765) had already been tested in humans as a potential 

treatment for epilepsy. The drug, failed to help epileptics, but studies suggested 

that it was safe. Scientists tested VX-765 in HIV-infected cells cultured from 

human tonsils and spleens, and found that it blocked pyroptosis and prevented 

CD4 cell death. 

Conclusions: The approach could one day provide an alternative to the 

antiretroviral drugs currently used by 9.7 million people worldwide to manage 

HIV infection. HIV infection causes a mass suicide of immune cells a process that 

can be halted by an experimental drug such as VX-765 that blocks cellular self-

destruction. 

Keywords: AIDS/HIV treatment, pyroptosis, caspase-1 inhibitor, Vertex 

Pharmaceuticals (VX-765). 
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Introduction: Arsenic (As.) toxicity as a global health problem is effecting many 

millions of people. The main sources of As. contamination are including natural 

geological sources, contaminated drinking water, mining and industrial processes. Also, 

some medicines contain As. toxicity of As. is resulted in acute or chronic poisoning, as 

well as human cancer. Many studies have proposed anti-oxidant therapy for reducing the 

toxicity of As. in sub-acute and chronic study. Growing evidences have shown the 

Quercus infectoria (Q.I) galls extract as an antioxidant agent. The aim of current study 

was evaluating the effect of concomitant administration of Q.I galls extract on oxidative 

stress induced by sub-acute exposure to As. in blood and liver of rats. 

Methods:  Rats were randomly divided into 4 groups of 6 animals and treated as below. 

The first group received normal saline in drinking water. Second group received extract 

of gall in 3doses. The third group received 5/5 mg/kg As. and the last group received 5/5 

mg/kg As. in combination with extract of gall in 3dose. After 03 days all rats were 

anesthetized with ketamine and xylazine, then rats’ liver and blood were taken. Serum 

and plasma were separated and rapidly frozen at −70 °C for biochemical analysis. This 

study evaluated the lipid and protein peroxidation of end products of tissue. Besides, total 

antioxidant capacity of plasma and liver and   protein of liver tissue were measured.  

Discussion: The higher doses of Q.I reduced oxidative stress through inhibiting the 

peroxidation of lipid and protein. Besides, Q.I reduced total antioxidant capacity of 

plasma. However, further investigations is recommended to confirm the effect of higher 

doses of Q.I in decreasing oxidative stress in long time. 

Keywords: Arsenic, oxidative stress, Quercus infectoria, anti-oxidant. 
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آنتی اسفنگولیپید خون محیطی قبل و حین درمان بیماران مبتال  IgM مقایسه سطح 

 زاهدانبه سل ریوی مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی شهرستان 

 1الهه ارشد فریمانی، 4، سجاد شیرین بنیاد9، دکتر مهدی نیکو سرشت2، دکتر عباسعلی نیازی1دکتر حمیدرضا کوهپایه

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری، عضو مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،   1

 ن، زاهدان، ایران.دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدا

متخصص آسیب شناسی )پاتولوژی(، عضو مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده پزشکی، دانشگاه 2

 علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

شگاه علوم پزشکی دانش آموخته دکترای عمومی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده پزشکی دان9

 زاهدان، زاهدان،ایران.

 دانشجوی کارشناسی پرتوشناسی،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران. 4

 دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.1

ترین بیماریهاست،که قرن ها سالمت انسان را تهدید می کند. برآورد می شود  هنسل یکی از ک :زمینه و هدف

ثانیه یو نفر از سل میمیرد. هدف از این مطالعه  12ثانیه یو نفر به سل مبتال می شود. و هر  4که در دنیا هر 

جهت پایش مقایسه سطح آی جی ام آنتی اسفنگولیپید خون محیطی قبل و حین درمان بیماران مسلول ریوی 

 درمان بوده است.

-31بیمار مسلول ریوی که به بیمارستان بوعلی زاهدان در سال 41در این مطالعه قبل و بعد،  ها:مواد و روش

مراجعه نموده اند، مورد بررسی قرار گرفتند. که روش نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس بوده است.  32

کاویتی تعیین گردید و از بیماران خون محیطی جهت  میزان مثبت شدن اسمیر و وجود یا عدم وجود

و  آنتی اسفنگولیپید گرفته شد. بعد از سه ماه فاز حمله ای درمان مراحل فوق تکرار شد IgMگیری  اندازه

آنتی اسفنگولیپید تعیین گردید. از دستگاه االیزا و کیت خریداری شده از شرکت  IgM تغییرات اسمیر و سطح

Generic Assey ای اندازه گیری میزان برIgM  آنتی اسفنگولیپید استفاده گردید و داده ها توسط نرم افزار

spss  آنالیز شدند.جهت بخش توصیفی داده ها از میانگین و انحراف معیار استفاده شده است و برای بخش

 استفاده شد. ،paried tتحلیلی از آزمون 

نفر بود. که بر اساس عالئم بالینی، کشت و اسمیر  41رابر تعداد بیماران حاضر در این مطالعه ب یافته ها:

تشخیص سل در آنها اثبات شده بود و بیماری زمینه ای دیگری نداشتند. همه بیماران در بدو ورود اسمیر 

( بود. ٪1202)9بیمار دیگر+ 99( و در ٪2300)2بیمار + 14مثبت بودند که شدت مثبت بودن اسمیر در 

Cavity (2101٪ )بیمار فاقد 19( و ٪1209داشتند) cavityرادیوگرافی قفسه سینه بیمار در  94همچنین 
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 41آنتی اسفنگولیپید خون محیطی بیماران با شدت مثبت شدن اسمیر بررسی گردید و از  IgMبودند. سطح 

که  داشتند 9نفر اسمیر + 29( به دست آمد و 1001±2014هستند که میانگین آن ها ) 2نفر اسمیر + 14بیمار 

( به دست آمد که طبق فرمول های آماری تفاوت معناداری در بین دو گروه 2021±2016میانگین آن ها )

آنتی اسفنگولیپید خون محیطی بیماران مسلول قبل و بعد از فاز حمله   IgM سطح p=0.74مشاهده نگردید.)

 ن آنها مشاهده گردید. مقایسه گردید که اختالف معناداری بی Pair tدرمان با یکدیگر توسط آزمون 

تواند برای  آنتی اسفنگولیپید خون محیطی می IgMبا توجه به نتایج این مطالعه، استفاده از  :نتیجه گیری

خصوصاً در بیمارانی که جمع آوری نمونه خلط در آنها ممکن  پیگیری پاسخ به درمان در بیماران مسلول،

 باشد مورد استفاده قرار بگیرد. نمی

 .سل، آنتی اسفنگولیپید آنتی بادی، اسفنگولیپید، پایش درمان لیدی:واژه های ک
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بررسی تغییرات تعداد پالکت و پارامترهای آن و سرعت رسوب گلبول قرمز در 

 بیماران مشکوک به سل ریوی

 4الهه ارشد فریمانی، 9، سجاد شیرین بنیاد2، دکتر هرمز حسین پور دیرستانی1دکتر مسعود صالحی

ری های عفونی و گرمسیری، عضو مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، متخصص بیما1

 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

رزیدنت تخصص جراحی عمومی، کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 2

 شهد، ایران.م

 دانشجوی کارشناسی پرتوشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.9

 دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.4

 چکیده:

اثر مجموعه مایکوباکتریوم های سلی ایجاد می شود. در  سل یو بیماری عفونی است که در :زمینه و هدف

این مطالعه ما قصد داریم به تغییرات پالکت و پارامتر های آن و سرعت رسوب گلبول های قرمز در بیماران 

 مبتال به سل ریوی بپردازیم.

ن بوعلی زاهدان نفر از بیماران بستری در بیمارستا220شاهدی مجموعاً-: در این مطالعه موردروش ها و مواد

( مشکوک به سل ریوی بودند مورد بررسی قرار گرفتند. دو گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. 1939)دی ماه سال 

گروه اول کسانی بودند که سل ریوی آنها حداقل در دو نوبت مثبت شده بود و سل ریوی آنان به اثبات رسیده 

رادی انتخاب شد که بر اساس شواهد کلینیکی و پاراکلینیکی بود. گروه دوم که گروه کنترل بود نیز از بین انف

و  CBC-diffدر آنها تشخیص سل رد شده بود. به طور معمول، از تمامی افراد بستری در بیمارستان آزمایش 

ESR انجام میشد. اندکس های مربوط به پالکت در آزمایشCBC-diff موجود بوده است. تمامی داده های مورد

طرح از پرونده بیمار استخراج شده، و وارد فرم های مخصوص شد. روش نمونه گیری به صورت  نیاز برای این

وآنالیز شد. برای  SPSS ver18نمونه گیری غیر احتمالی آسان بود. همچنین تمامی داده ها وارد نرم افزار 

 و کای اسکویر استفاده شد.  t-testو  one Way ANOVAتحلیل داده ها از آزمون 

نفر مبتال به 121نفر سل ریوی خلط منفی داشتند )91نفر مبتال به سل ریوی خلط مثبت بودند. 12 :ها یافته

نفر بیماران بودند که با شو به سل ریوی بستری شده بودند اما در نهایت تشخیص  121سل ریوی بودند( و 

( به هنگام بستری از سرفه ٪3003نفر)101( مذکر بودند. ٪1104بیمار) 121غیر از سل داشتند. در این بررسی 

( تعریق ٪4101بیمار)06( از دفع خلط شاکی بودند. ٪1201نفر)191( تب و ٪0600نفر)164شکایت داشتند. 
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(کاهش وزن طی مدت بیماری اخیر خود را ذکر می کردند و ٪14نفر)122شبانه را ذکر میگردند و

( 1109)1102غیر بود. میانگین سنی بیماران سال مت 1-120( هموتپزی داشتند. سن بیماران بین ٪11بیمار)22

سال داشتند. یافته های مطالعه  61( سن باالتر از ٪2000سال داشتند و ) 11( سن کمتر از ٪409بود. نه نفر)

در بیماران که سل ریوی داشتند و بیماران که مشکوک به سل ریوی بودند ESRنشان داد که میزان پالکت و 

در بیماران با سل ریوی در مقایسه با بیماران MPV, PLCR, PDW. اما میزان تفاوت چشمگیری وجود نداشت

 غیر سلی معنی دار بود.

: با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که می توانیم در کنار سایر نتیجه گیری

 نیز استفاده کنیم.MPV, PLCR, PDWروشهای تشخیصی برای بیماری سل از اندکس های پالکت مانند 

   .MPV, PLCR, PDWپالک، پارامتر، سرعت رسوب گلبول قرمز، سل ریوی،  :ای کلیدیه واژه
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اشریشیا در سویه های  آنتی بیوتیک های بتاالکتام مقاومت آنتی بیوتیکی به بررسی

  ادراری از عفونت های کلی جداشده

 0، علیرضا محمد زاده1م آستانی، اکر6، احمد مصدق1، جالل مردانه4حمید نقی زاده

 .رانیا زد،ی زد،ی یصدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یشناس کروبیگروه م1

 .رانیگناباد، گناباد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یشناس کروبیگروه م 2

 .رانیا زد،ی د،زی یصدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یشناس کروبیگروه م9

 .رانیا زد،ی زد،ی یصدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یشناس کروبیگروه م4

 .رانیگناباد، گناباد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یشناس کروبیگروه م1

 چکیده:

ترین  شایع یا کلیعفونت دستگاه ادراری دومین عامل شایع عفونت در بدن انسان و اشریش :زمینه و هدف

بتاالکتاماز ها شایع ترین عامل ایجادکننده مقاومت باکتری ها به آنتی  . باکتری عامل عفونت ادراری است

بیوتیو های بتاالکتام هستندباکتری های تولیدکننده بتاالکتاماز به واسطه توانایی هیدرولیز اکثر آنتی بیوتیو 

آنتی  .  این مطالعه به منظور تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی بهدهای بتاالکتام به عنوان مشکل جدی مطرح ان

مراجعه  بیماران سرپائی ادراری از عفونت های بیوتیو های بتاالکتام در سویه های اشریشیا کلی جداشده

 انجام شده است. 1936کننده به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 

مقطعی، پس از جمع آوری نمونه های ادرار از بیماران مراجعه  -توصیفی مطالعهین در ا: روش ها و مواد

بر طبق روشهای استاندارد کشت و تعیین  بیوشیمیایی تستهای با کلی اشریشیا کننده، تشخیص ایزوله های

دیسو  شرو به بیوتیو های بتاالکتام آنتی به نسبت ایزوله ها حساسیت آنتی بیوتیکی میزان .هویت گردیدند

  مورد بررسی قرار گرفتند.دیفیوژن 

سویه های جدا شده  حساسیت کلی از بیماران جدا گردید. میزان ایزوله اشریشیا 122در این مطالعه  :یافته ها

%(، آموکسی 03%(، سفوکسیتین)31به آنتی بیوتیو های مورد مطالعه به صورت پیپراسیلین/تازوباکتام )
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%(، 12%(، سفتریاکسون)11%(، سفتازیدیم)01%(، سفوتاکسیم)01باکتام)%(، آمپی سیلین/سول06سیلین)

 %( بود.20%( و آمپی سیلین)91%(، سفازولین)64سفکسیم)

که مقاالت مختلف کارایی آن را بسیار مثبت  مانند پیپراسیلین تازوباکتاماستفاده از داروهای نتیجه گیری: 

ساسیت دارویی مربوط به این آنتی بیوتیو بوده است در موارد و در مطالعه ما نیز بیشترین ح اند ارزیابی کرده

 .گردد توصیه می مقاوم

 .عفونت مجاری ادراری اشرشیا کولی، مقاومت آنتی بیوتیکی، :ای کلیدیه واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

144 
 

بررسی وضعیت ضدعفونی و انگل زدایی سبزیجات در خانوارهای شهرستان تربت 

 ۳۱۳1جام در سال 

 9، فرشته پورشافعی2، آسیه متعلمی1سمیرا ساالری

 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.1

 مربی هیات علمی، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایران.                             2 

 ی گناباد، گناباد، ایران.دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشک9

 چکیده:

سالم سازی و انگل زدایی صحیح سبزیجات از یو سو باعث کاهش بیماری های انگلی و از : زمینه و هدف

سوی دیگر هزینه های درمان این عفونت ها را کاهش میدهد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت 

 و روستایی انجام شد.ضدعفونی و انگل زدایی سبزیجات در خانوارهای شهری 

سوالی شامل مشخصات  92مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی از طریق پرسشنامه مواد و روش ها: 

دموگرافیو، سواالتی درباره محل تهیه سبزی، طریقه و مقدار مصرف سبزی در طول هفته، نوع مواد ضد عفونی 

عفونی سبزیجات انجام شد. نمونه گیری به  کننده، روشهای ضد عفونی و مشکالت و عوارض در صورت عدم ضد

زن روستایی شهرستان تربت جام در سال  122نفر از زنان شهر و  122صورت در دسترس و آسان از میان 

 انجام شد. داده های جمع آوری شده از طریق آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل شد. 1931

محل تهیه سبزی را باغچه منزل خود بیان کردند. تمامی زنان شهری و درصد زنان شهری  12درصد زنان روستایی و  12یافته ها: 

درصد زنان شهری بیان کردند که  41درصد زنان روستایی و  63روستایی سبزیجات را به هر دو شکل خام و پخته مصرف میکردند. 

ذعان کردند که مراحل شست و درصد زنان شهری ا 19درصد زنان روستایی و  43هفته ای دو بار سبزیجات خام مصرف میکنند. 

درصد زنان روستایی و  29درصد زنان شهری با مایع ظرفشویی،  31درصد زنان روستایی و  62شوی سبزی را سه بار انجام میدهند. 

درصد زنان شهری بات سرکه و یا نمو ضدعفونی سبزی را انجام میدادند. آزمون های آماری نشان داد که بین سطح تحصیالت و  91

عفونی کردن سبزیجات و سطح تحصیالت و آگاهی از بیماری های انگلی منتقله از سبزیجات ارتباط معنی داری وجود داشت ضد 

(p<0.05). 

با توجه به طیف وسیع آلودگی انگلی منتقله از سبزیجات، میتوان با آموزش و ترویج اصول صحیح ضد عفونی کردن نتیجه گیری: 

 ن مدیران خانه، تا حد زیادی از بیماری های انگلی جلوگیری کرد.سبزیجات در میان زنان به عنوا

 .سبزیجات، ضد عفونی، انگل زدایی: ای کلیدیه واژه
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مقایسه رفتارهای باروری و سازگاری در بارداری های خواسته و ناخواسته زنان باردار 

 شهر گناباد

 9، صدیقه نیازی2، علی دلشاد1سمیه مومنی ،  1زهره نوروزی

 
 شناس بهداشت عمومی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد.کار1
 گناباد. پزشکی علوم دانشگاه مامایی، پرستاری دانشکده علمی هیئت عصو پرستاری ارشد کارشناس 2
 مربی،کارشناس ارشد آموزش بهداشت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد.9

 

 چکیده:

( 1استه به مفهوم بارداری است که حداقل از نظر یکی از زوجین ناخواستخه باشد)حاملگی ناخوزمینه و هدف: 

و حاملگی برنامه ریزی نشده یا بی موقع به حاملگی هایی که در زمان موردنظر خواسته نمی باشد اطالق می 

میلیون مورد  11میلون حاملگی رخ می دهدکه حدود یو سوم آنها یعنی 222همه ساله در جهان  .شود

این پژوهش با هدف  شودمیلیون حاملگی ناخواسته خاتمه داده می  12ناخواسته هستند همچنین هرساله به 

 انجام شد. 31بررسی رفتار باروری و سازگاری زنان در بارداری ناخواسته در شهر گناباد در سال 

 بر نامه پرسش از فادهاست با باشدکه می تحلیلی-توصیفی رویکرد با مقطعی مطالعه یو این مواد و روش ها:

 انجام شدند انتخاب ای تصادفی ساده طبقه گیری نمونه روش با که گناباد شهر باردار زنان از نفر216 روی

سوال وبخش دوم  22دارای سواالت دموگرافیو که حاوی  1قسمت بوده که بخش  1پرسشنامه دارای  .گردید

سوال و  0مربوط به سواالت بارداری که دارای  9سوال و بخش  7سواالت مرتبط با آگاهی مادر که حاوی 

سوال و در بخش آخر سواالت مربوط به سواالت به شیوع اضطراب که  6که حاوی  4سازگاری مادر در بخش 

 قرار تحلیل و تجزیه مورد  spss-22 افزار نرم وسیله به ها داده کلیه. سوال مورد سنجش قرار گرفت 21حاوی 

طبیعی متغیرها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد و در صورت نرمال بودن  وبرای تعیین توزیع گرفت

 و در صورت غیرفعال بودن توزیع داده ها از آزمون من ویتنی استفاده شد.  t-testداده ها از آزمون 

ته درصد بارداری ناخواس 11/42دارای بارداری خواسته و مطالعه مورد مادران از درصد10 /99 یافته ها:

درصد هردو 61درصد و 11درصد داردای بارداری ناخواسته از جانب زن و ناخواسته شوهر10 همچنین  .داشتند

 زن ومرد ناخواسته بودند.

 سن، پیشگیری، شهای رو از استفاده همسر، شغل وی، همسر و مادر تحصیالت سطح  متغیرهاینتیجه گیری: 

 متغیرهای و (P<0/05) داشتند ناخواسته حاملگی با آماری دار معنی ارتباط قبلی حاملگی تعداد همسر، سن

 دلیل استفاده، مورد پیشگیری روش نوع پیشگیری، روش انتخاب دلیل تولد، محل مادر، شغل سکونت، محل

 ( P>0/05) آماری نداشته است دار ی معن تأثیر ازدواج سن و پیشگیری روش از استفاده عدم

 شده ریزی برنامه را فعلی حاملگی بررسی مورد مادران از % 35 به نزدیو که دهد می نشان پژوهش این نتایج

  . دانند نمی

رفتار باروری، سازگاری، بارداری ناخواسته.واژه های کلیدی: 
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Perceived and real educational needs of midwives about prevention of 

Mother-to-Child Transmission of HIV, (Hospitals affiliated to Mashhad 

University of Medical Sciences- 2015) 

Mona Larki
1
, Narjes Bahri

2 

1PhD Student in Reproductive Health, Student Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 

2Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery , Gonabad University of Medical Sciences , Gonabad , Iran. 

Introduction: Maternal to Child Transmission of AIDS is one of the most important 

transmission ways of this disease. Midwives' adequate knowledge and correct performance can 

have an important role in its reduction. This study was performed with aim to assess perceived 

and real needs of midwives regarding prevention of mother to child transmission of AIDS 

(PMTCT). 

Methods: This cross-sectional study was conducted on 133 midwives working at hospitals 

affiliated to Mashhad University of Medical Sciences in 2015. Participants completed three 

questionnaires including demographic characteristics, perceived needs and real needs about 

PMTCT. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and McNemar test, Chi-square and 

general linear model. 

 Results: The majority of participants had high level of perceived needs (63.9% of midwifes) 

and real educational needs (87.2% of midwifes) and there was a significant difference between 

them (P< 0.0001). The highest perceived needs was seen in two domains of AIDS diagnosis and 

treatment and the lowest was in the domain of physiopathology (P<0.001). The highest real 

educational needs was related to the domain of transmission ways and the lowest to the domain 

of treatment and follow-up (P<0.001).  

Conclusion: The majority of midwives had high perceived and real needs regarding PMTC. It is 

suggested that this important topic be noticed in midwives’ educational programs. 

Keywords: Aids; Perceived educational needs; Prevention of Mother to Child Transmission; 

Real educational needs. 
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 بررسی ارتباط بین مصرف قرص جلوگیری از بارداری بر سرطان سرویکس :یک مطالعه مروری

 4فریبا مردانی 9فاطمه مردانی 2رقیه رحمانی1عاطفه ابراهیمیان 

 (مسئول نویسنده.)گناباد،ایران پزشکی علوم پزشکی ،دانشگاه دانشجویی، دانشکده تحقیقات مامایی،کمیته کارشناسی ارشد دانشجوی1

 باروری،گروه مامایی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی  گناباد،گناباد،ایران.استادیار بهداشت2

 گناباد،ایران. پزشکی علوم ،دانشگاه پرستاری دانشکده  دانشجویی، تحقیقات ،کمیته پرستاری ارشد کارشناسی دانشجوی9

  گناباد،ایران. پزشکی علوم ،دانشگاه پزشکی دانشکده  دانشجویی، تحقیقات ،کمیته مامایی ارشد کارشناسی دانشجوی 4

 ebrahimiyan127@gmail.com: ویپست الکترون

 چکیده

ع در بین زنان می باشد . عوامل خطر این سرطان عبارتند از: شروع فعالیت های شای سرویکس  از سرطان های سرطانزمینه و هدف: 

استفاده طوالنی مدت از  جنسی در سنین کم، سابقه بیماری های مقاربتی، شرکای جنسی متعدد، وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین،

هدف بررسی ارتباط بین مصرف قرص های جلوگیری از  مطالعه با قرص های  ترکیبی جلوگیری از بارداری و عوامل دیگر می باشد. این

 .بارداری بر سرطان سرویکس انجام گردید

 Google)اطالعاتی های پایگاه در2210تا  2222زمانی  بازه این پژوهش بصورت مروری با جستجوی در  مواد و روش ها:

scholar,pubmed, Google، SID, Magiran  ) قرص های پبش گیری از "، "ن سرویکیسرطا"ی فارسی واژه های کلیدیبا

 Cervical carcinoma"Contraceptive use " Oral و انگلیسی  "روش های پیشگیری از بارداری "، "بارداری 

Contraceptive" Pills".انجام شد 

 بررسی انتخاب شد مرتبط  با عنوان پژوهش جهت مقاله 10یافت شد که  نهایتا  مقاله 28شده ،  انجام های بررسی در یافته ها:

قرص های ترکیبی جلوگیری از بارداری  بر سرطان سرویکس دارند. ولی تعدادی دیگر از   بعضی از مطالعات اشاره به تاثیر مثبت

مطالعات هر چند اندک حاکی از آن است که ارتباط معنی داری بین استفاده از قرص های ترکیبی ضد بارداری و سرطان سریکس 

 در این راستا به اثر محافظتی کاندوم بر سرطان سرویکس اشاره کردند. . دو مطالعهوجود نداشته است

طبق مطالعات صورت گرفته مصرف طوالنی مدت قرص های جلوگیری از بارداری با سرطان سرویکس ارتباط دارد  نتیجه گیری:

 ولی بررسی های دقیق تری  در این زمینه نیازمند است.

 بارداری. از پیشگیری های روش بارداری، از گیری پیش های ویکی، قرصسر سرطان :واژه های کلیدی
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 کاربرد گیاهان دارویی در زخم اپی زیاتومی: یک مطالعه مروری

 . نرجس بحری9. فاطمه هادی زاده طالساز  2  فریبا مردانی .1

 .(مسئول نویسنده.)گناباد، گناباد، ایران پزشکی لومع دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تحقیقات مامایی، کمیته دانشجوی کارشناسی ارشد1

 باد، ایران.استادیار بهداشت باروری، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت، گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گنا2

 شکی گناباد، گناباد، ایران.استادیار بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پز 9

 Mardani.f110@gmail.com: الکترونیو  پست

 چکیده:

اپی زیاتومی شایعترین مداخله جراحی در زایمان است که خطراتی از جمله درد و ناراحتی پرینه، خونریزی،  زمینه و هدف:

جهت کاهش درد پرینه و بهبود سریعتر زخم اپی زیاتومی اقدامات دارویی و توم و صدمه به مخاط مقعد را دارد. عفونت، آبسه، هما

غیردارویی زیادی پیشنهاد شده است. امروزه روش های دارای هزینه ی کم، موثر، مناسب، قابل دسترسی در مراکز بهداشتی و قابل 

مطالعه حاضر با هدف لذا  جمله این روش ها می توان داروهای گیاهی را نام برد. پذیرش توسط زنان مورد توجه قرار دارد که از

 .شد  انجام زخم اپی زیاتومی گیاهان دارویی درد کاربررمروری ب

، SID،magiran ،googlescholar اطالعاتی وری مطالعات، جستجوی الکترونیکی در پایگاه هایآجهت جمع  روش ها: و مواد

pubmed ی انگلیسی واژه های کلیدیو  بهبود زخم درد پرینه، اپی زیاتومی، ی فارسیای کلیدیواژه هبا وepisiotomy ،

perineal pain ،wound healing انجام شد. 2210تا  2222بازه های زمانی  در 

میزان بهبودی  همطالع 6مقاله جهت بررسی انتخاب شد.  11یافت شد که نهایتا  مقاله 42شده،  انجام های در بررسی یافته ها:

براساس یافته های این مطالعات  مطالعه فقط میزان بهبودی زخم را سنجیده بود. 1مطالعه فقط شدت درد،  4زخم و شدت درد، 

مشخص گردید که ژل آلوئه ورا، کرم اسطوخودوس، حمام نشیمنگاهی روغن زیتون، قرص بروملین، پماد دارچین و پماد دم اسب 

درد و تسریع کننده التیام زخم اپی زیاتومی باشند. همچنین پماد ترکیبی بابونه و گل همیشه بهار، پماد می توانند کاهش دهنده 

هایپریکوم پرفوراتوم، کرم گل ماهور وکرم گل راعی می توانند بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی موثر باشند و میزان درد پرینه 

% زعفران بر تسریع 22این بود که کرم گیاه تشنه داری، کرم عسل، کرم بابونه و کرم مطالعه ی دیگر حاکی از  1را کاهش دهند. 

 روند بهبود زخم اپی زیاتومی موثر می باشند اما مصرف پماد آلفا تاثیری در بهبودی زخم اپی زیاتومی ندارد.

mailto:Mardani.f110@gmail.com
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ومی بوده است. انجام کارآزمایی های اکثرگیاهان دارویی مورد مطالعه، موثر برکاهش درد و ترمیم زخم اپی زیاتنتیجه گیری: 

                                بالینی با حجم نمونه بیشتر جهت تعیین اثر بخشی قطعی این گیاهان توصیه می شود.      

 .بهبود زخم درد پرینه، اپی زیاتومی، واژه های کلیدی:
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وزن گیری مادر در حین بارداری و  بارداری با ابتدای در مادر بدنی توده شاخص بین ارتباطبررسی 

 در شهر تربت جام ۳۱۳1-۳۱۳2وزن نوزاد هنگام تولد بین سالهای 
 4*، رویا جامی9، زینب هوشیار2، ملیحه عبدالهی 1شب بو بنکدار احمدی

 
 کارشناس ارشد تغذیه، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایران.1
 دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایران.میولوژی، عضو هیات علمی، کارشناسی ارشد اپید2
 ، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایران.عضو هیات علمی، کارشناسی ارشد مامایی9
 دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایران.دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، 4

 

 چکیده
 

نوزادان و همچنین شناخت وضعیت بهداشت مادران در  بقاء و رشد مهم های شاخص از یکی تولد، هنگام وزنو هدف: زمینه  

مادر،  دموگرافیو و اقتصادی و اجتماعی شرایط ای، تغذیه وضعیت جمله از متعددی عوامل از متأثر کهباشد.  دوران بارداری می

 طی در وزن اضافه میزان و بدنی توده شاخص بارداری، دوران نامطلوب های اقبتمر ژنتیو، فاکتور مادری، و جنینی های بیماری

 آن دنبال به و مادر ای تغذیه جذب و انتقال میزان با قوی بسیار ارتباط مادر وزن افزایش که اند داده نشان مطالعات باشد بارداری

بارداری با وزن گیری مادر در  ابتدای در مادر بدنی توده شاخص بین ارتباط تعیین هدف با مطالعه ایندارد. این  تولد هنگام وزن

  شده است. انجام در شهر تربت جام 1936-1932حین بارداری و وزن نوزاد هنگام تولد بین سالهای 

 بهداشتی مراکز به کننده مادر باردار مراجعه 122مقطعی بوده است که از اطالعات پرونده این مطالعه از نوع  مواد و روش ها:

 درمانی مراکز بهداشتی تمام از ساده به روش منظم و تصادفی گیری نمونه با افراد درمانی شهر تربت جام بدست آمده است.

 آنالیز گردید.   SPSSداده های به کمو نرم افزار شدند.  شهری، انتخاب

 کیلوگرم 30/12± 19/4بارداری مادران  گیری وزن بود. میانگین kg/m 2 91/4 ± 23/24 قبل از بارداری  BMIمیانگین یافته ها: 

 گیری وزن وضعیت برحسب نوزادان تولد هنگام وزن بود. مقایسه کیلوگرم  24/9 ± 41/2نوزادان  تولد هنگام وزن میانگین .بود

وزن  که داد نشان یافته تعمیم خطی مدل نتایج همچنین(. =22/2Pمشاهده شد ) داری معنی تفاوت بارداری طول در مادران

وزن  پیشگویی در بارداری ابتدای مادر در بدنی توده شاخص و .چندزا است وزن گیری مادران  بیشتر از زا، نخست مادران گیری

مادران افزایش می یابد  گیری مادر قبل از بارداری، وزن بدنی توده شاخصبا کاهش  به طوری که دارد؛ گیری مادران نقش

رتبه  متغیرهای خطی رگرسیون آنالیز نهایی مدل ری بیشترین افزایش وزن را داشته اند. دربطوریکه مادران الغر در ابتدای باردا

 طبیعی BMIکه  بودند مادران در دوران بارداری مؤثر گیری وزن پیشگویی در بارداری ابتدای در بدنی توده بارداری و شاخص

  (.p<21/2)وزن گیری مادران داشت روی بر را تأثیر بیشترین

 مرتبه همچنین مادر و روانی و عمومی سالمت همچون متعددی از عوامل گیری مادران متأثر وزن از آنجا که ری:نتیجه گی

 .عوامل، به وزن گیری مطلوب در مادران و در نهایت وزن مناسب در نوزادان رسید این شناسایی با توان می گیرد، قرار بارداری

 وزن گیری، وزن هنگام تولد، تربت جام.بدن،  توده بارداری، شاخص واژه های کلیدی : 
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 بر دیسمنوره مؤثربررسی عوامل 
 1 استاد، مریم 2 انیجاجوندرؤیا  ،1تبار ، آیلین والی 1مقدم ، آرزو منیری 1 ینجف، فائزه 1افشان  گل وایش

 ی مامایی، گروه مامایی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالمی، بجنورد، ایراندانشجو 1
 علمی، گروه مامایی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالمی، بجنورد، ایرانهیات  عضو 2

 چکیده

درد سوزنی و اسپاسمی همراه  صورت بهکه  است مشکالت ژنیکولوژیو زنانترین  دیسمنوره یا قاعدگی دردناک یکی از شایع

 ران و پاها هم حس شود. کشاله ،شود و ممکن است در کمر و پشت با دردهای عضالنی و شکمی در قسمت تحتانی شکم حس می

لگنی است که معموالً  اثبات قابلشود. دیسمنوره اولیه درد قاعدگی در غیاب بیماری  دیسمنوره به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم می

لگنی  های روز ادامه یابد. دیسمنوره ثانویه غالباً حاصل بیماری 9ساعت تا  0شود و ممکن است  در ابتدای قاعدگی شروع می

های تخمدانی  مجاری مولرین و کیست های ناهنجاری ،IUDی التهابی لگن، استفاده از ماریب ،وزیادنوم ای مانند اندومتریوز، زمینه

 ی اندوکرینی،فاکتورها روز تداوم دارد. دیسمنوره اولیه ممکن است حاصل فاکتورهای روحی و روانی، 1تا  1است و درد معموالً 

ها باشد. فشار روی رحم، فعالیت  پروستاگالندین ازحد شیبو ترشح  ساخت ی فعالیت رحمی،عیرطبیغ شیافزا ،ی سرویکالفاکتورها

 .اند شده شناخته دکنندهیتشدعوامل  عنوان بهی پرچرب، افسردگی و استرس، سرما، مصرف الکل، سیگار و رژیم غذایی ازحد شیب

عوامل کاهنده درد  ازجملهافزایش سن و فعالیت فیزیکی در طی قاعدگی واژینال قبلی،  مانیزا ی،گذار تخمومسبب عدم  عوامل

 قاعدگی هستند.

 خانوادگی دیسمنوره، خچهیتار قاعدگی طوالنی و زیاد، انیجر باال، BMIدخانیات، استعمال شروع زودهنگام اولین قاعدگی،

% و در 11تند. شیوع دیسمنوره در ایران حدود سال و خونریزی نامنظم از عوامل مؤثر بر دیسمنوره ثانویه هس 22کمتر از  سن

 % گزارش شده است.94 -34بین  خاورمیانه

طیف  که ییازآنجایکی از دالیل اصلی غیبت از کالس درس و از دست دادن ساعات کاری مفید است.  عنوان بهدیسمنوره 

شیوع این اختالل مؤثر هستند، در یو مطالعه  وسیعی از عوامل نژاد، سبو زندگی، میزان فعالیت، ژنتیو، تغذیه و ... بر شدت و

 2212ی ها سالدر گوگل اسکوالر و پایگاه اطالعات جهاد دانشگاهی طی  منتشرشدهسیستماتیو، کلیه مقاالت فارسی و انگلیسی 

ن شیوع ی قرار گرفت. این مطالعه بخش اول پژوهشی در خصوص تعییموردبررسدر مورد دیسمنوره و عوامل مؤثر بر آن  2210تا 

 دیسمنوره در دانشجویان خراسان شمالی است.

 دیسمنوره، شیوع، علل دیسمنورهی: دیکل یواژه ها
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 های شهر گناباد بررسی شیوع هلیکوباکتر پیلوری در کودکان مهدکودک

 9، علیرضا محمدزاده*9جالل مردانه، 2جواد اکبزاده، 1، سعیده سقایی1پریسا سادات علوی

 شجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.کمیته تحقیقات دان1

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.آزمایشگاه مرکزی بهداست، معاونت بهداشتی، 2

 شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران. گروه میکروب*9

 Jalalmardaneh@yahoo.comپست الکترونیکی نویسنده مسئول: 

 چکیده

هلیکوباکتر پیلوری باکتری گرم منفی خمیده است که بیش از نیمی مردم جهان را آلوده نموده است و عامل اصلی  :زمینه و هدف

کنی آن نه  باشد و ریشه و لنفومای بافت لمفوییدی می زخم پپتیو و سرطان معدهزخم معده،  های گوارشی نظیر در ایجاد بیماری

کند و خطر گسترش سرطان معده را کاهش  نماید بلکه همچنین از عود آن جلوگیری می خم اولسر کمو میتنها به درمان ز

 شهر گناباد بود. های دهد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع هلیکوباکتر پیلوری در کودکان مهدکودک می

کودک از  62انجام شد تعداد  1931یور تا شهر 1936ماه از بهمن ماه  0در این مطالعه مقطعی که در طی  مواد و روش ها:

های مختلف در شهر گناباد بصورت تصادفی انتخاب و پس از کسب رضایت از والدین و کودک در مطالعه وارد شدند.  مهدکودک

د درجه سانتی گرا 22-آوری و در دمای  نمونه مدفوع از افراد جمع ،های هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع ژن جهت بررسی حضور آنتی

های  ژن نگهداری شدند. سپس نمونه ها از فریزر خارج و بر اساس پروتکل کیت تشخیص آنتی ات بعدیجهت انجام آزمایش

 تست ها انجام شدند.  ،در مدفوعپیلوری هلیکوباکتر 

بر روی وجود بودند. نتایج آزمایشگاهی  دختردرصد  41درصد آنها پسر و  11کودک بررسی شدند که  62در این مطالعه  یافته ها:

های این  ژن درصد از کودکان دارای آنتی 66/66های هلیکوباکتر پیلوری در نمونه مدفوع افراد مورد مطالعه نشان داد که  ژن آنتی

  درصد آنها مثبت بودند.  36/62درصد و از بین دخترها  63/63باشند. از بین پسرها  باکتری در نمونه مدفوع خود می

 دتوان بزرگسالی می پایین یا دهند که آلودگی به این باکتری از سنین پایین رخ داده که در سنین ان مینتایج نشگیری:  نتیجه

های  پیشرفت کرده و منجر به بروز عالئم بالینی شود. پیشگیری از گسترش آلودگی بین کودکان از سنین پایین با اجرای برنامه

 ین باکتری بیماریزا ضروری است. ا تآموزشی منظم در جامعه و اطالع رسانی در خصوص اهمی

 هلیکوباکتر پیلوری، آنتی ژن، مدفوع، کودکان. :واژه های کلیدی
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 یک مقاله مروری:اثربخشی دریافت مواد غذایی بر زایمان ایمن

 2رقیه رحمانی، 1صدیقه سادات کاظمی نیا

 .مامایی،دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران  –کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده پرستاری ،دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی 1

 .استادیار بهداشت باروری ،گروه مامایی،دانشکده پرستاری ومامایی ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد،ایران2

 yahoo.comkazemisp60@  :پست الکترونیکی 

زشکی در امر لیبر و زایمان منجر به زایمان ایمن می شود و مطالعات انجام شده در این عدم مداخله دارویی و پ :وهدف  زمینه

زمینه نشاندهنده ی تاثیر پارا مترهای متعددی از جمله دریافت مواد غذایی در این نوع زایمان میباشد هدف از انجام این پژوهش 

  اثربخشی مصرف مواد غذایی بر سیر زایمان ایمن می باشد.

 google   در پایگاههای اطالعاتی)2211  -2212این پژوهش بصورت مروری با جستجو در بازه زمانی :روش ها مواد و

scholar, pubmed , scopus)    و "ن طوالنی زایما"،"پیشرفت زایمان"،"عسل"،"خرما"، "زایمان"ی فارسی واژه های کلیدیبا

 انجام شد.  "date"0 "nutrituon"انگلیسی 

مقاله حاکی  11مقاله مرتبط مورد بررسی قرار گرفت که جهت تجزیه و تحلیل انتخاب شد.16ر بررسی های انجام شده ،د :یافته ها

در طول زایمان، پیشرفت زایمان طبیعی، امادگی (  غذای سهل الهضم-عسل  -خرما :از این بود که مصرف کربوهیدرات )مانند

ودبخودی ،کاهش نیاز به اکسی توسین ،درد و اضطراب مادر و طول مرحله دوم سرویکس ،فاز نهفته،امادگی سرویکس ،شروع لیبر خ

زایمان موثراست وپیامدهای ان را بهبود می بخشد وبنابراین برای اجرای زایمان ایمن اثر بخش است . در یو مقاله در ارتباط با 

عنی داری یافت نشد ومطالعا ت در این مقاله ناکافی اینکه ایا دریافت مواد غذایی پیامدهای بارداری را بهبود می بخشد، ارتباط م

 بوده است. 

با توجه به مطالعات متعددی که در این رابطه بررسی شده است ،دریافت مواد غذایی و بویژه خرما می تواند نقش  :نتیجه گیری

 یشتردر این زمینه توصیه شده است .مهمی در پیامدهای لیبر و زایمان و در نتیجه  زایمان ایمن داشته باشدولی انجام مطالعات ب

               .زایمان،خرما،عسل،پیشرفت زایمان،زایمان طوالنی،تغذیه :واژه های کلیدی
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 ارتباط بین رژیم غذایی و افسردگی: یک مطالعه مروری

 9نرجس بحری، 2زادهسعیده رجب ، 1صدیقه سادات کاظمی نیا

 حقیقات دانشجویی،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران )نویسنده مسئول(کمیته ت،دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی 1

 .کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران ،دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی  2

 گناباد،ایراناستادیار بهداشت باروری ،گروه مامایی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی  9

 kazemisp60@yahoo.com  :پست الکترونیکی 

دومین بیماری پس  2222افسردگی یکی از اختالالت خلقی است و بر اساس نظر سازمان جهانی بهداشت تا سال  و هدف: زمینه

طالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط هرکدام از فاکتورهای دریافتی از از بیماریهای ایسکمیو قلبی در سراسر دنیا خواهد بود. م

 طریق رژیم غذایی با افسردگی طراحی شد. 

 Google( در پایگاههای اطالعاتی ) 2018-2009این پژوهش بصورت مروری با جستجوی در بازه زمانی) :مواد و روش ها

scholar, Pubmed Scopus, Magiranرژیم غذایی و افسردگی "،  "تغذیه و اختالالت روانی"ی های فارس( با کلیدواژه"  ،

 انجام شد. "nutrition and depression"و انگلیسی  "ها و افسردگیمکمل"

مقاله التین جهت بررسی  1مقاله فارسی و  13مقاله شامل  22مقاله یافت شد که نهایتا  12های انجام شده، در بررسی ها:یافته

مطالعه حاکی از این است که بین  3داری وجود داشت. لعه بین افسردگی و سؤ تغذیه ارتباط مستقیم و معنیمطا 9انتخاب شد. در

مطالعه بیماران افسرده عادت غذایی ضعیف در زمینه مصرف  1رژیم غذایی سالم و افسردگی ارتباط معکوسی وجود دارد. در 

مطالعه  1ا سطوح باالتر افسردگی در دختران نوجوان همراه بود. در لبنیات داشتند. در مطالعه دیگری مصرف تنقالت کم ارزش ب

، کلسترول، اسیدهای چرب 9-مطالعه فاکتورهای امگا 1بین مصرف صبحانه و عالئم افسردگی ارتباط معکوسی وجود داشت. در 

ای کاهش فوالت سرم با شیوع در برابر نمره ادینبورگ افسردگی حالت حفاظتی داشت. در مطالعه 6-غیر اشباع چندگانه و امگا

مطالعه بین وضعیت  2عالئم افسردگی مرتبط بود. در مطالعه دیگری نیز مصرف مکمل روی در کاهش افسردگی تاثیر داشت. در 

با افسردگی همراهی  D-مطالعه کاهش سرمی ویتامین 1داری به دست نیامد اما در و شدت افسردگی ارتباط معنی D-ویتامین

العه نمای توده بدن، نسبت چربی به وزن بدن در گروه افسرده باالتر بود و شانس افسردگی در گروه افراد دارای مط 2داشت. در 

 با عالئم افسردگی همراه بود. B12-مطالعه گزارش مورد نیز کمبود ویتامین 1اضافه وزن بیشتر بود.در 
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ز افسردگی مؤثر است. حفظ متناسب توده بدنی نیز جهت مصرف رژیم غذایی سالم و باکیفیت در پیشگیری از برو گیری:نتیجه

در بروز افسردگی  D-جلوگیری از اضافه وزن که در ابتال به افسردگی مؤثر است، باید مورد توجه قرار گیرد. در زمینه تاثیر ویتامین

 نیز نیاز به مطالعات بیشتری است. 

 .گی، تغذیه و اختالالت روانیها و افسردرژیم غذایی و افسردگی، مکمل های کلیدی:واژه
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 ریزی شده: یک مطالعه مروریپیشگویی عوامل مؤثر بر شیردهی انحصاری در زنان با استفاده از تئوری رفتار برنامه

 9نرجس بحری ، 2عاطفه ابراهیمیان ، 1صدیقه سادات کاظمی نیا

 .ی ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران )نویسنده مسئول(کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده پزشک،دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی 1

 ی گناباد، ایران )نویسنده مسئول(.کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشک،دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی 2

 .استادیار بهداشت باروری ،گروه مامایی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی گناباد،ایران9

 @yahoo.comkazemisp60  :پست الکترونیکی 

های بهداشت عمومی در دنیا و یکی از مؤثرترین راههای پیشگیری از بیماری و ارتقای شیردهی یکی از اولویت سابقه و هدف:

 انحصاری در زنان باردار انجام شد. سالمت است. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل پیشگویی کننده شیردهی

 ,Google scholar, Pubmed, التین و فارسیههای الکترونیکی ااین مطالعه مروری با جستجو در پایگ :مواد و روش ها

Magiran, SID Scopus هایواژه کلید و "شده ریزیبرنامه رفتار تئوری" ،"شیردهی" فارسی یواژه های کلیدی از استفاده با 

 انجام شد."Breastfeeding", "Theory of planned behavior" یانگلیس

مورد که مرتبط تر بودند جهت تجزیه و تحلیل انتخاب شدند. نتایج  0مقاله بدست آمد که  13در بررسی های انجام شده یافته ها: 

لعه در حد متوسط و در یو مطا 9نشان داد که سطح آگاهی زنان در مورد شیردهی انحصاری در دو مطالعه در حد خوب و در 

مطالعه در حد ضعیف بود، سازه قصد رفتاری در چهار مطالعه در حد ضعیف بود، سازه نگرش در یو مطالعه در حد خوب، در دو 

مطالعه در حد متوسط و در پنج مطالعه در حد ضعیف بود، سازه هنجارهای انتزاعی در سه مطالعه در حد خوب، در یو مطالعه در 

و در سه مطالعه در حد سه مطالعه در حد ضعیف بود، سازه کنترل رفتاری درک شده در سه مطالعه در حد خوب، در حد متوسط 

 یو مطالعه در حد متوسط و در چهار مطالعه در حد ضعیف بود.

نگرش،  های قصد رفتاری،با توجه به نتایج کلی مطالعه حاضر مبنی بر سطح متوسط آگاهی و ضعیف بودن سازه نتیجه گیری:

های تئوری رفتار برنامه های آموزشی مبتنی بر سازههنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده، پیشنهاد می شود که برنامه

 ریزی شده جهت ارتقای شیردهی انحصاری طراحی و اجرا شود.

 .شیردهی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده های کلیدی:واژه
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 سیع با بروز علل متفاوتزارش سه مورد شکاف کام ولب وگ

 2زاده رجب ،  سعیده1رقیه رحمانی بیلندی

 استادیار،دکتری  تخصصی بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی،گناباد، گناباد،ایران1 

 .،گناباد، گناباد،ایراندانشجوی رشته ی مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی2

  srajabzadeh72@yahoo.comپست الکترونیو:   

 چکیده :

این . تشخیص علل بروز آن می توان از ایجاد آن پیشگیری نمودکه با  ،ناهنجاری مادرزادی استو کام شکاف لب زمینه و هدف: 

 کاف کام ولب  وسیع دوطرفه می پردازد.مقاله به گزارش سه مورد ش

ترم متولد شد که درسونوگرافی به عمل آمده جنین شکاف کام ولب شدید تایید مورد دوم:  :نوزاد اولمعرفی گزارش موارد: 

ه مورد نوزادی پره ترم به علت فشار خون مادر متولد شد. بیمار سوم : نوزاد پره ترم به علت فشار خون مادر متولد شد.. در هر س

جنسیت جنین پسر و مادران در طی بارداری تحت درمان با  آموکسیسیلین بودند. در هرسه مورد پدر ومادر هیچ گونه سابقه 

 ماهگی موکول شده است.6فامیلی نداشتند ودرمان بیماری به 

اوایل بارداری تحت درمان با  این مقاله گزارش سه مورد شکاف کام و لب  شدید است، که در هر سه مورد مادر در نتیجه گیری :

آموکسی سیلین بوده است. هدف از گزارش این موارد اصالح سبو زندگی مادر باردار وکاهش دارویی های مصرفی تاثیرگذار بر 

 ایجاد شکاف کام ولب است.

 شکاف کام ولب، ناهنجاری جنینی،  نوزاد. واژه ه های کلیدی: 
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 : یک مطالعه ی مروریوحین بارداری با تولد پره ترمبررسی ارتباط بین تغذیه مادر قبل 

 9نرجس بحری، 2ادیقه  سادات کاظمی نی، ص1سعیده رجب زاده

 
 ، گناباد، ایران) نویسنده مسئول(.دانشکده پزشکی0 دانشگاه علوم پزشکی گناباد ، کمیته ی تحقیقات دانشجویی، دانشجوی کارشناسی ارشدرشته مامایی 1

 

 ، گناباد، ایران.دانشکده پزشکی 0 دانشگاه علوم پزشکی گناباد ، کمیته تحقیقات دانشجویی، ی ارشد رشته ماماییدانشجوی کارشناس2 

 .استاد یار بهداشت باروری0 گروه مامایی0 دانشکده پزشکی0 دانشگاه علوم پزشکی گناباد0 ایران 9 

 srajabzadeh72@yahoo.com پست الکترونیو:   

 چکیده 

  کی ازدالیل اصلی مرگ ومیر دردوران نوزادی، زایمان زودرس است که دوسوم از مرگ های دوره پری ناتال رای: زمینه و هدف

می شود وهرساله خسارت های فراوان مالی، اجتماعی وروانی را ایجاد می کند.اگرچه اتیولوژی زایمان زودرس ناشناخته است ،  شامل

عوامل  یکی از عوامل مطرح در زمینه ی علت زایمان پره ترم  ن عارضه جلوگیری نمود.شناخت عوامل خطر از بروز ای  اما می توان با

( وتغذیه مادر دردوران قبل بارداری میتواند BMIهمچنین نمایه توده بدنی )تغذیه ای مادر است،  بطوریکه مطالعات نشان داده اند 

تأثیر  بررسی این مقاله با هدف  املگی وپره اکالمپسی شود.سبب ایجاد عوارضی چون ماکروزومی، زایمان زودرس درجنین ودیابت ح

 انجام شد. قبل وحین بارداری برتولد پره ترم ر تغذیه ماد

gooاطالعاتی  های در پایگا ه 2210سال  اکتبرتا  قاالت انتشار یافته مروری جست و جوی م مطالعه ی این در   : مواد و روش ها

gle scholar ،sience direct ،pubmed وsid    .ی انگلیسی شاملواژه های کلیدی .انجام شدpreterm birth, Preterm 

birth Nutrition in pregnancy ,and mother nutrition وکلیدواژه های فارسی شامل: تولد پره ترم، تغدیه دربارداری، ت

که پس از اعمال معیارهای ورود و خروج تعریف شبود. مورد19ولدپره ترم و    تغدیه مادربارداربودند. تعداد کل مقاالت بازیابی شده 

 مقاله باقی ماند که مورد بررسی کامل قرار گرقت. 22ده در این مطالعه، تعداد

دادکه  نمقاله به بررسی ارتباط سطح هماتوکریت وزایمان زودرس پرداخته است که نتایج این مطالعه نشا1دراین مطالعه   :هاه یافت

       مقاله به بررسی سطح آهن سرم وفریتین با زایمان 2دید خطر زایمان زودرس ووزن کم هنگام تولد بیشتراست. ومادران باآنمی ش در

زودرس پرداخته که میزان پایین آهن سرمی وافزایش فریتین درمادران باردار باخطر زایمان زودرس همراه بوده است ، دریو مقاله ک

 ( 101ودرس پرداخته بود،نتایج نشان داد که درمادران باسطح خونی پایین منیزیوم) کمترازه به ارتباط سطح منیزیوم با زایمان ز

مقاله نیزبه ارتباط تغذیه والگوهای زودرس پرداخته که نتایج نشان داد زایمان پره ترم درمادران 0زایمان زودرس باالتر است ،   خطر

مورد بررسی قرار  وزن مادر بازایمان زودرس را مقاله دیگرکه  ارتباط 1، با تغذیه ضعیف واستفاده کمتر از سبزیجات بیشتر است ،در
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 .نتایج نشان داد که زایمان زودرس درمادران با نمایه توده بدنی چاق والغر بیشتر استداده بود،    

ریتین وهمچنین کاهش    : بنابراین بامرور این مطالعات میتوان نتیجه گرفت که سطوح پایین آهن سرم وافزایش میزان فنتیجه گیری

فعالیت بدنی وسو تغذیه درمادران باردارسبب کاهش میزان ویتامین ث شده ودرنتیجه ریسو عفونت افزایش میابد ودرصورت فزایش 

 وکاهش میزان کلسیم ومنیزیوم خون عالوه براین کم خونی وفقرآهن میزان عفونت احتمال پارگی پرده ها وتولد پره ترم بیشتراست.

 ی تواند سبب تولد پره ترم شود. لذا  مراقبین بهداشتی باید برنامه مراقبتی را جهت ارزیابی دقیق مادر قبل وتغذیه مناسب مادر نیز م

 حین بارداری و استفاده مادر از قرص های حاوی آهن رافراهم اورده تا از شیوع زایمان پره ترم کاسته شود. 

 .نمایه توده بدنی، بارداری زایمان پره ترم، تغذیه، کلیدی: ه هایواژ
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 نگرانیهای زنان مبتال به افتادگی اعضای لگن: یک مطالعه ی کیفی

 4، حسین ابراهیمی پور ۱نیره خاد ،2طلعت خدیوزاده،  ۳اززهرا هادیزاده طالس

 .مشهد، ایران ،گاه علوم پزشکی مشهددانشعکده پرسعتاری و مامعایی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانش ،دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری۳

 .دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران، مرکز تحقیقات مبتنی بر شواهد عضعو استادیار گروه آموزشی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی،2 

 .ایرانگروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات بهداشت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،  ۱

 .رانمشهد، ای ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ار،دانشی4 

 چکیده:

که یو مشکل بهداشت باروری محسوب می شود.  باشدهای کف لگن میپروالپس اعضای لگنی  ناشی از شلی زمینه و هدف:

عالئم این اختالل در افراد با توجه به شدت آن  گزارش شده است. %03% و در ایران تا 90-16از  در جوامع غربیل شیوع این اختال

اینکه زنان های زندگی یو زن را تحت تاثیر قرار دهد.  بسیاری از جنبهتواند عالئم میمواجهه با  و نوع اختالل بسیار متنوع است.

در نتیجه هدف این مطالعه تبیین  .است نامشخص و چه نگرانی هایی دارند تجربه میکنندمبتال چگونه عالیم این سندرم را 

 می باشد. لگن یاعضا ینگرانیهای زنان مبتال به افتادگ

. مشارکت کنندگان با حداکثر تنوع به صورت مطالعه کیفی با روش تحلیل محتوی است مطالعه ی حاضر یو مواد و روش ها:

 یکیبر ابتال به  یمبن یزنان مبتال ابتدا طبق اظهارات وهای آموزشی شهر مشهد انتخاب شدند. ی بیمارستانهاهدفمند در درمانگاه

-مشارکت11ها با مصاحبه .شدیم نییدرجه آن تع POPQ ستمیو استفاده از س نهیوارد مطالعه شده، سپس با معا یاز انواع افتادگ

پس از چند مرتبه گوش دادن، ضبط و  هامصاحبه ها ادامه یافت و تمامشباع دادهتا ا نیمه ساختار یافتهو  عمیق کننده به صورت

گیری ی مداوم همزمان با نمونهو مقایسه تحلیل محتویبه روش  MAXQDA 12افزارتجزیه و تحلیل با نرم  .رونویسی گردید

 انجام شد.

نگرانی ناشی از عالیم  زیرطبقه شد. طبقات اصلی شامل: 20ی اصلی و طبقه 1ها منجر به پیدایش تجزیه و تحلیل داده ها:یافته

ترس از عوارض  مشکالت در زندگی روزمره، اختالل در زندگی زناشویی، اختالل در روابط اجتماعی، روانی،-، عوارض روحیفیزیکی

 و انتخاب درمان بود. آینده
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 بیمارانو  معنی وارد شدن در فضایی پر چالش است ها نشان می دهد مواجه شدن با افتادگی اعضای لگن بهیافته گیری:نتیجه

تغییر در شیوه  برای کاهش نگرانی خود نیاز به دریافت حمایت ویژه توسط کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی دارند، تا با مبتال

 . زندگی سبب ارتقا مدیریت بیماری خود شوند

 .تحلیل محتوای کیفی، کیفی پژوهش زنان،، لگن اعضای افتادگی واژه های کلیدی:
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 در شده انجام های ممیزی تعداد با بالینی ارزشیابی های شاخص بین ارتباط تحلیلی مطالعه

 ۳۱۳1 سال در تهران پزشکی علوم دانشگاه های بیمارستان

 9 ایراندوست کامران ، 2مجتباییان مرتضی سید ، 1درگاهی حسین

 ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، نشکدهدا بهداشت، اقتصاد و مدیریت علوم گروه استاد، ۳

 .ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده درمانی، بهداشتی خدمات مدیریت کارشناسی دانشجوی 2

 .ایران ن،تهرا تهران، پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده درمانی، بهداشتی خدمات مدیریت کارشناسی دانشجوی۱

 Kamran.ir74@gmail.com 

 چکیده

 کیفیت مورد در نقادانه و مند نظام تحلیلی و بالینی خدمات کیفیت ارتقای جهت فرایندی عنوان به بالینی ممیزی :هدف و زمینه

 کیفیت و خدمات از حاصل های پیامد و منابع از استفاده درمان، و تشخیص برای گرفته صورت های فعالیت شامل ها، مراقبت

 مطالعه این در ها ممیزی تعداد کاهش و افزایش درباره گیری تصمیم منظور به ترتیب بدین باشد، می بیماران به شده ارائه خدمات

 شده پرداخته تهران پزشکی علوم دانشگاه منتخب های بیمارستان مدیران دیدگاه از بالینی ارزشیابی شاخص با آن رابطه بررسی به

 .است

 مقطعی صورت به که باشد می کاربردی نوع از هدف لحاظ به ، تحلیلی ای مطالعه ماهیت، لحاظ به حاظر مطالعه :هامواد و روش 

 در .شد انجام تهران پزشکی علوم دانشگاه به وابسته فارابی و روزبه ، رازی اعلم، امیر بیمارستان چهار در 1397 سال اردیبهشت در

 و فنی مسئول مترون، بیمارستان، مدیر بیمارستان، رئیس( بیمارستان مدیران از نفر 20 بین امهپرسشن ابزار توزیع از پس مطالعه این

 One-Way و Independent-Samples ، T Test آزمونهای و ، 23 نسخهSPSS افزار نرم از ،)کیفیت بهبود مسئول
ANOVA شد گرفته بهره آماری های تحلیل انجام منظور به. 

 در One-Way ANOVA و Independent-Samples ، T Test های آزمون از استفاده با ها داده تحلل از پس :ها یافته

 بالینی ارزشیابی شاخص و (P=0.752)شده انجام های ممیزی تعداد بین بین که شد حاصل نتیجه این α =%5 معنادار سطح

 افزایش نیز بالینی ارزشیابی شاخص شده، انجام های ممیزی تعداد افزایش با که معنی این به دارد وجود قوی و مثبت همبستگی

 نشان منتخب های بیمارستان مدیران دموگرافیو اطالعات مطالعه همچنین .بود معنادار آماری نظر از همبستگی این که یابد می

 (P=0.538) سازمانی پست و (P=0.447) استخدامی وضعیت،  (P=0.446) تحصیلی مدرک ، (P=0.556) جنسیت بین که داد

 و  (P=0.133) مدیران سن بین اما .ندارد وجود آماری معنادار تفاوت بالینی ارزشیابی شاخص میانگین با مطالعه مورد مدیران

 این که داشت وجود ضعیف و مثبت همبستگی بالینی ارزشیابی شاخص با مطالعه مورد (P=0.064)  مدیران کاری سابقه

 .نبود معنادار آماری نظر از همبستگی

 ها بیمارستان در ها ممیزی تعداد افزایش بالینی، ارزشیابی شاخص و ها ممیزی تعداد بین مستقیم رابطه به توجه با :گیری جهنتی

 ها، بیمارستان در ممیزی اجرای هزینه فاکتور گرفتن نظر در با که شرطی به شود، می پیشنهاد خدمات ارائه کیفیت ارتقا منظور به

 .نباشد بیشتر آن اجرای منفعت -هزینه و اثربخشی -هزینه از آن اجرای عدم منفعت -هزینه و اثربخشی -هزینه

 .خدمات کیفیت ها، ممیزی تعداد بالینی، ممیزی بالینی، ارزشیابی :واژه های کلیدی
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 از خدمات گیرنده سالمندان بین در مرگ به منجر عروقی قلبی های بیماری بندی اولویت و بررسی

 ۳۱۳۱-۳۱۳1 های سال طی دم منزل در درمان مرکز

 2 ایراندوست کامران ، 1نعمانی فاروق
 .ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده بهداشت، اقتصاد و مدیریت علوم گروه بهداشت، اقتصاد ارشد کارشناسی دانشجو۳
 .)مسئول نویسنده( ایران تهران، تهران، پزشکی علوم شگاهدان پیراپزشکی، دانشکده درمانی، بهداشتی خدمات مدیریت کارشناسی دانشجوی2

 چکیده

 عدم دارد، طوالنی مدت یو طی در خدمات از ای گسترده طیف یو به نیاز افراد اجتماعی و سالمتی مشکالت :هدف و زمینه

 و اولین ایران در اینکه به جهتو با .کند ایجاد سالمندان برای را بحرانی شرایط تواند می نشده برآورده نیازهای موقع به تشخیص

 به نیازها صحیح شناسایی منظور به داریم قصد مطالعه این در لذا .است عروقی قلبی بیماریهای سالمندان، مرگ علت شایعترین

 منزل در درمان مرکز از خدمات گیرنده سالمندان میر و مرگ به منجر شایع عروقی و قلبی های بیماری نوع بندی اولویت و بررسی

  .بپردازیم "دم"

 صورت به که باشد می کاربردی نوع از هدف لحاظ به ، توصیفی ای مطالعه ماهیت، لحاظ به حاظر مطالعه :کار روش و مواد

 و فوت گواهی های داده ی پایه بر مستندات بررسی پژوهش این در ها داده آوری جمع روش .گردید انجام 1396 سال در مقطعی

 گواهی 744 تعداد مجموع در که .بود 1395 تا 1390 سال ابتدای از شده فوت سال 60 باالی افراد تمام های پرونده مجدد بررسی

 شایعترین نهایت در و شد پرداخته بررسی به توصیفی سطح در ، 24 ورژن ، SPSS افزار نرم از استفاده با سپس مطالعه، شده صادر

  .شدند شناسایی فوت به منجر عروقی قلبی های بیماری

 معادل نفر 54 فراوانی با کاردیوژنیو شوک ،٪19094 معادل نفر 104 فراوانی با فشار کاهش که داد نشان مطالعه نتایج :ها یافته

 سالمندان بین در فوت به منجر عروقی قلبی بیماریهای بیشترین ٪12091 معادل نفر 24 فراوانی با هیپوولمیو شوک و ،٪ 21012

 قلبی، سکته به مربوط مرگ مورد 1 با کدام هر فراوانی کمترین .میباشند دم منزل در درمان کزمر از خدمات کننده دریافت

 بر عروقی قلبی های بیماری مجموع شده، بررسی های پرونده تمام بین همچنین .باشد می قلبی نارسایی و کوما شوک، سینکوب،

 .بودند داده اختصاص خود به را فراوانی بیشترین نفر، 195 فراوانی با ICD-10 مبنای

 بخش سالمندان که مهم این گرفتن نظر در با و سالمندان میر و مرگ کاهش منظور به مطالعه، نتایج به توجه با :گیری نتیجه

 به عروقی قلبی های بیماری به ای ویژه توجه است الزم دهند، می اختصاص خود به را درمان و بهداشت بخش های هزینه از بزرگی

 .شود هیپوولمیو شوک و کاردیوژنیو شوک شار،ف کاهش خصوص

 .منزل در خدمات خدمت، گیرنده میر، و مرگ علل عروقی، قلبی بیماری :واژه های کلیدی


