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 به نام خداوند جان وخرد       كزين برتر انديشه برنگذرد

آورده  بر و به جستجو پرداخت پژوهش نيز سر از زماني كه بشر انديشيدن را آغاز نمود
ويژه  هاهميت پژوهش در اين عصر و ب دستاوردهاي پژوهش خارج از شمار است و بيان فوايد و

بنابراين در موضوع پژوهش ! در دانشگاه علوم پزشكي همچون بيان اهميت نور است براي ديدن
هاي ديگري باشيم چراكه كيفيت توسعه و آينده ما را چگونگي پژوهش و  بايست متوجه افق مي

جهت مطالعه همه  تواند بسترهايي را فرهنگ تحقيقات مي. نمايد فرهنگ تحقيقات ترسيم مي
 پديد شوند مي يقوانين علم كه مشتمل بر باورها ونيازهاي سالمت جامعه همسو با  جانبه و

راه  ترسيم وضع مطلوب و ضعف و نقاط قوت و بررسي وضع موجود وستا در اين را .آورد
تواند نقش پژوهش را  روند توسعه مي در به اهداف كالن سالمتيابي  كارهاي عملي براي دست

باشد، به بيان ديگر ما عالوه  محصول اين نگرش ميتوسعه پايدار . سازدبيش از پيش نمايان 
هستيم و اميدوارم طراحي و  "چگونه ديدن"نيازمند  بيشتر يم؛براينكه به نور براي ديدن محتاج

تندرستي بتواند در گسترش و تعميق فرهنگ  برگزاري سيزدهمين دوره سمينار دانش و
ساله شاهد ارتقاي  بين دانشجويان عزيز مؤثر بوده و هر ويژه در هسطوح مختلف ب پژوهش در

خدمات بهداشتي درماني  لوم پزشكي وبيش از پيش اين رخداد خجسته علمي در دانشگاه ع
  .شاهرود باشيم

اندركاران پرتالش اعم از دانشجويان عزيز و همكاران گرامي  برخود الزم ميدانم از تمامي دست
هاي پياپي برگزار  كشوري دانش و تندرستي را سال جديت فراوان، سمينار كه با پيگيري و

دانشجويان، ميهمانان و اعضاي محترم هيأت علمي همچنين به تمامي . نمايم نمايند تشكر مي
 اند هاي مختلف كه با ارسال تحقيقات خود بر غناي اين حركت پژوهشي افزوده از دانشگاه

  .نمايم خيرمقدم عرض نموده آرزوي ساعاتي پربار همراه با خاطرات خوش در شاهرود را مي
  
  

  سيدعباس موسوي دكتر
  يس سميناررئ                             
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 هيجاني هوش و معنويت نقش :دانشجويان روان سالمت
  2رضايي محمد علي ،3بابانژاد مهران ،1نيشابوري فاضل مرتضي ،2و1سليماني سميرا

 .ايران -نيشابور -نيشابور پزشكي علوم دانشگاه -اعتياد و اجتماعي -روان سالمت گروه -1
 .ايران -سمنان -سمنان دانشگاه -روانشناسي و تربيتي علوم دانشكده -روانشناسي گروه -2
  .ايران -ايالم -ايالم پزشكي علوم دانشگاه -بهداشت دانشكده -اپيدميولوژي گروه -3

  :چكيده
 سالمت بر ثرؤم عوامل شناخت اينكه به توجه با .دارد رابطه افراد روان سالمت با هيجاني هوش و معنويت :مقدمه

 تعيين هدف با نيز حاضر مطالعه رو اين از است، برخوردار اي ويژه اهميت از دانشجويان قشر خصوص به افراد روان
  .شد انجام مشهد فردوسي دانشگاه دانشجويان در روان سالمت با هيجاني هوش و معنويت ارتباط
 با 1390-91 تحصيلي سال در مشهد فردوسي دانشگاه دانشجوي 358 روي بر توصيفي اي مطالعه :ها روش و مواد
 با رابطه در استاندارد اي پرسشنامه .گرفت انجام )دانشكده برحسب( شده بندي طبقه تصادفي گيري نمونه روش

 هاي  داده نهايت در .شد گرفته كار هب دانشجويان روان سالمت و هيجاني هوش معنويت، نيز و دموگرافيك متغيرهاي
  .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد خطي رگرسيون آزمون و SPSS16 افزار نرم طريق از شده آوري جمع
 هوش و معنويت .بودند نثؤم %5/64 كه بود سال 21/ 63 ±7/1 دانشجويان سن معيار انحراف و ميانگين :ها يافته
 افزايش با شود مي بيني پيش كه طوري به )P>05/0( داشت داري معني ارتباط دانشجويان روان سالمت با هيجاني
 نقش هيجاني هوش .يابد افزايش دانشجويان روان سالمت نمره ميانگين هيجاني، هوش و معنويت نمره ميانگين

 خود از داري معني رابطه روان سالمت با دانشجويان جنس و سن نهايت در .داد نشان خود از بيشتري كننده بيني پيش
  .)P<05/0( ندادند نشان

 تمركز با زندگي هاي  مهارت آموزش حيطه در تخصصي اقدامات انجام مطالعه، نتايج گرفتن نظر در با :گيري نتيجه
 داشته مطالعه مورد دانشجويان روان سالمت بهبود در مهمي نقش تواند مي هيجاني هوش ارتقاء خصوصاً و معنويت بر

  .باشد
  .مشهد ،دانشجويان روان، سالمت هيجاني، هوش معنويت، :كليدي گانواژ
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 به مبتال بيماران در نورتريپتيلين و سرترالين داروي دو ضددردي اثر مقايسه
 RCT مطالعه يك در شكم درد غالب عالمت با پذير تحريك روده سندرم

 عاطفه ،4سهرابي باقر محمد دكتر ،3خسروي احمد ،2زاده رضويان نسرين دكتر ،1موسوي سيدعباس دكتر ،1واحدي حميد دكتر
  *5كريمي

 .پزشكي دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -1
 .علمي هيئت عضو -پزشكي دانشكده -شاهرود واحد اسالمي آزاد دانشگاه -2
 .مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سالمت -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -3
 ).ع( حسين امام درماني و پژوهشي آموزشي، مركز -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -4
 .پزشكي دانشكده -شاهرود واحد اسالمي آزاد دانشگاه -5

   :چكيده
 هاي  مهاركننده و اي حلقه سه افسردگي ضد داروهاي كه شده ارائه IBS عالئم كنترل براي مختلفي هاي  درمان :مقدمه
 لذا باشد مي نظر اختالف مورد هنوز سندرم اين كنترل در آنها اثربخشي قدرت ولي بوده دسته آن از سروتونين ترشح
 بوده درد غلبه با پذير تحريك روده سندرم درمان در نورتريپتيلين و سرترالين داروي دو اثر مقايسه مطالعه اين از هدف
   .است
 اساس بر IBS تشخيص با بيمار 30 روي بر و كور سويه سه باليني كارآزمايي صورت هب مطالعه اين :ها روش و مواد

 گرفته صورت شاهرود االنبياي خاتم و )ع( حسين امام بيمارستان در شكم، درد غالب عالمت با ،Rome II معيارهاي
 سرترالين با درمان تحت هفته 8 مدت به و تقسيم نفره 15 گروه دو به تصادفي طور به شرايط واجد بيماران .است

 قرارگرفته باليني ارزيابي مورد مجدداً بيماران كليه درمان از پس .گرفتند قرار )شاهد گروه( نورتريپتيلين و )مورد گروه(
 قرار وتحليل تجزيه مورد مرتبط آزمونهاي و 16 نگارش SPSS آماري افزار نرم كمك به و ثبت آنها باليني عاليم و

   .شد گرفته نظر در دار معني >05/0P پژوهش اين در .گرفت
 سن ترين شايع %30 با سال 30-39 سني رنج و داده تشكيل متاهلين را بيماران %3/63 كه داد نشان نتايج :ها يافته
 گروه در و 25/31 ± 14/5 درمان از بعد سرترالين درگروه شكم درد شدت كاهش ميانگين .بود گروه دو در درگير

 بود بيشتر سرترالين گروه در يدار معني طور هب درد شدت كاهش اين كه آمد دست به 86/13 ± 65/5 نورتريپتيلين
)03/0P<(. 82/5 نورتريپتيلين گروه در و 04/7 ± 51/7 سرترالين گروه در درمان از بعد شكم اتساع كاهش ميانگين ± 

 در اختالل بروز كاهش ميانگين همچنين .)>05/0P( بود بيشتر سرترالين در داري معني طور هب كاهش اين كه بود 27/2
 طور هب سرترالين گروه در نيز شكم درد وجود روزهاي تعداد و زندگي نظم قراردادن تأثير تحت و زندگي روند
 از بعد پذير تحريك روده سندرم كلي امتياز كاهش ميانگين نهايت در و )>03/0P( بود نورترپتيلين از بيشتر يدار معني
 گروه در يدار معني طور به كه آمد دست به 49/64 نورتريپتيلين گروه در و 73/100 سرترالين داروي در درمان

  .نشد يافت ارتباطي متغيرها ساير خصوص در ولي )>04/0P( بود بيشتر سرترالين
 ماهه دو درماني دوره يك در شكمي درد غلبه با IBS درمان در نورتريپتيلين و سرترالين داروي دو هر :گيري نتيجه
 كنترل در آن تأثير وهمچنين بيشتر ازنورتريپتيلين شكم واتساع درد كنترل در سرترالين تأثير ولي بوده سودمند

   .است بيشتر نورتريپتيلين از زندگي، روند در آمده پيش اختالالت
 .شكم درد ،پذير تحريك روده سندرم نورتريپتيلين، سرترالين، :كليدي واژگان
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 آهن نانوذرات از استفاده با آبي هاي  محلول از بالك اسيد رنگ حذف
 2ساقي محمدحسين ،1ثاني زارعي حميدرضا ،1محمديه اميني اعظم سيده ،1داريني فاطمه

  .ايران -سبزوار -سبزوار پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي تحقيقات كميته فعال عضو -محيط بهداشت مهندسي كارشناس -1
 .ايران -سبزوار -سبزوار پزشكي علوم دانشگاه -بهداشت دانشكده علمي هيئت عضو -محيط بهداشت ارشد كارشناس -2

   :چكيده
 اتروفيكاسيون پديده منجربه پذيرنده هاي  آب به صنايع و خانگي ازفاضالب حاصل رنگي هاي  فاضالب تخليه  :مقدمه

 حذف ميزان بررسي تحقيق، از هدف .شود مي ها  رودخانه و سطحي هاي  آب در محلول اكسيژن كاهش رنگ افزايش و
  .باشد مي را آهن نانوذرات از استفاده با آبي هاي  محلول از بالك اسيد رنگ
 .گرديد انجام ناپيوسته صورت به و آزمايشگاهي مقياس در و تجربي صورت به مطالعه اين :ها روش و مواد

 ،)11و 3،7( pH ،)دقيقه 180 و 150،120،90،60،30( تماس زمان مطالعه، مورد هاي  فرآيند انجام بر مؤثر فاكتورهاي
 .شدند بررسي )ليتر در گرم ميلي 200و 150،50( رنگ غلظت ،)سي سي 200 در گرم1.6و1.2،0.8،0.4( جاذب دوز
  .گرفت قرار وتحليل تجزيه مورد Excle افزار نرم از استفاده با ها داده

 ميزان رنگ غلظت و pH كاهش با و جاذب غلظت و تماس زمان افزايش با شده انجام آزمايشات اساس بر :ها يافته
 از ترتيب به 1 بالك اسيد رنگ حذف كه داد نشان ايزوترمي مطالعات از حاصل نتايج .يابد مي افزايش نيز حذف

 .كند مي پيروي )R2 <0.863( فروندليخ و )R2<0.999( النگموير تعادلي ايزوترم معادالت

 باالتري كارآيي ديگر ي ها  جاذب با مقايسه در اهن ذرات نانو يكسان شرايط در تحقيق نتايج به توجه با :گيري نتيجه
  .گردد معرفي گزينه مناسبترين تواند مي آلوده هاي  آب از رنگ حذف براي بنابراين .دارد را

  .آبي يها  محلول رنگ، حذف بالك، اسيد رنگ آهن، ذرات نانو :كليدي واژگان
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 ارائه و BMI با آن ارتباط و همدان استان در خون فشاري پر شيوع بررسي
  فشارخون كنترل راهكارهاي

  2نوغان نساء ،1ساعد نوري علي

  .اسدآباد پزشكي علوم دانشكده -همدان پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي هايفوريت كاردان -1
  .اسدآباد پزشكي علوم دانشكده -همدان پزشكي علوم دانشگاه علمي، هيات عضو -پرستاري ارشد كارشناس -2

   :چكيده
 در قلبي هاي بيماري جمله از واگير غير هاي بيماري زندگي، سبك تغيير و اجتماعي تغييرات علت به امروزه :مقدمه
 اختصاص خود به را جهان در مير و مرگ هفتم رتبه عروقي قلبي هاي بيماري .است كرده پيدا چشمگيري شيوع جهان
 به كنترل و بيماريابي لذا .باشد مي دارا را اول رتبه عروقي و قلبي هاي بيماري از ناشي مرگ ايران در كه حالي در داده
 مطرح ما كشور در عروقي -قلبي هاي بيماري از پيشگيري اوليه اهداف از يكي عنوان به فشارخون به مبتال افراد موقع
 كنترل و پيشگيري راهكارهاي ارائه و همدان استان در فشارخون بيماري به ابتال ميزان تعيين پژوهش اين هدف .است
   .باشد مي رابطه اين در مؤثر
 همداني ساله 70 تا 20 مرد و زن نفر 1132 روي بر همدان استان در مقطعي روش به حاضر پژوهش :ها روش و مواد
 دموگرافيك، مشخصات حاوي اي پرسشنامه از استفاده با اي خوشه روش به گيري نمونه .گرفت انجام 1392 سال در

 با قد سنجش و )گرم 100 دقت با( ترازو از استفاده با وزن گيري اندازه .گرفت انجام افراد قد و وزن فشارخون،
   .گرديد محاسبه افراد BMI ميزان نهايت، در .گرفت صورت )متر سانتي 5/0 دقت با( قدسنج از استفاده
 داشتن معناي به كه بودند BMI 9/29-25 داراي پژوهش مورد افراد %)7/54( بيشترين داد نشان ها يافته :ها يافته
 بيماري محدوده در آنها از %6/32 و طبيعي فشارخون داراي پژوهش مورد افراد از %4/67 .باشد مي وزن اضافه

 آماري رابطه پژوهش مورد افراد دياستوليك و سيستوليك فشارخون با وزن و BMI بين .داشتند قرار فشارخون
 فشارخون ميزان بيشترين داراي )بيشتر BMI( وزن اضافه داراي افراد كه طوري هب )<05/0P( شد مشاهده داري معني
  .اند بوده

 در اندام تناسب حفظ و وزن كنترل بودند؛ وزن اضافه داراي پژوهش مورد افراد بيشتر كه آنجا از :گيري نتيجه
 منظم، ورزش وزن، كاهش قبيل از مواردي رعايت با .باشد مي بااليي اهميت داراي خون پرفشاري به ابتال از پيشگيري

 و سه امگا چرب اسيدهاي از استفاده سبزيجات، و ها ميوه از سرشار و كم نمك و ناچيز اشباع چربي با غذايي رژيم
 توانمي فشارخون منظم پايش و استرس از دوري سيگار، و الكل و پركالري هاي وعده ميان از پرهيز دريايي، غذاهاي

  .نمود كنترل آنرا ممكن حد تا ابتال، صورت در يا و كرده پيشگيري باال فشارخون به ابتال از

  .پيشگيري غربالگري، ،BMI باال، فشارخون :كليدي واژگان
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 استنشاقي بيهوشي و پروپوفول وريدي بيهوشي بخشي اثر-هزينه مقايسه
 شاهرود )ع( حسين امام بيمارستان در BIS اندكس كنترل با ايزوفلوران

  3، احسان حسين خاني3صيادي سولماز ،3اللهي فرج آرزو ،)MD( 2رنجبر احمد دكتر ،)MD( 1نوريان جواد دكتر

  .علمي هيئت عضو و ويژه هاي مراقبت و يبيهوش متخصص -)ع( حسين امام درماني و آموزشي،پژوهشي مركز -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه -1
 .ويژه هاي مراقبت و يبيهوش متخصص -)ع( حسين امام درماني و آموزشي،پژوهشي مركز -شاهرود پزشكي علوم انشگاهد -2
 .دانشجويي تحقيقات كميته -مامايي و پرستاري دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه -3

  :چكيده
 پزشكي هاي هزينه كنترل و كرده باز را خود جاي پزشكي در شده مديريت هاي مراقبت اخير هاي سال در :مقدمه
 جراحي اعمال گلوبال طرح اجراي و بيمارستان تخت ازاي به بودجه پرداخت سرانه، پرداخت .گرفته قرار توجه مورد

 و درمان هزينه كنترل اين بنابر .كرد مي پرداخت دولت يا و گر بيمه يا بيمار كه شده سقفي بدون هاي هزينه جايگزين
 از يكي بيهوشي و بيحسي يها روش .است الزم پيش از بيش درماني يها روش كارآيي-هزينه يا و فايده-هزينه تعيين
  .است شده توجه آن هاي تكنيك انواع كارآيي-هزينه به كمتر كه است پزشكي خدمات اين

 بيمارستان عمل اتاق بيمار 104 تعداد ،ماهه 8 دوره يك طي سوكور يك باليني كارآزمايي اين در :ها روش و مواد
 ادامه يك گروه در .گرفتند قرار گروه دو در تصادفي الگوي اساس بر رضايت، اخذ از پس شاهرود )ع( حسين امام

 بيهوشي عمق مانيتورينگ بيماران تمام .شد انجام فنتانيل و پروپوفول با 2 گروه در و فنتانيل، و ايزوفلوران با بيهوشي
 اين نگهداري جهت نياز مورد هوشبر داروي مقدار شد داشته نگه 60 تا 45 بين )BIS( بيهوشي عمق شاخص، و شده
 ميزان و مردمك رفلكس مردمك، اندازه تعريق، دقيقه، در نبض تعداد شرياني، سيستوليك فشارخون بيهوشي، از سطح
 هوشبر داروهاي هزينه .شد گيري اندازه عمل از بعد ريكاوري طول و ريكاوري عوارض و عمل طي در هوشبر داروي
  .شد محاسبه بيمار هر براي بيهوشي ادامه در شده مصرف
 پروپوفول گروه در ريكاوري زمان ميانگين .بود كمتر پروپوفول گروه در عمل از بعد استفراغ و تهوع :ها يافته

 گروه دو هر در و نداشته تفاوت هزينه جمله از متغيرها ساير ميانگين .)P=000/0( بود تر پايين مشخص صورت به
   .بود يكسان
 از بعد واستفراغ تهوع كاهش علت به بيهوشي ادامه براي BIS شاخص كنترل با پروپوفول از استفاده :گيري هنتيج
 را بيشتري هزينه و داشته مناسبتري كارآيي ايزوفلوران به نسبت محيط آلودگي نداشتن و ريكاوري زمان كاهش عمل،
 .كند نمي تحميل بيمارستان و بيمار به نيز

  .پروپوفول ايزوفلوران، كارآيي، ،هزينه :كليدي ناگواژ
  .IRCT2013022712123N2 :باليني كارآزمايي مي مركز ثبت كد
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Body Mass Index Variation by Meal 

Hosseini Seyyed-Mehran1, Hosseininejad Seyyed-Mohsen*2, Saeidi Samira2, Taghimojeni Mohammad2 

1- Associated professor of Golestan University of Medical Sciences. 
2- Student Research Committee of Golestan University of Medical Sciences. 
 
Abstract: 
 
Introduction: BMI (Body Mass Index) provides a simple numerical scale for body status that is 
often applied in population studies. BMI in medical literature is reported as variable (dependent or 
non-dependent) and also for descriptions and classification of groups or populations. However, 
some studies calculate and use BMI based on self-reported body weight and height; this 
subjective approach may potentially lead to inaccurate data. So in this observation, the effect of 
body weight changes following a single meal session on BMI was studied. 
Methods: A cross-sectional study was conducted on 118 male and female students of Golestan 

University of Medical Sciences (Goums) in 2012; but 70 of the data were valid and merited being 

taken into account. All participants were healthy college students and their mean ages were 19�3 

years. Body weight and waist circumference were measured before and after a meal according to 
standard guideline of World Health Organization (WHO). BMI was calculated as Mass (kg)/ 
[Height (m)] 2 and was compared by Paired Student t-test. 

Results: There were statistically significant differences between body weights, waist 
circumference, WC and BMI before and after a meal (P<0.00001). The mean±SD of paired 

differences for BMI and WC were 0.3�0.06, 1.7�0.18, respectively. 

Conclusion: Fasting condition for measurements of body weight may be ignored while BMI 
calculation because its effect is very small and hardly can lead to the BMI categorical states bias. 
We suggest that the site of measurement and the time since last meal should be standardized for 
the development of a protocol of BMI and WC (Waist Circumference) measurement; changes, 
although being slight, in cutoff points result in BMI and WC values to move into another 
category; may cause analysis mismatch.  
 
Keywords: BMI, WC, Meal, Medical Students, Goums. 
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 تغييرات بر موضعي حسي بي و عمومي بيهوشي روش دو تأثير اي مقايسه بررسي
 شهرستان گنجويان دكتر بيمارستان در سرازين عمل از پس خوني يها  انديكس

  1391 سال در دزفول
  2 زاد حجت عباس ،1رياحي شيرين ،1مرزوني زارع هادي

  .ايران -دزفول -دزفول پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي تحقيقات كميته -1
 .دزفول گنجويان دكتر بيمارستان مركزي آزمايشگاه هماتولوژي بخش مسئول -2

  :چكيده
 ممكن سزارين، جراحي عمل در عمومي بيهوشي در استفاده مورد لوژنه ها  داروهاي مطالعات برخي براساس :مقدمه
 دو تأثير مقايسه هدف با حاضر مطالعه بنابراين .شوند عمل حين در خون رفتن دست از ميزان افزايش باعث است
  .شد انجام سزارين جراحي عمل از پس خوني يها  انديكس تغييرات بر موضعي و عمومي بيهوشي روش
 در بستري سزارين عمل كانديد زن200روي و بوده مقطعي -باليني كارآزمايي صورت به مطالعه اين :ها روش و مواد
 معيارهاي .شد انجام بودند شده انتخاب تصادفي صورت به كه ،1391سال در دزفول دكترگنجويان بيمارستان ليبر بخش
 هيدرآمنيوس، پلي( آتوني حاملگي، مسموميت خوني، كم انعقادي، اختالالت قلبي، مشكل :شامل مطالعه از خروج

 ابزارپژوهش .بود )دقيقه90باالتراز( عمل طوالني زمان مدت و كيلوگرم 4از بيشتر تولد هنگام وزن )…و چندقلويي
 يكي و قبل يكي( خون نمونه 2 بيمار هر از همچنين .بود دموگرافيك اطالعات و نامه رضايت فرم شامل اي پرسشنامه

 spss13 افزار نرم از آماري هاي  داده وتحليل تجزيه براي .شد گرفته هماتولوژي آزمايشات انجام براي )زايمان از پس
  .شد لحاظ دار معني 05/0 از كمتر p مقادير و استفاده
 استفاده موضعي حسي بي از سزارين براي بيماران از نفر 85 .بود 42 ±9/9مطالعه مورد افراد سني ميانگين :ها يافته
  .نداشت تفاوتي موضعي، حسي بي و عمومي بيهوشي گروه دو در بيهوشي مدت و جراحي مدت طول .كردند

 )p=0.003وCI=95%.( بيهوشي گروه دو از كدام هر در پالكت و هماتوكريت ،هموگلوبين ميزان مطالعه اين براساس 
  ).=CI%95و P>001/0( است داشته داري معني كاهش عمل، از قبل به نسبت نخاعي حسي بي و عمومي
 عمومي، بيهوشي تحت بيماران در زايمان از بعد و قبل ،پالكت و هماتوكريت ،هموگلوبين ميانگين تفاوت همچنين

 ). =CI%95و P>002/0( بود نخاعي حسي بي تحت بيماران از بيشتر داري معني طور به

 كه بيماراني در سزارين جراحي عمل بعداز هماتوكريت كاهش ميزان كه داد نشان حاضر مطالعه نتايج :گيري نتيجه
 نظر به لزا .گيرند مي قرار نخاعي حسي بي تحت كه است بيماراني از بيشتر گيرند، مي قرار عمومي بيهوشي تحت
 ايجاد براي تري مناسب گزينه عمومي، بيهوشي به نسبت كمتر عوارض داشتن علت به موضعي حسي بي رسد مي
  .گردد انتخاب مناسبي روش تكميلي مطالعات انجام با شود مي پيشنهاد .باشد مي زايمان انجام براي دردي بي

 .خوني هاي انديكس عمومي، بيهوشي نخاعي، حسي بي سزارين، :كليدي واژگان
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 بيماران در خون پرفشاري عارضه با چشم انكساري عيوب بيماري ارتباط بررسي
  1391 سال در دزفول گنجويان دكتر بيمارستان پزشكي چشم بخش

  1عصائيان سايه ،1مرزوني زارع هادي

  .ايران -دزفول - دزفول پزشكي علوم دانشگاه -دانشجويي تحقيقات كميته -1
  :چكيده
 داروها نيز و عمومي و چشمي ي ها  بيماري برارث، عالوه كه است عاملي چند بيماري يك انكساري عيب :مقدمه

 يچشم يها  دربيماري آن عوارض و فشارخون اهميت به توجه با .دهند تغيير را چشم انكساري وضعيت توانند مي
  .شد انجام چشم انكساري عيوب و خون پرفشاري بين رابطه بمنظورتعيين حاضر مطالعه ،.و ويكليو

 بستري چشم انكساري عيوب به مبتال بيماران150روي مقطعي، -تحليلي-توصيفي مطالعه اين :ها روش و مواد
 هرمريض از ابتدا .شدند انتخاب تصادفي بطور بيماران .شد انجام 1391 سال در دزفول، دكترگنجويان دربيمارستان

 جعبه ،pin hole از استفاده با و سنجي ييبينا و چشم متخصص توسط انكساري عيوب سپس .شد گرفته نامه رضايت
 .شد گيري اندازه استاندارد درشرايط بيماران فشارخون ازتاييد، پس و تعيين رتينوسكوپ و اتورفراكتومتر عينك

 5 از پس بود، 90mmHg از بيشتر دياستولي فشارخون يا و 140mmHg از بيشتر بيمار سيستولي فشار كه درصورتي
 به ديازتولي و سيستولي فشارخون .گرديد مي ثبت مرحله دو فشارخون ميانگين و شد مي گرفته فشارخون مجددا دقيقه
 عيب بعنوان 0.5�معادل انكسار عيب و خون پرفشاري عنوان به 90mmHg و 140mmHg مساوي يا بيشتر ترتيب

 چشمي انحناي و فشارخون چشمي، بيماري نوع جنس، سن، شامل بررسي مورد متغيرهاي .گرديد محسوب انكساري
 از آماري هاي  داده وتحليل تجزيه براي .بود ديگر اي زمينه هاي  بيماري داشتن شامل ها  نمونه خروج معيار .بود
  .شد لحاظ دار معني 05/0كمتراز pمقادير.شد استفاده spss13افزار نرم

 53.33شيوع، ترتيب به بيماران كلّ از .بودند زن بقيه و مرد بيماران% 58.بود 1.3�43.1افراد اين سنّي ميانگين :ها يافته
  )نفر69( %46 .بودند بين نزديك )نفر25( %16.67و دوربين )نفر45( %30آستيگماتيسم، به مبتال )نفر80( %

 نزديك و دوربيني به مبتال افراد در خون پرفشاري فراواني توزيع در يدار معني اختالف .داشتند خون پرفشاري بيماران
 .)p=0.08( نبوددار  معني آستيگماتيسم به مبتال افراد مورد در اختالف اين ولي). =CI%95و P=021/0( شد مشاهده بيني

 P>001/0( بوددار  معني سالم افراد و خون پرفشاري بيماران دوگروه در بينيدور و بودن كروي ميانگين همچنين
 ).=CI%95و P=006/0( و )=CI%95و

 رابطه دوربيني و چشم بودن كروي با تواند مي خون پرفشاري به ابتال حاضر، مطالعه يها  يافته اساس بر :گيري نتيجه
 مطالعات در رابطه اين شود مي پيشنهاد آن، بودن مقطعي جمله از مطالعه اين يها  محدوديت به توجه با كه باشد، داشته
  .شود بررسي بعدي

 .بيني نزديك ،بينيدور ،آستيگماتيسم چشم، انكساري عيوب خون، پرفشاري :كليدي واژگان
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 عالئمبهبود  بر درآب هوازي منظم تمرينات و سويا مكمل مصرف هفته هشت تأثير
 دختر دانشجويان قاعدگي از پيش سندرم كلي

  3مقدم كالليان دكترحميد، 2دكترعلي حسني، 1ناظميمعصومه 

  .آزاد اسالمي، واحد دامغان دانشگاه  -1
 استاديار -بدني تربيت گروه -شاهرود صنعتي دانشگاه -2

  .فيزيولوژي گروه -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -3
  :چكيده
 عالئم بر درآب هوازي منظم تمرينات و سويا مكمل مصرف هفته هشت تأثير بررسي مطالعه اين از هدف :مقدمه
  .بود دختر دانشجويان )pms:Pre menstrualsyndrom( قاعدگي از پيش سندرم رواني و جسمي
 دانشگاه هاي  خوابگاه دختر دانشجويان دربين سوكور يك تجربي نيمه مطالعه يك پژوهش اين :ها روش و مواد

 دانشجوي 67 آنها بين از كه بودند شاهرود دانشگاه خوابگاه دخترساكن دانشجوي 483 تحقيق جامعه .بود شاهرود
 نامه رضايت فرم كردن پر با و داوطلبانه صورت به نفر 40 تعداد سپس و مشخص شديد اختالل نوع از pms به مبتال

 ،)spaf( نوع از pms پرسشنامه تكميل و آزمون پيش مرحله انجام از پس شدند تحقيق پايان تا ما با همكاري به حاضر
 :دوم گروه .هوازي تمرينات :اول گروه .شدند تقسيم نفري 10 گروه 4 در همگن و تصادفي صورت به ها  آزمودني
 هوازي تمرينات( .دارونما گروه :چهارم گروه و هوازي تمرينات همراه به سويا مكمل :سوم گروه .سويا مكمل مصرف
 عدد يك روزي :مكمل مصرف درصد؛ 65 تا 55 شدت با جلسه سه اي هفته هفته، 8 مدت به آب در فعاليت شامل

 پس مرحله در هفته هشت پايان در ).بود ساز دست كپسول عدد يك روزي :دارونما سويا؛ گرم ميلي 500 كپسول
 با و استفاده SPSS17 افزار نرم از ها داده تحليل در .گرديد تكميل ها آزمودني طرف از pms پرسشنامه دوباره آزمون
   .گرديد استفاده توكي تعقيبي آزمون و يكسويه آناليزواريانس وابسته، t هاي آزمون از ها  داده بودن نرمال به توجه
 همچنين .داشت يدار معني اختالف دارونما گروه به نسبت تجربي گروه سه بين جسمي عالئم كه داد نشان :ها يافته
 بيشتري كاهش آب در تمرينات و آب در هوازي تمرينات همراه به سويا مكمل تركيبي گروه در pms عالئم شدت
 ماه دو از پس دارونما گروه در رواني عالئم شدت كه بود اين تحقيق ديگر نتيجه .نبود دار معني ولي داشت وجود
  .نشد حاصل تغييري جسمي عالئم در و يافت كاهش حدودي تا دارونما مصرف
 درمان جهت مكمل اين گردد مي توصيه سويا، بودن هزينه كم و عارضه كم و تحقيق نتايج به توجه با :گيري نتيجه

 درماني و مفيد اثرات به توجه با همچنين گردد، استفاده قاعدگي از پيش سندرم رواني و جسمي عالئم كاهش و
 استفاده استخر در نشاط پر و مفرح يها  فعاليت از سندرم اين كاهش جهت زنان گردد مي پيشنهاد آبي يها  ورزش
  .نمايند

  .سويا هوازي، تمرين قاعدگي، از پيش سندرم :كليدي واژگان
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  آنژيوگرافي تحت بيماران در فشارخون بر شده هدايت تجسم تأثير
  3اكرمي رحيم ،2فر تدين الرضا موسي ،1فوجي سميرا

  .ايران -سبزوار -سبزوار پزشكي علوم دانشگاه -دانشجويي تحقيقات كميته فعال عضو -پرستاري آموزش ارشد كارشناسي ويدانشج -1
  .ايران -سبزوار -سبزوار پزشكي علوم دانشگاه -پرستاري آموزش ارشد كارشناس -2
  .ايران -سبزوار -سبزوار پزشكي علوم دانشگاه -اپيدميولوژي ارشد كارشناس -3

  :چكيده
 هدف با حاضر مطالعه .است قلبي كاتتريسم قلبي بيماران در تشخيصي يها روش ترين متداول از يكي :مقدمه
  .شد انجام قلبي كاتتريسم بيماران فشارخون بر )آرامبخش روش يك( شده هدايت تجسم تأثير ارزيابي
 تخصيص روش با( مداخله و مقايسه گروه دو در )شده اتفاقي كارآزمايي( اي مداخله مطالعه اين :ها روش و مواد

 با .گرفت انجام 1392 سال سبزوار واسعي بيمارستان در كرونر عروق آنژيوگرافي بيماران از نفر 62 روي بر )تصادفي
 مداخله از بعد بار يك و مداخله از قبل بار دو دياستول و سيستول فشارخون اطالعات آوري جمع ليست چك

 جهت .باشند مي طرفه دو ها فرضيه آزمون و شده گرفته نظر در 05/0 داري معني سطح آناليزها همه در .شد اندازگيري
  .است شده استفاده Two-sample t test آزمون و 11 نسخه STATA افزار نرم از ها داده تحليل و تجزيه
 از درصد 32/40 .باشد مي 14/8 معيار انحراف با 06/57 مطالعه اين در كننده شركت افراد سني ميانگين :ها يافته
 اي مالحظه قابل شكل به مداخله از پس سيستول فشارخون ميانگين .بودند مرد درصد 67/59 و زن كنندگان شركت
 فشارخون ميانگين .)P=05/0( شددار  معني گروه دو مقايسه در بينابيني شكل به ميانگين اختالف اين و يافت كاهش

 معيار انحراف با 46/133 مداخله گروه در و 75/3 معيار انحراف با 82/132 كنترل گروه در مداخله از قبل سيستول
 در و 43/3 معيار انحراف با 06/133 كنترل گروه در سيستول فشارخون ميانگين مداخله از پس كه حالي در بود 27/3

 فشارخون ميانگين كاهش وجود با مداخله از بعد دياستول فشارخون .شد 12/3 معيار انحراف با 87/123 مداخله گروه
   .)P=3/0( نشد دار معني مداخله گروه در دياستول
 اين از .هستند مؤثر آنژيوگرافي كانديد بيماران فيزيولوژيك هاي شاخص كاهش در شده هدايت تجسم :گيري نتيجه

   .شود استفاده قلبي كاتتريسم از قبل مكمل يها روش اين از شود مي پيشنهاد رو
 .شده اتفاقي كارآزمائي ،فشارخون آنژيوگرافي، بيماران شده، هدايت تجسم :كليدي واژگان
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  پرستاران ديدگاه از پرستاري عملكرد در اي حرفه اخالق رعايت موانع بررسي
  3رخشاني حسن محمد ،2رهنما فاطمه ،1مالشاهي زينب ،1فر حشمتي نرجس

 .سبزوار پزشكي علوم دانشگاه تحقيقات كميته فعال عضو -پرستاري آموزش ارشد كارشناسي جويدانش -1
 .سبزوار پزشكي علوم دانشگاه علمي هيئت عضو -پرستاري آموزش ارشد كارشناس -2
 .سبزوار پزشكي علوم دانشگاه استاديار -حياتي آمار دكتري -3

  :چكيده
 ازطريق تنها نه امر، اين تحقق .است بشريت بهبودي و سالمت تامين پرستاري حرفه غايي و اصلي هدف :مقدمه
 هدف با حاضر پژوهش .است پذير امكان مددجو با صحيح ارتباط و اخالق موازين رعايت با بلكه علمي، يها  مراقبت
  .گرفت صورت 1392 سال در پرستاران ديدگاه از پرستاري عملكرد در اي حرفه اخالق يها  معيار رعايت موانع تعيين
 آموزشي مركز سه در 1391 تابستان در كه است مقطعي -توصيفي اي، مطالعه حاضر پژوهش :ها روش و مواد

 .شدند انتخاب دسترس در روش به كه پرستار 90 شامل مطالعه هاي نمونه .است گرفته صورت سبزوار شهر درماني
 چهار در را اي حرفه اخالق معيارهاي رعايت موانع بررسي به كه ساخته محقق پرسشنامه تكميل طريق از اطالعات

 افزار نرم از استفاده با ها داده وتحليل تجزيه .شد گرداوري پرداخت مي )محيط و بيمار پرستار، مديريتي،( موانع حيطه
spss گرفت انجام فراواني هاي شاخص محاسبه و.  
 پرستار كمبود اي حرفه اخالق رعايت مديريتي موانع مهمترين  پرستاران ديدگاه زا كه داد نشان ها يافته :ها يافته

 پرستاران تحصيل زمان در اخالقي موضوعات آموزش كمبود ،%)5/74( پرستاري كار حجم بودن زياد ،%)25/82(
 ،%)75/84( بيمار نسبت به پرستار كمبود ،%)5/86( فشرده و نامناسب هاي  شيفت پرستاري موانع مهمترين ،%)62(

 شرح از بيمار آگاهي عدم بيمار به مربوط موانع مهمترين ،%)72( پرستاري حرفه به عالقگي بي و دلسردي خستگي
 مهمترين و %)4/56( بيمار همراهان زياد هاي دخالت و %)67( بيمار ناراحتي و اضطراب ،%)6/71( پرستار وظايف
  .باشد مي %)7/75( تجهيزات و امكانات كمبود ،%)5/80( بخش شلوغي اي حرفه اخالق رعايت در محيطي موانع

 پرستاري مراقبت از بيماران رضايت جلب در اي حرفه اخالق رعايت كه جا آن از داد نشان مطالعه اين :گيري نتيجه
 وقت دادن اختصاص در كارآزموده، و مناسب انساني نيروي الزم، تسهيالت تهيه با است ضروري دارد، بسزايي نقش

 .شود توجه مهم اين به مناسب و الزم امكانات و

 .پرستار عملكرد، موانع، اي، حرفه اخالق :كليدي واژگان

  



  
  سمينار كشوري دانش و تندرستي سيزدهمين

  

 92ماه  آذر 28و  27

  درماني شاهرود، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي                                                                    22
 

گاه
دانش

بح 
ص

  

1863 

 لوسمي به مبتال كودكان در MDR1 ژن C3435T مورفيسم پلي بررسي
 حاد لنفوبالستيك

  4فضلي مژگان ،4نوروزي پيراسته ،3پوراحمد راضيه ،2محجوبي فروزنده ،1مخبريان ندا
 .پزشكي دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -1
 .ايران -تهران -فناوري وزيست ژنتيك مهندسي ملي پژوهشگاه -2
 .ايران -شهركرد -شهركرد دانشگاه -3
  .آزمايشگاه كارشناس -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه -شاهرود  -4

  :چكيده
 مقاومت علت مهمترين باشد مي(MDR( گانه چند دارويي مقاومت درماني، شيمي فقيت مو عدم اصلي دليل :مقدمه
 پلي بسيار MDR1 ژن .شوند مي ها  سلول از دارو خروج باعث كه هستندMDR1 مانند ATP به وابسته پمپهاي دارويي،
 هدف .است مؤثر درمان به پاسخ نتيجه در و ژن بيان روي بر ها  مورفيسم پلي اين رسد مي نظر به و باشد مي مورفيك

 لوسمي به مبتال دركودكان درمان به پاسخ با آن ارتباط و MDR1 ژن C3435T مورفيسم پلي بررسي مطالعه اين از
  .بود حاد لنفوبالستيك

 لوسمي به مبتال كودك 44 در MDR1 ژن C3435T مورفيسم پلي تحليلي توصيفي مطالعه اين در :ها روش و مواد
 پليمورفيسم اين ارتباط همچنين .قرارگرفت بررسي مورد ARMS-PCR تكنيك توسط سالم فرد 40و حاد فوبالستيكلن
 و ژنوتيپ فراواني بررسي براي Chi-square تست و SPSS افزار نرم از .گرفت قرار بررسي مورد نيز درمان به پاسخ با

  .شد محسوبدار  معني >05/0Pو گرديد استفاده درمان به پاسخ با آن رابطه
 در كه درحالي .داشتند CC ژنوتيپ درصد 6/12 و CT ژنوتيپ درصد TT، 4/64 ژنوتيپ بيماران درصد23 :ها  يافته
 گروه.شد ديده افراد درصد5/13 در CC ژنوتيپ و درصد 5/60 درCT ژنوتيپ درصد، 26 در TT ژنوتيپ كنترل گروه
 به كه كساني بين همچنين ).P=8/0( نداشتند هم با يدار معني تفاوت ژنوتيپ و ها  آلل فراواني نظر از بيماران و كنترل
  نشد ديده يدار معني تفاوت ژنوتيپ فراواني نظر از بودند نداده پاسخ درمان به كه آنهايي و بودند داده پاسخ درمان

)3/0=P.(  
 مورفيسم پلي اين ونقش ندارد ارتباط درمان به پاسخ با C3435T مورفيسم پلي بين كه رسد مي نظر به :گيري نتيجه

   .باشد مي الؤس مورد درمان به پاسخ و كودكان حاد لنفوبالستيك لوسمي در MDR1 ژن بيان در
  .MDR1 مورفيسم، پلي ،C3435T دارويي، مقاومت حاد، ستيكلنفوبال لوسمي :كليدي واژگان
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 و باال فشارخون بيماران در زندگي سبك و عملكرد نگرش، آگاهي، تعيين
  شاهرود )ع( حسين امام بيمارستان يفشارخون غير بيماران با آن مقايسه

   ،2كر عبدالعزيز ،2اصغري پروين ،2مكرري عايشه ،2ميري الهام ،1چمن رضا دكتر ،1خسروي احمد ،1اميري محمد دكتر
  3خسروي فريده ،2كندري ميري زهرا ،2نيا عرفاني ندا

 .بهداشت دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -1

 .دانشجويي تحقيقات كميته -بهداشت دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -2

  .زيستي آمار ارشد كارشناسي دانشجوي -مازندران پزشكي علوم دانشگاه -3

   :چكيده
 و دارد چشمگيري افزايش توسعه به رو جوامع در كه است واگيري غير هاي  بيماري جمله از فشارخون بيماري :مقدمه

 در زندگي سبك و عملكرد نگرش، آگاهي، تعيين هدف با حاضر مطالعه .دارد تنگاتنگي رابطه افراد زندگي سبك با
  .شد انجام شاهرود )ع( حسين امام بيمارستان يفشارخون غير بيماران با آن مقايسه و باال فشارخون بيماران
 توجه با( مطالعه اين در .شد انجام مقطعي شيوه به كه است كاربردي هاي  پژوهش نوع از مطالعه اين :ها روش و مواد

 خرداد طي بيمارستان در بستري بيمار 300 )06/0 خطاي و %20 شيوع و مشابه مطالعات بررسي و زماني محدوديت به
 عملكرد و نگرش آگاهي، خصوص در سئوالي 34 پرسشنامه ها داده گردآوري ابزار .گرفتند قرار مطالعه مورد 92 ماه

 عادات ارزيابي و اي تغذيه رفتار سئوالي 22و زندگي سبك سئوالي 55 پرسشنامه و باال فشارخون زمينه در در بيماران
  .باشد مي 05/0 ها آزمون كليه در داري معني سطح .باشد مي غذايي

 ميانگين و 53/162±47/9قد ميانگين و سال 11/48±98/16 )نفر 300( مطالعه مورد افراد سني ميانگين :ها يافته
 و جيوه ميليمتر 20/122 ±59/17 سيستول فشارخون و 61/26±45/5بدني توده نمايه و 23/70 ±17/14وزني

 از نيمي به نزديك.بودند گذرانده باال فشارخون خصوص در آموزشي دوره درصد7/13 تنها .بود 28/77±96/9دياستول
 و زياد نمك از استفاده افراد از سوم يك حدود.دارد وجود آنها خانواده در فشارخوني فرد كه بودند نموده اعالم افراد

 بين معناداري رابطه.بود مطالعه مورد افراد ورزش ترين رايج روي پياده .داشتند روزانه غذايي رژيم در را چرب غذاهاي
 ).P=210/0( نگرديد مشاهده غيرفشارخوني و باال فشارخون بيماران گروه دو در زندگي سبك كلي نمرات ميانگين

 كلي زندگي سبك با نگرش و )P=058/0( اي تغذيه رفتار و )P=001/0( نگرش با آگاهي بين يدار معني رابطه ولي
)05/0=P( غذايي عادات با اي تغذيه رفتار و )023/0=P( سالمت دهنده ارتقاء زندگي سبك با غذايي عادات و 
)001/0=P( نگرش با آگاهي بين يدار معني رابطه همچنين .گرديد مشاهده غيرفشارخوني بيماران در )001/0=P( و 

 بيماران در )P=001/0( سالمت دهنده ارتقاء زندگي سبك با غذايي عادات و )P=019/0( زندگي سبك با آگاهي
   .گرديد مشاهده باال فشارخوني
 و نگرش با آگاهي رابطه به عنايت با و بودند وزن افزايش داراي بيماران گروه دو هر اينكه به توجه با :گيري نتيجه
 85 از بيش در آموزشي دوره گذراندن عدم و غذايي عادات و اي تغذيه رفتار و سالمت دهنده ارتقاء زندگي سبك
 سبك بهبود در ثريؤم نقش تواند مي گروه دو هر در بيماران آگاهي افزايش رسد مي نظر به مطالعه، مورد افراد از درصد
   .باشد داشته آنان سالمت دهنده ارتقاء زندگي
 .غيرفشارخوني بيماران خون، پرفشاري بيماران زندگي، سبك ديابت، عملكرد، نگرش، آگاهي، :كليدي واژگان
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 در خون سرم هاي چربي انسولين،گلوكزو سطح بر هيدروكلرايد پالماتين اثر
  استرپتوزوتوسين با شده ديابتي صحرايي ي ها  موش
  ).Ph.D( 3حجتي ويدا ،).Ph.D( 2مقدم كالليان حميد ،1)M.Sc( نوروزي پيراسته

  .پايه علوم دانشكده -دامغان واحد ،اسالمي آزاد دانشگاه -1
  .پزشكي دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -2
  .استاديار – پايه علوم دانشكده -دامغان واحد سالمي آزاد دانشگاه -3

 :چكيده
 پالماتين .كند مي ايجاد ها  بيضه در متعددي متابوليسمي هاي آسيب اكسيداتيو، استرس ايجاد با مليتوس ديابت :مقدمه
 آنتي و ديابت ضد اثر جمله از متعدد فارماكولوژيكي آثار داراي كه است ايزوكوئينولين آلكالوئيد يك كلرايد، هيدرو

 پالماتين داروي كارگيري به با ديابت از ناشي اكسيداتيو ازعوارض پيشگيري هدف با مطالعه اين .است اكسيدان
   .گرديد انجام باشد، مي آزاد هاي راديكال كننده جمع و اكسيدان آنتي خواص داراي كه هيدروكلرايد

 طور به گرم، 240 تقريبي وزن با ويستار نژاد نر صحرايي موش سر 32 تجربي مطالعه اين در :ها روش و مواد
 با شده تيمار ديابتي و ديابتي هيدروكلرايد، پالماتين با شده تيمار ديابتي غير كنترل، :گروه چهار به و انتخاب تصادفي
  .گرديد القاء mg/kg 55 بادوز استرپتوزوتوسين صفاقي داخل تزريق با ديابت .شدند تقسيم هيدروكلرايد پالماتين

 هفته شش مدت به 10mg/kg/Day دوز با هيدروكلرايد پالماتين با تيمار استرپتوزوتوسين، تزريق از پس هفته يك 
 شده مشخص ائوزين -هماتوكسيلين آميزي رنگ وسيله هب اي بيضه هاي  آسيب .گرديد انجام جلدي زير صورت وبه

  .گرفت قرار سنجش مورد خون وهورموني بيوشيميايي وفاكتورهاي
 اختالل باعث آزاد، هاي راديكال توليد و اكسيداتيو هاي  استرس ايجاد با ديابت كه دهد مي نشان مطالعه نتايج :ها يافته
 با تيمارشده يها  نمونه در .است گرديده HDL وكاهش وكلسترول گليسريد تري افزايش يعني خون هاي چربي

 شده انسولين افزايش وباعث يافته گليسريدكاهش وتري كلسترول ميزان همچنين يافته، بهبود عوارض اين پالماتين
  .است

 يها  آسيب بهبود در اكسيداتيو، يها  استرس بهبود و پيشگيري قندخون، كاهش توانايي با پالماتين :گيري نتيجه
 .كند مي ايفا درماني نقشي ديابت از ناشي اي بيضه

  .اي بيضه آسيب انسولين، كلسترول، پالماتين، ديابت، :كليدي واژگان
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 14 ريز سرپرست بي و سرپرست بد كودكان در يا روده يها انگل وعيش يبررس
 به وابسته يتوانبخش و ياجتماع يروز شبانه مراكز در مراقبت تحت سال

 92 لسا در شاهرود شهر يستيبهز
  2دهقاني محسن ،1موسوي مينا ،3فضلي ژگان م ،3نوروزي پيراسته ،2رحيمي رضا حميد ،1خواجوي نسرين

 .دانشجويي تحقيقات كميته -بهداشت دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -1

 .پزشكي دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -2

  .آزمايشگاه كارشناس -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -3
  :چكيده
 ميان اين در .است داشته وجود جهان سراسر در مختلف سنين در همواره اي روده هاي  انگل به آلودگي :مقدمه
 موازين رعايت در توانايي عدم دليل به توانبخشي و اجتماعي مراكز در مراقبت تحت كودكان خصوصا و كودكان
 زمان طول در ميتواند ها  انگل برخي به آلودگي .گيرند مي قرار اي روده انگلي يها  آلودگي معرض در رتبيش بهداشتي

  .است تر توجه قابل كودكان مورد در مساله اين كه بگذارد جاي به ناخوشايندي آثار
 و سرپرست بي كودكان تمامي منظور بدين كه بوده وصيفيت مقطعي مطالعه يك پژوهش اين :ها روش و مواد

 دو از سرشماري صورت به شاهرود شهرستان بهزيستي به وابسته روزي شبانه مراكزدر مراقبت تحت بدسرپرست
 نمونه نفر 63 تعداد به مراقبت تحت كودكان تمامي از مطالعه اين در .گرفتند قرار بررسي مورد مونث و مذكر جنس
 بررسي جهت( نيز اسكاج چسب گيري نمونه سال 6 زير كودكان از و )اي روده هاي انگل بررسي جهت( مدفوع گيري

 هاي  نمونه جهت و گرفت قرار آزمايش مورد اتر فرمالين روش با ها  نمونه .شد انجام )اكسيور يا كرمك به آلودگي
 استفاده وتحليل تجزيه جهت SPSS18 افزار نرم از و شد انجام مستقيم الم آزمايش طبيعي غير قوام داراي و اسهالي
  .گرديد
 افراد از %79/45 .بودند مونث %4/44 و مذكر % 6/55 كه بوده سال 6/9 مطالعه مورد افراد در سني ميانگين :ها يافته
 به مبتال )%5/1( :از بود عبارت مختلف هاي انگل به افراد اين ابتالي ميزان كه بودند اي روده هاي انگل به آلودگي داراي

 نانا، اندوليماكس به مبتال )%93/7( هومينيس، سيستيس بالستو به مبتال )%52/9( ژيارديا، به مبتال )%04/19( اكسيور،
  .بودند بوچلي يداموبا به مبتال )%5/1( و كلي موبا انتا به مبتال )3/6%(

 از جلوگيري و عفونت كاهش براي منظم و اي دوره آزمايشات انجام آمده، دست به نتايج به توجه با :گيري نتيجه
  .است ضروري باشند مي آلوده افراد با مستقيم تماس در كه سالم افراد به آلودگي انتقال

 .سرپرست بد و سرپرست بي ،بخشي توان و اجتماعي مراكز ،اي روده هاي  انگل :كليدي واژگان
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  TiO2 نانوذره با آزو رنگ فتوكاتاليستي اكسيداسيون كارايي سازي مدل
 3داوردوست فاطمه ،2جاويد بخش اله ،1يوسفي فاطمه ،1مقدس فاطمه

 .دانشجويي تحقيقات كميته -بهداشت دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -1

 .بهداشت دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -2

  .دانشكده بهداشت -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -3

  :چكيده
 افزون روز افزايش به توجه با زيست محيط به صنعتي هاي  فاضالب طريق از معدني و آلي هاي  آالينده ورود :مقدمه
 .آنهاست جمله از )آزو گروه هاي  رنگ( زاي رنگ مواد كه است داشته همراه به جدي بسيار مشكالت ها،  آن حجم
 محيط به تخليه از قبل بايد صنايع پساب در موجود رنگ محيطي، زيست و بهداشتي مخاطرات از جلوگيري براي
 ها روش اين از يكي فتوكاتاليستي اكسيداسيون كه .دارد وجود فاضالب رنگ حذف براي هاي روش .شوند حذف
 مي TiO2 نانوذره اكسيداسيون فرآيند از استفاده با آزو رنگ حذف بهينه نقطه تعيين مقايسه طرح اين از هدف .ست
  .باشد
 central متد از استفاده با 1آزمايش طراحي اماري روش از برداري بهره بهينه شرايط تعيين براي :ها روش و مواد

composite design (CCD) روش اين در .شد استفاده PH، واكنش زمان مدت و رنگ اوليه غلظت رنگ، اوليه غلظت 
 و - 1 را سطح ترين پائين و +1 را متغير هر براي سطح باالترين سطوح، تعيين براي شدو استفاده متغير چهار بعنوان
 نقطه از -α و +α فاصله به خاص نقاط آزمايش اين در همچنين .شود مي گرفته نظر در صفر كد با را مياني سطح

 از استفاده با آزو رنگ خروجي و ورودي هاي  غلظت بود 1 از بزرگتر α كه شوند مي انتخاب )صفر كد( مركزي
   .شد گيري اندازه اسپكتروفتومتري دستگاه
 و رنگ حذف راندمان بين رابطه زير آماري مدل كه داد نشان شده طراحي آزمايشات انجام از ناشي نتايج :ها  يافته
 مشخص مدل از كه همانطورnano – 7.48pH-4.49 (nano)2 +3.2 (con) 3.86 + 83.9 =راندمان :كند مي بيان را متغيرها

 در زمان تأثير ولي دارد يدار معني رابطه رنگ حذف ميزان در رنگ اوليه غلظت و ذره نانو غلظت و pH تأثير شود مي
 رنگ، حذف راندمان ميزان بر pH تأثير دهد مي نشان فوق رابطه در شده ارائه مدل .نيست دار معني حذف راندمان
 اوليه غلظت اثر نيز و بوده دوم توان با رابطه نوع از هم و خطي مستقيم رابطه هم TiO2 نانوذره غلظت اثز و خطي
 داده نشان نتايج همچنين .دارد 48/7 معادل ضريب با pH را تأثير بيشترين و .باشد مي دوم توان با رابطه نوع از رنگ
 برابر ذره نانو غلظت در TiO2 فتوكاتاليستي فرايند توسط رنگ درصدي 98 حذف راندمان براي بهينه شرايط كه
  .باشد مي دقيقه 75 زمان در و 5/4 برابر pH درليتر، گرم ميلي 20 اوليه رنگ غلظت درليتر، ميليگرم1

 رنگ تخريب و تجزيه به قادر شده گرفته نظر در شرايط به توجه با مطالعه اين در استفاده مورد فرايند :گيري نتيجه
 راندمان در توجهي قابل تأثير محيط pH همچنين .بود گذار اثر حذف راندمان در ذره نانو و رنگ اوليه غلظت .بود

 .افتاد اتفاق اسيدي pH در حداكثري حذف راندمان فتوكاتاليزوري فرايند در كه بنحوي داشت حذف

  .صنايع پساب ،TiO2 فتوكاتاليستي، اكسيداسيون سازي، مدل :كليدي واژگان

                                                 
1 Design Expert 
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 روده سندرم به مبتال بيماران در مزاالزين و نورتريپتيلين داروي دو اثر مقايسه
  اسهال غالب عالمت با پذير تحريك

 3زاده رضويان نسرين دكتر ،1موسوي عباس سيد دكتر ،2غالمزاده شيما ،1واحدي حميد دكتر

 .پزشكي دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -1

 .پزشكي دانشكده -شاهرود واحد اسالمي آزاد دانشگاه -2

  .عضو هيئت علمي -دانشكده پزشكي -دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -3
  چكيده
 فرايندهاي اند شده متمركز آن روي بر اخيرا محققين كه پذير تحريك روده سندرم يژفيزيولو پاتو علل از :مقدمه
 است مقاوم استاندارد درمان به اغلب IBS چرا دهد توضيح تواند مي كه است ايمني مكانيسم شدن فعال و التهابي
 به مبتال بيماران در درمان اهداف ترين بخش نويد از تواند مي كولون مخاط در التهابي فرايندهاي بردن بين از بنابراين

IBS درمان در را باشد مي اي روده التهاب ضد داروي يك كه مزاالزين درماني تأثير محدودي مطالعات .باشد IBS 
 از مزاالزين و )TCAs( دارويي خانواده از نورتريپتيلين داروي دو اثر مقايسه مطالعه اين از هدف لذا .اند كرده ارزيابي
  .باشد مي اسهال غالب عالمت با پذير تحريك روده سندرم به مبتال بيماران عالئم دربهبود )salysilat( دارويي خانواده
 تحريك روده سندرم به مبتال بيمار 40 روي بر كور سو سه باليني كارآزمايي صورت به مطالعه اين :ها روش و مواد
 تصادفي صورت به بيماران .است گرفته انجام ROME III تشخيصي معيارهاي اساس بر اسهال غالب عالمت با پذير
 ميلي 10 نورتريپتيلين يا و روز در دوبار گرم ميلي 500 مزاالزين با درمان تحت و شدند تقسيم نفره 20گروه دو به

 شدت سنجش ابزار توسط درمان از بعد و قبل بيماران عالئم شدت .گرفتند قرار هفته 8 مدت به روز در بار يك گرم
  .گرفت قرار ارزيابي مورد IBS Symptom Severity Scoring عالئم
 و 37 /5± 7/18 مزاالزين گروه در درد شدت كاهش ميانگين .بودند مرد مطالعه اين در بيماران صد در 65 :ها يافته

 نورتريپتيلين با مقايسه در بيشتر را درد شدت يدار معني طور به مزاالزين كه بود 25/27 ±21/ 6 نورتريپتيلين گروه در
 مزاالزين گروه در و 5/37 ±9/24نورتريپتلين گروه در مزاج اجابت از نارضايتي ميزان ).P=047/0( بود داده كاهش

 كيفيت IBS همچنين ).P=007/0( بود بيشتر مزاالزين گروه در يدار معني طور به كه بود يافته كاهش 2/56 2/20±
 داده قرار تأثير تحت كمتر يدار معني طور به نورتريپتلين با يسه مقا در مزاالزين با درمان از پس را بيماران زندگي

 گروه در كه داد كاهش 8/146 ±6/105 نورتريپتلين و 5/208± 9/80 را عالئم شدت كل امتياز مزاالزين با درمان.بود
 عالئم مجموع كنترل در مزاالزين داروي بهتر تأثير دهنده نشان كه ).P=045/0( بود بيشتر چشمگيري طور به مزاالزين
 با مقايسه در را روزانه دفع دفعات تعداد اي توجه قابل طور به همچنين مزاالزين .باشد مي پذير تحريك روده سندرم

 ساير درخصوص ).P=009/0( است داده افزايش را مدفوع طبيعي قوام و شكل و ).P=019/0( كاهش نورتريپتلين
  .نداشتند يدار معني تفاوت نورتريپتيلين و مزاالزين ها  متغير

 دفع دفعات تعداد مزاج، اجابت از نارضايتي درد، شدت كاهش در چشمگيري طور به اثرمزاالزين :گيري نتيجه
 كيفيت IBS همچنين .باشد مي ترمؤثر نيز مدفوع قوام و شكل نمودن طبيعي در و است بيشتر نورتريپتيلين از روزانه
  .دهد مي قرار تأثير تحت كمتر طور به نورتريپتلين با يسه مقا در مزاالزين با درمان از پس را بيماران زندگي
  .دردشكم اسهال، پذير، تحريك روده سندرم نورتريپتيلين، مزاالزين، :كليدي واژگان



  
  سمينار كشوري دانش و تندرستي سيزدهمين

  

 92ماه  آذر 28و  27

  درماني شاهرود، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي                                                                    28
 

گاه
دانش

بح 
ص

  

1726 

 توجه با الپاراسكوپيك ي شده سيستكتومي كوله افراد در شانه درد ميزان بررسي
 شكم داخل فضاي در co2 گاز دميدن سرعت به

  4طيبي معصومه ،3مالزاده دي ها  ،2شجاع محسن ،1زاهديان علي

  .اسفراين شهرستان )ره( خميني امام بيمارستان -عمومي جراحي متخصص -1
  .ايران -بجنورد - شمالي خراسان پزشكي علوم دانشگاه -اسفراين پرستاري دانشكده -اپيدميولوژي ارشد كارشناس -2
  .ايران -بجنورد -شمالي خراسان شكيپز علوم دانشگاه -اسفراين پرستاري دانشكده پرستاري كارشناسي دانشجوي :مسئول نويسنده -3
  .ايران -بجنورد -شمالي خراسان پزشكي علوم شگاهدان -اسفراين پرستاري دانشكده پزشك، -4

  :چكيده
 يافته زيادي رواج امروزه كه باشد مي صفرا كيسه برداشتن هاي  راه از يكي الپاراسكوپيك سيستكتومي كوله :مقدمه
 اين روي اين از .است همراه عمل از بعد درد همچون عوارضي با نيز عمل اين جراحي اعمال ديگر مثل اما است
 در عمل از بعد شانه درد احساس روي بر شكم داخل فضاي به گاز دميدن متفاوت سرعت تأثير بررسي به مطالعه
  .پردازد مي اسفراين شهرستان )ره( خميني امام بيمارستان الپاروسكوپيك سيستكتومي كوله كانديد افراد
 سيستكتومي كوله جراحي كانديد افراد روي بر كه بوده، باليني كارآزمايي نوع از مطالعه :ها روش و مواد

 به كه بوده نفر 100 مطالعه مورد نمونه .گرفت انجام اسفراين شهرستان )ره( خميني امام بيمارستان الپاروسكوپيك
 سرعت گروه يك در .شدند تقسيم نفره 50 گروه دو به تصادفي طور به و انتخاب، دسترس در گيري نمونه روش
 اجرا )دو گروه( دقيقه در ليتر co2 5 گاز دميدن سرعت ديگر گروه در و )يك گروه( دقيقه در ليتر co2 2 گاز دميدن
 ارزيابي مورد VAS درد پرسشنامه از استفاده با شانه درد ميزان بعد ساعت 24 ،12 ،6 هوشياري، از بعد بالفاصله و شد
 قرار وتحليل تجزيه مورد مستقل تي آزمون و SPSS18 آماري افزار نرم از استفاده با مطالعه هاي  يافته .گرفت قرار

   .گرفتند
 كشيدن طول زمان مدت ميانگين و 5/7 معيار انحراف با سال 8/48 مطالعه در كنندگان شركت سني ميانگين :ها  يافته

 ميانگين ولي .نبودنددار  معني ها  اختالف اين گروه دو در كه بود 1/13 معيار انحراف با دقيقه 5/36 جراحي عمل هر
  .بود دوم گروه از كمتر يدار معني طور به اول گروه در شانه درد نمره

 شكم داخل فضاي در كربن اكسيد دي گاز دميدن چنانچه كه گفت توان مي مطالعه هاي  يافته به توجه با :گيري نتيجه
 هاي  جراحي جهت لذا .كنند مي احساس را كمتري شانه درد بيماران باشد )پائين فشار با دميدن( دقيقه در ليتر 2

   .شود مي توصيه پايين فشار با گاز دميدن الپاروسكوپيك
  .co2 گاز شانه، درد الپاراسكوپيك، سيستوكتومي كوله :كليدي واژگان
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 شاهرود شهرستان در شاهد مورد مطالعه كي ناخواسته، يحاملگ بر ثرؤم عوامل
  91 سال در

  2يابانيخ ينوروز محمد ،1چمن رضا دكتر ،1اميري محمد دكتر

  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -دانشكده علوم پزشكي  -1
  .عمومي دكتري -پرشكي دانشكده -شاهرود واحد اسالمي آزاد دانشگاه -2

  :چكيده
 حاضر مطالعه .باشدمي جهان در مادران مشكالت مهمترين از آن، از ناشي عوارض و ناخواسته هاي  بارداري :مقدمه

  .شد انجام شاهرود شهرستان در ناخواسته حاملگي بر مؤثر فاكتورهاي تعيين هدف با
 طي كنترل نفر 251 و 116 موردها مطالعه اين در گرفت انجام شاهدي -مورد روش به مطاله اين :ها روش و مواد
 خود پرسشنامه شامل ها  داده آوري جمع فرم از استفاده با آنها اطالعات و شده انتخاب تصادفي صورت به 91 سال

 SPSS افزار نرم از استفاده با ها  يافته تحليل .گرديد استفاده بود گرفته قرار تاييد مورد آن اعتماد و اعتبار كه ساخته
 متغيره تك صورت به Logistic Regression Method همچون آماري معتبر هاي آزمون با و گرفت انجام 16 نسخه

)Univariate( خام شانس نسبت )Crud Odds Ratio( محاسبه جداگانه صورت به بررسي مورد خطر عوامل از يك هر 
 اوليه مدل وارد داشتند ).>2/0P( از كمتر يدار معني سطح اليه يك در الاقل كه يي ها  متغير كليه ادامه در .گرديد

)Basic Model) جلو به رو گام به گام مدل از استفاده با و شدند )forward Stepwise Logistic Regression Method( 
 شكل مهم هاي  متغير مجموعه با نهايي مدل تا شوند مي افزوده مدل به يكي يكي اهميت ترتيب به ها  متغير آن در كه

 با داشتند )>05/0P( يدار معني سطح كه يي ها  متغير مرحله اين پايان در كه گرفت صورت متغيره چند آناليز گيرد،
   .دادند نشان يدار معني آماري رابطه ناخواسته بارداري
 در مطمئن غير پيشگيري روش از استفاده كه داد نشان نهايي مدل در مطالعه اين هاي  داده متغيره چند آناليز :ها يافته

 زنده فرزند آخرين سن همچنين و )بيسواد( مادر پايين تحصيالت روستا، در سكونت محل بارداري، از پييشگيري
 سال در شاهرود شهرستان باردار زنان در هستند ناخواسته هاي  بارداري خطر عوامل مهمترين )سال دو زير سنين(

   .بود 1391
 يها روش بالخص بارداري از پيشگيري مطمئن يها روش از استفاده به شرايط واجد هاي  خانم تشويق :گيري نتيجه
 مرتب بازآموزي و صحيح آموزش بر تاكيد با بهداشتي هاي  واحد از پيشگيري وسيله دريافت به آنان ترغيب و تر دائمي

 از پيشگيري وسايل از مؤثر استفاده در روستايي مناطق در زنان آگاهي افزايش به بيشتر توجه خدمت، گيرندگان
 كه هستند اقداماتي مهمترين فرزندان بين مناسب گذاري فاصله و اورژانس موارد هنگام در الزم اقدام و بارداري

   .كنند جلوگيري شهرستان در ناخواسته هاي  بارداري بروز از توانند مي
  .حاملگي ناخواسته، حاملگي نشده، ريزي برنامه بارداري ناخواسته، بارداري :كليدي واژگان
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  )مروري مقاله( پستان سرطان غربالگري در جديد يها  يافته

  1مينويي سونيا
  .مامايي و پرستاري دانشكده -البرز پزشكي علوم دانشگاه -مامايي ارشد كارشناس -1

  :چكيده
 معاينه فردي، معاينه به توان مي ميان آن از كه دارد وجود پستان سرطان غربالگري براي متعددي هاي روش :مقدمه
 پيش بهبود و بيماري تشخيص به بخشيدن سرعت غربالگري، انجام از هدف .كرد اشاره ماموگرافي و پزشك توسط
 غربالگري هاي  پروتوكل جديدترين تا است شده سعي مقاله اين در .است مؤثر مداخالت انجام طريق از آن آگهي

  .شوند بررسي و مقايسه يكديگر با پستان سرطان
 و Pub Med هاي  داده پايگاه در كامل مقاله فرمت با شده چاپ مطالعات از حاضر، مروري مقاله در :ها روش و مواد

Cochrane هاي  پروتوكل و پستان سرطان "واژگان تركيب از استفاده با و انگليسي زبان به جستجو .شد استفاده 
 از .شد انجام )آمريكا سرطان جامعه( ACS و )آمريكا مامايي و زنان( ACOG انجمن دو هاي  گايدالين و "غربالگري

  .گرديد استفاده زمينه اين در نيز مرتبط هاي  رفرانس نويسي منبع
 همچنين .كنند مي توصيه سالگي چهل سن از ساليانه بطور را ماموگرافي انجام فعلي، غربالگري هاي  پروتوكل :ها يافته
 نظر به ضروري ساله 20 - 39 زنان براي يكبار سال 1 -3 هر و ساليانه بطور سالگي 40 سن از پزشك توسط معاينه
 به منوط ماموگرافي زودهنگام انجام و MRI قبيل از ها  تست ساير از گيري بهره كمتر، فواصل با معاينات انجام .آيد مي
  .باشد مي پرخطر زنان

 پستان اي دوره معاينات و )پرخطر زنان در( MRI ماموگرافي، هاي روش مجموع از استفاده طوركلي به :گيري نتيجه
  .شود مي محسوب سرطان از ناشي مير و مرگ كاهش در راهكار بهترين تنهايي به ها روش اين از كدام هر به نسبت

 .ACOG، ACS غربالگري، راهنماي سينه، سرطان :كليدي واژگان
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  فشارخون براي خطري زنگ آشاميدني، آب يها  آالينده
  1جاللي محمدرضا

 .سمنان آزمايشگاهي، علوم كارشناسي دانشجوي دانشجويي، EDC مركز سمنان، پزشكي علوم دانشگاه -1
  :چكيده
 -قلبي هاي بيماري بروز و آشاميدني آب انواع بين را مشخصي ارتباط شناختي، جمعيت مختلف مطالعات :مقدمه
 مراتب به خطري آشاميدني، هاي  آب هاي  آالينده ديگر، سويي از دهند؛ مي نشان باال فشارخون جمله از عروقي،
 انواع بروز باعث مدت دراز در است قادر آرسنيك حاوي آشاميدني آب مصرف مثال، عنوان به شود؛ مي تلقي تر بزرگ

 با حاضر، ي مطالعه دليل، همين به گردد؛ داخلي هاي سرطان نهايتا و پوست سرطان باال، فشارخون پوستي، ضايعات
  .پذيرفت صورت فشارخون با آشاميدني آب هاي  آالينده ميان ارتباط بررسي هدف
 و آشاميدني آب ها،  آالينده« واژگان كليد با مرتبط، مقاالت تمام و بوده، ساده مروري مطالعه، نوع :ها روش و مواد

 Pollutants، Drinking« واژگان كليد و بعد، به 1385 سال از ،»SID، Itanmedex، Magiran« هاي  پايگاه در ،»فشارخون

water، Hypertension«، ي ها  پايگاه از »Pubmed، Scopus، ISI«، شدند بررسي و انتخاب بعد، به 2006 سال از.  
 هيافت افزايشدار  معني طور به كنترل گروه به نسبت اي هفته 12 و 8 سرب به مسموم ي ها  گروه در فشارخون :ها  يافته
 گروه به نسبت اي هفته 12 و هشت مسموم ي  ها  گروه در ايزوپروترنول به قلب ضربان و انقباضي پاسخ )>01/0P( است
 فروندليچ هاي مدل همبستگي ضريب كه داد نشان حاصله نتايج چنين، هم )>05/0P( داد نشان يدار معني افزايش كنترل

 كند مي مشخص كه است As (III) براي 978/0 و 97/0 و As (V) براي 991/0 و 964/0 برابر ترتيب به النگمير و
  .دارد النگمير مدل با را همخواني باالترين شده اصالح فعال آلوميناي برروي آرسنيك جذب
 سيستوليك، تغييرات اعمال با اسيد، آرسنيك و سرب چون هم هايي  آالينده كه دهد مي نشان نتايج :گيري نتيجه
 پژوهشگران ساير به زمينه، اين در بيشتر هاي  پژوهش انجام هرحال، به شود؛ مي افراد در يپرتنشن ها  پيشرفت باعث
  .شود مي توصيه

  .فشارخون آشاميدني، آب ،ها  آالينده :كليدي واژگان
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 تا 1380 سال از غربي آذربايجان استان در سل بيماري ساله ده روند بررسي
1389 

  2موحدكر الهام ،1فروشاني رحيمي عباس دكتر

  .تهران پزشكي علوم دانشگاه -بهداشت دانشكده -زيستي آمار و اپيدميولوژي گروه استاد -1

  .تهران پزشكي علوم دانشگاه -بهداشت دانشكده -درماني و بهداشتي خدمات مديريت )PhD( تخصصي دكتراي دانشجوي -2

   :چكيده
 جهت الزم رهنمودهاي ارائه در مهمي سهم جامعه در سل بيماري اپيدميولوژيك سيماي هاي ويژگي تعيين :مقدمه
 اپيدميولوژيك روند بررسي حاضر پژوهش هدف .نمايد مي ايفا را امر مسئولين به اجرا حال در كنترلي يها  برنامه ارتقاء
  .است 1389 -1380 زماني فاصله در غربي آذربايجان استان در سل بيماري
 مراقبتي نظام در شده ثبت سل به مبتال بيمار 2560 به مربوط اطالعات حاضر مقطعي مطالعه در :ها روش و مواد

 مورد اطالعات آوري جمع براي .گرفت قرار تحليلو تجزيه مورد 1389 سال پايان تا 1380 سال ابتداي از سل بيماري
  .شد آناليز SPSS از استفاده با و شد تهيه ليست چك نياز

 .بود متغير درصد 5/14 تا درصد 2/7 از غربي آذربايجان استان در سل بيماري شده گزارش موارد فراواني :ها يافته
 بيماري بروز ميزان در اي افزاينده روند .بود يافته افزايش نفر صدهزار در 91/9 به نفر صدهزار در 7/8 از بروز ميزان
 از %8/3 تنها .بود روستايي مناطق و زنان در بيماري افزايش بيانگر پژوهش هاي  يافته .شد مشاهده روستايي مناطق در

 رخداد با معناداري ارتباط سواد سطح و BCG سابقه بيماري، سابقه شغل، .بود ايدز عفونت به مبتال بيماري موارد
  .)>05/0P( دادند نشان جامعه در بيماري
 با آيد، نمي حساب به اي عمده مشكل توبركلوزيس و ايدز ويروس با عفونت به ابتال همزماني اگرچه :گيري نتيجه

 اي ويژه توجه ضروريست موجود مراقبتي سيستم اساس بر سل بيماري بروز ميزان در افزاينده روند به توجه با حال اين
   .گردد مبذول استان در سل كنترل برنامه اجراي نحوه به

  .غربي آذربايجان ، روند سل، بروز، :كليدي واژگان
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 ابتدايي مقطع آموزان دانش در آن با مرتبط عوامل برخي و پديكلوزيس شيوع
  بجنورد شهر

  5شهيري ،مولود4 نيا علوي سيدمحمد ،3ارزماني كوروش ،2حسيني سيدحميد ،1زاده رجب رضوان
 - ناقلين هوسيل هب منتقله هاي  بيماري تحقيقات مركز - ايران پزشكي علوم دانشگاه اپيدميولوژي ارشد كارشناسي دانشجوي -بهداشت كارشناس -1

 .شمالي خراسان پزشكي علوم دانشگاه
 پزشكي علوم دانشگاه ناقلين بوسيله منتقله هاي بيماري تحقيقات مركز - بهداشت دانشكده علمي تئهي عضو -بهداشت آموزش ارشد كارشناس -2

 .شمالي خراسان
 .شمالي خراسان پزشكي علوم دانشگاه ناقلين وسيله هب منتقله هاي بيماري تحقيقات مركز -پزشكي شناسي حشره دكتري دانشجوي -3
 پزشكي علوم دانشگاه -ناقلين وسيله هب منتقله هاي بيماري تحقيقات مركز -پزشكي دانشكده علمي تئهي عضو -باليني اپيدميولوژي دكتراي -4

  .شمالي خراسان
 .شمالي خراسان پزشكي علوم دانشگاه -بجنورد شهرستان بهداشت مركز -بهداشت كارشناس -5

  :چكيده
 باشد مي خارجي هاي  انگل ازجمله سر شپش .است كودكان در شايع هاي بيماري از يكي سر شپش به آلودگي :مقدمه

 در سر شپش .است مطرح بهداشت معضل يك عنوان به هنوز پزشكي علوم وپيشرفت بهداشت سطح ارتقاء عليرغم كه
 بهداشت اصول رعايت وعدم فقر با توام و باال جمعيت تراكم با اماكن در بخصوص ايران جمله از دنيا نقاط تمام
 روان، تحريكات ايجاد پستي، و حقارت احساس موجب افراد در سر شپش به آلودگي .شود مي مشاهده وفور به فردي

 در بجنورد شهر ابتدايي مدارس در سر شپش شيوع بررسي منظور به مطالعه اين .شود مي .و خوابي بي و افسردگي
  .گرفت انجام 1391سال
 براساس شهر سطح ابتدايي مدارس كليه آموزان دانش از نفر 1475 تحليلي توصيفي مطالعه اين در :ها روش و مواد
 چون ابزارهايي از استفاده با مستقيم مشاهده روش با و انتخاب سيستماتيك تصادفي و اي طبقه گيري نمونه روش
 پرسشنامه در موجود سواالت به آموزان دانش ضمن در .شدند بررسي ديده آموزش كارشناسان توسط پنس و بين ذره

 آماري هاي  آزمون و SPSS16از استفاده با ها  داده .دادند پاسخ شخصي و خانوادگي دموگرافيكي، اطالعات شامل
  .شد وتحليل تجزيه دو كاي و واليس كروسكال
 114 تعداد اين از شدند بررسي 4/9 ±7/1 سني ميانگين با پسر 722 و دختر 753 شامل آموز دانش 1475 :ها  يافته

 .بود )درصد 9/2 و 4/12( ترتيب هب پسرانه و دخترانه مدارس در آلودگي .داشتند سر شپش به آلودگي %)8/7( نفر
 از مشترك استفاده منزل، در حمام فقدان يا وجود منزل، هاي  اتاق تعداد خانوار، بعد جنس، با سر شپش به آلودگي
 استفاده با دخترها در و مو زدن شانه دفعات و مدرسه در بهداشت مربي حضور مو، كوتاهي يا بلندي شخصي، وسايل
  .)>05/0P( داشتدار  معني ارتباط منزل در روسري از مداوم
 دختران خصوصاً و ابتدايي مدارس آموزان دانش بين در سر شپش باالي نسبتا شيوع از حاكي نتايج :گيري نتيجه

 و آموزش و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت خصوصاً و ريزان برنامه و مسولين است الزم كه باشد مي
 .دهند انجام مدارس در درماني بهداشتي خدمات ارايه و آموزش زمينه در بخشي بين همكاري پرورش

  .بجنورد آموزان، دانش پديكلوزيس، شيوع، :كليدي واژگان
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 بارداري از پيشگيري تركيبي آمپول مصرف تداوم ميزان بر مؤثر عوامل بررسي
  نيشابور درماني بهداشتي مراكز مراجعين در )سيكلوفم(

  معروضي پرويز ،مكاني گل آذر ،1شريعتي منصوره
 .ايران - نيشابور - نيشابور واحد -اسالمي آزاد دانشگاه - مامايي ارشد كارشناس -1

  :چكيده
 و گيرند مي بكار ار بارداري از پيشگيري مؤثر روش يك توسعه حال در كشورهاي در %43 حاضر حال در :مقدمه

 جديد هاي روش اين از يكي .دهد افزايش را پرخطر و ناخواسته هاي  بارداري تعداد تواند مي ها  آن مصرف تداوم عدم
  .باشد مي سيكلوفم تركيبي آمپول
 زن 198 روي بر سيكلوفم مصرف تداوم بر مؤثر عوامل تعيين هدف با نگر گذشته تحقيق مطالعه اين :ها روش و مواد

 نمونه از قبل سال يك طي را آن دوز اولين حداقل كه نيشابور شهر درماني بهداشتي مراكز در آمپول كننده دريافت
   .بود بهداشتي پرونده و پرسشنامه شامل ها  داده گردآوري ابزار .شد انجام بودند كرده دريافت گيري
 درماني، بهداشتي مراكز به كنندگان مراجعه %94/3 فقط پژوهش، مدت طي در كه داد نشان پژوهش نتايج :ها يافته

 قطع در ماه، 1/7 سيكلوفم مصرف مدت ميانگين .اند كرده انتخاب بارداري از پيشگيري روش عنوان هب را سيكلوفم
   .بود ماه 13 سيكلوفم مداوم كنندگان مصرف در و ماه 5 سيكلوفم كنندگان
 ،%)4/35( قاعدگي نامنظمي ترتيب به وغيرپزشكي پزشكي قاعدگي،مشكالت تغييرات دسته سه در عوارض شايعترين
 احتمال مصرف، مدت افزايش با بقاء منحني اساس بر .بودند %)1/8( شخصي داليل و %)6/14( عصبي مشكالت
 داراي افراد به نسبت تري كوتاه مصرف بقاء وزن اضافه داراي و الغر افراد .يافت كاهش سيكلوفم مصرف مداومت
 بروز ).=059/0P( نبوددار  معني گروه چهار در بقاء اختالف اين اما داشتند چاق وافراد طبيعي بدني توده شاخص
 مصرف تداوم شدند بيني لكه و قاعدگي نامنظمي دچار سيكلوفم مصرف بدنبال كه كساني شد سبب سيكلوفم عوارض

 مصرف تداوم )P=02/0( بيني لكه بروز و )P=045/0( قاعدگي نامنظمي ميزان افزايش با و باشند داشته تري كوتاه
 سيكلوفم از درماني بهداشتي مراكز كاركنان توصيه به كه افرادي در سيكلوفم مصرف تداوم .يافت كاهش سيكلوفم
 ).=178/0P( نبوددار  معني موجود آماري تفاوت اما بود سايرين از بيشتر )نفر 104( كردند مي استفاده

 آن توسط شده ايجاد عوارض ،آمپول قطع علت ترين شايع كه آن به توجه با شود مي پيشنهاد لذا :گيري نتيجه
 ميزان رفتن باال موجب تا گيرد صورت كافي مشاوره تزريق از قبل آن احتمالي جانبي عوارض مورد در ،باشد مي

   .گردد روش از استفاده تداوم افزايش و رضايت
  .جانبي عوارض ،سيكلوفم ،تداوم ،شيوع :كليدي واژگان
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 و وزنه به نياز بدون ني نازك و ني درشت هاي  استخوان شكستگي كشش
 گذاري پين

  2گنجلو جواد ،1قرائي رسول

 .سبزوار پزشكي علوم دانشگاه -پرستاري كارشناسي دانشجو -1
  .سبزوار پزشكي علوم دانشگاه علمي هيئت عضو و پرستاري ارشد كارشناس -2

  :چكيده
 وبه گيرد مي قرار پاشنه دراستخوان فلزي پين فيبوال، و تيبيا هاي  استخوان شكستگي درمان جهت امروزه :مقدمه
 خارج خود محل از كه شكستگي درمحل استخوان قطعه 2 تا شود مي كارسبب اين شود مي آويزان وزنه آن انتهاي
 شديد، درد حركتي، محدوديت مشكالت داراي درماني برمسائل كارعالوه اين .گيرند قرار مسير در مقداري اند شده

 طراحي كششي ،مشكالت اين باوجود .شود ادراري احتباس و پنوموني بستر، زخم احتمال ،گذاري پين محل عفونت
 .نيست پا به وزنه اتصال به نيازي ديگر و كرده كار فنر كشساني نيروي از استفاده با كه شد

 با فنر 4از متشكل و كنند مي اعمال را خود نيروي فنر كشساني پتانسيل انرژي نيروي با كشش اين :ها روش و مواد
 عضالت بر نيرو همين .شود مي فنر در نيرويي ايجاد سبب شده، تعيين مقادير در شدن فشرده .است مشخص هاي  ثابت

 گذاري پين تهاجمي عمل و وزنه كردن آويزان به نياز وجود اين با و شود مي ايجاد درماني درعملك و شود مي وارد پا
 ،دوم قسمت و است شده طراحي پا مچ و زانو هاي  رفتگي فرو و ها  برجستگي شكل به كشش انتهاي و ابتدا .نيست
 گيرد مي قرار پا ساق محدوده در و قطعه دو اين وسط در و دارد شدن كوچك و بزرگ قابليت كه است مركزي هسته
  .شود مي نيرو اعمال
 هزينه كاهش سبب لذا كرده پيشگيري اصلي جراحي عمل از قبل جراحي عمل يك از اختراع اين :گيري نتيجه
 اين توليد هزينه حداكثر كند مي جلوگيري حركتي بي از ناشي شكستگي ثانويه عوارض از همچنين شود مي درمان
 كارايي فيبوال و تيبيا هاي  شكستگي بودن رايج و تصادفات ميزان افزايش به توجه با .است تومان هزار 40-30 وسيله
  .دارد بااليي بسيار

 .كشش گذاري، پين شكستگي، :كليدي واژگان
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  1392 سال در قاين شهر سالمند افراد در باال فشارخون شيوع بررسي
  3صراحتي صديقه ،2زاده محسني سيدمصطفي ،2دشتگرد علي ،1طاهري خاتون نرجس

 .ايران -بيرجند -بيرجند پزشكي علوم دانشگاه - قاين مامايي و پرستاري دانشكده مربي -پرستاري ارشد ارشناسك -1
 .ايران -بيرجند -بيرجند پزشكي علوم دانشگاه -قاين مامايي و پرستاري دانشكده يعلم هيئت عضو -پرستاري ارشد كارشناس -2
 .ايران -بيرجند -بيرجند پزشكي علوم دانشگاه -قاين شهداء بيمارستان پرستاري، كارشناس -3

  :چكيده
 هاي پيشرفت تمامي رغم به .است فشارخون افزايش امروز درجهان همگاني سالمت مسائل مهمترين از يكي :مقدمه
 خطرساز عوامل مهمترين از يكي و شايعترين هنوز است، شده انجام بيماري اين درمان و تشخيص زمينه در كه علمي
 قشر اين براي ريزي وبرنامه مديريت منظور هب سالمندان مشكالت بررسي همچنين .است عروقي -قلبي هاي بيماري
 در باال فشارخون شيوع بررسي هدف با حاضر پژوهش راستا همين در .باشد مي كشور بهداشتي هاي اولويت از جامعه
  .شد انجام 1392 سال در قاين شهر سالمند افراد
 .شدند انتخاب دسترس در گيري نمونه صورت به سالمند، 1240 مقطعي -توصيفي مطالعه اين در :ها روش و مواد
 اطالعات .شد تكميل نظر مورد اطالعات حاوي اي پرسشنامه و گيري اندازه مطالعه مورد افراد فشارخون سپس
   .گرفتند قرار وتحليل تجزيه مورد آماري هاي آزمون و SPSS افزار نرم از استفاده با كدگذاري، از پس شده آوري جمع
 DBP 74 و SBP123 ميانگين ،9/71 ± 77/7 سني ميانگين .بودند زن %)6/56( پژوهش واحدهاي اكثريت :ها  يافته

 از ،)JNCV7( مشترك ملي كميته 7 بندي طبقه براساس .داشتند قرار درمان تحت و فشارخون سابقه سالمندان %32 .بود
SBP 1/23% از و 2خون  پرفشاري %3/6 و 1خون  پرفشاري %1/17 باال، فشارخون  پره DBP 1/1% فشارخون،  پر 

  .بودند 2خون  پرفشاري %5/5 و 1خون  پرفشاري 0/11%
 به توجه با .هستند هيپرتانسيون به مبتال و فشارخون معرض در سالمند از نيمي كه دادند نشان نتايج :گيري نتيجه
 فشارخون خصوصاً مرحله اين از حاصل مشكالت و ها بيماري و دنيا سراسر در سالمندان افزايش به رو جمعيت

 هاي برنامه به پرداختن .گردد موجب را زيادي هاي ناتواني و نموده وارد برجوامع را زيادي هاي  هزينه تواند مي
 كم و ساده آموزشي يها روش از استفاده و بهداشتي هاي اولويت از يكي عنوان به آن صحيح درمان و كنترل پيشگيري،

  .كند ايفا بيماري اين شدن مزمن در يمؤثر نقش تواند مي هزينه
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Abstract: 
 
Introduction: Adolescence is one of the most striking periodof life which is associated with 
tumultuous transition and “storm and stress”.During adolescence, health and resilience moods are 
in close link withmany high-risk behaviors which threats teenager’s mental health. This period is 
discussed as a critical Period for early onset of mental illnesses. Thus, it was aimed to evaluate the 
correlation of depression, anxiety and stress with some high-risk behaviors in teenagers, living in 
Torghabeh-Shandiz town. 
Methods: Ninety teenaged students including 50 girls and 40boyswere selected among all the 
high schools of the city through a two-stage sampling procedure and were studied in a cross-
sectional study. A validated 21-item Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21) as well as a 
questionnaire including demographic characteristics and high- risk behaviors histories were filled 
by students. Data were analyzed using SPSS software verse. 16. The probability value of less than 

5% were assumed as significant. 

Results: Different degrees of depression, anxiety and stress were reported in 43.3%, 43.3% and 

38.9% of students, respectively. Girls showed higher involvement in triple disorders, although not 
statistically significant. Among high-risk behaviors, Cigarette smoking was significantly 
correlated with all the depression, anxiety and stress subscales (P<0.05). There was a significant 

correlation between opium consumption and stress (P=0.04). Qalyan (hookah) smoking did not 

reveal any significant correlation with any of DASS-21 subscales. Regular alcohol consumption 

showed significantly higher depression in teenagers (P=0.029). Premarital sexual behaviors had 

significant correlation with stress and depression subscales (P<0.001 and 0.018, respectively).  
Conclusion: Failure to attention to these mental conditions in adolescents and risk factors, may 
result in degrees of life dissatisfaction in the community. Running on-school mental screening 
programs is recommended. 
 
Key words: adolescence, depression, anxiety, stress, high-risk behaviors 
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 :جنسي و باروري تبهداش خدمات به ايراني نوجوان دختران دستيابي موانع
 كيفي مطالعه يك

  4بابازاده راحله ،3شريعتي محمد دكتر ،2ميرزايي خديجه دكتر ،1موسوي عباسسيد دكتر
 .پزشكي دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -1
 .مامايي و پرستاري دانشكده -مشهد پزشكي علوم دانشگاه -مشهد -2
 .پزشكي دانشكده -تهران پزشكي علوم دانشگاه -تهران -3
  .دانشجويي تحقيقات كميته -باروري بهداشت گروه -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -4

  :چكيده
 اين از آميز موفقيت گذر براي امروز دنياي در .است بزرگسالي به كودكي از گذر بحراني دوره نوجواني :مقدمه
 كه جايي ايران در .است ضروري بسيار جنسي و باروري بهداشت مسايل خصوص در كافي اطالعات داشتن دوره،
 باروري بهداشت خدمات به ويژه توجه دهد، مي تشكيل سال 10-19 سني گروه را آن جمعيت كل %33/16 از بيشتر

 و نظرات نقطه عميق بررسي منظور به پژوهش اين. رسد مي نظر به حياتي بسيار -نوجوان دختران خصوصاً -نوجوانان
 بهداشت خدمات به ايراني نوجوان دختران دستيابي موانع با رابطه در كليدي بزرگساالن و نوجوان دختران تجربيات
  .گرديد انجام جنسي و باروري
 و متمركز گروهي هاي بحث انجام طريق از ها  داده و است كيفي پژوهش يك حاضر مطالعه :ها روش و مواد

 ارائه معلمان، مادران، :شامل جامعه در كليدي بزرگسال 71 و نوجوان دختر 247 با ساختارمند نيم هاي  مصاحبه
 جامعه سالمت، نظام اصلي سياستگزاران بهداشتي، هاي  برنامه دولتي غير و دولتي مديران بهداشتي، خدمات گان كنند

 افزار نرم از استفاده با ها  داده .گرديد آوري جمع قم و تهران مشهد، شاهرود، شهرهاي در مذهبي رهبران و شناسان
MAXQDA10 گرديد بندي طبقه و كدگذاري.  

 جاي طبقه 4 در جنسي و باروري بهداشت خدمات به ايراني نوجوان دختران دستيابي موانع ترين اصلي :ها  يافته
 مشخص استراتژي يك اتخاذ عدم مانند سياسي موانع -2 فرهنگي تابوهاي مانند اجتماعي و فرهنگي موانع - 1 :گرفتند

 پتانسيل از استفاده عدم -4 كشور سالمت نظام نامناسب ساختار مانند اجرايي و ساختاري موانع -3 دولت سوي از
  .مذهب بالقوه

 نكردن فراهم يا كردن فراهم درخصوص مجادله جاي به سياستگزاران تر سريع چه هر است ضروري :گيري نتيجه
 موانع رفع جهت در مشخصي استراتژي اتخاذ با نوجوان، دختران براي سينج و باروري بهداشت خدمات و اطالعات

   .نمايند اقدام جامعه ديني -فرهنگي هاي ارزش با هماهنگ جنسي و باروري بهداشت خدمات ارائه و
  .موانع جنسي، و باروري بهداشت نوجوان، دختران كيفي، مطالعه :كليدي واژگان
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  موردي گزارش :نافي منفرد شريان با ايمپرفوره آنوس همراهي
  2ليال حسيني بي ، بي1شيما اكبري

   ايران - سبزوار - سبزوار پزشكي علوم دانشگاه -دانشجويي تحقيقات كميته فعال ضوع -مامايي كارشناسي دانشجوي -1
  .ايران -سبزوار -سبزوار پزشكي علوم دانشگاه علمي هيئت عضو -اماييم ارشد كارشناس -2

  :چكيده
 كه اوروركتال تيغه طبيعي تكامل در نارسايي از ناشي كه است نادري مادرزادي ناهنجاري ايمپرفوره، آنوس :مقدمه
 اين براي اي شده شناخته خطر عامل .باشد مي است، روده پسين و ادراري هاي  دستگاه جداكننده و كلواك كننده تقسيم

  .است همراه VACTERL سندرم جمله از هايناهنجاري با معموال اما .است نشده بيان ناهنجاري
 در .شد متولد سزارين زايمان روش به كه است هفته 34 حاملگي سن با ترم پره دختر، نوزاد بيمار :ها مواد روش

 البياي جمله از ترم پره نوزاد هاي  ويژگي ساير و منفرد نافي شريان و ايمپرفوره آنوس داراي نوزاد عمومي، معايته
 دچار آنميك، و 2 گراويد ساله، 32 نوزاد اين مادر .نداشت وجود اختاللي ها سيستم ساير معاينه در .بود برجسته مينور
 ويتامين مولتي و آهن هاي مكمل ناقص مصرف به منجر كه يطور به است، بوده شديد ويار و كليه سنگ سيستيت، كله
 نوزادي دوران در مقعد استنوز دچار نوزاد، اين مادر .بود نشده انجام خاصي درماني اقدامات بارداري طي در .بود شده
 24 ظرف نوزاد .است مشكل بدون و سالم خانواده اول فرزند .بود  شده جراحي عمل انجام به منجر كه است بوده

  .باشد مي مساعد نوزاد عمومي حال اكنون هم .يافت انتقال مشهد به جراحي عمل انجام جهت ساعت
 است، نافي منفرد شريان ناهنجاري با ناهنجاري اين همراهي دهنده نشان گزارش، اين از حاصل يافته :گيري نتيجه

 مورد، اين در مواد جذب سوء و ژنتيكي ارثي، مسايل كردن مطرح ديگر، سوي از .شود نمي ديده معمول بطور كه
 مطالعات انجام با توان مي لذا .باشد مي فرضيه عنوان به طرح قابل باشد، مي معتبرتر شواهد نيازمند قطعا اگرچه

 .يافت دست معتبرتري نتايج به همگروهي

  .موردي گزارش نافي، منفر شريان ايمپرفوره، آنوس :كليدي واژگان
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 كلينيك به كننده مراجعه يسبزوار زوجين در ينابارور علل يفراوان يبررس
  1390سال در سبزوار شهرستان ناباروري تخصصي

 ياسر ،3قندي صديقه ،2فاضل نسرين ،1منصوري سيما ،1فر رفيعي فاطمه ،1رامشيني الهام ،1نويي قلعه مينا ،1طبسي ياؤر
  4تبرايي

  .ايران - سبزوار - سبزوار پزشكي علوم دانشگاه قيقاتتح كميته عضو و مامايي كارشناسي مقطع دانشجو -1
  .سبزوار پزشكي علوم دانشگاه علمي هيئت عضو و مامايي ارشد كارشناس -2
  .نازايي تخصص فوق -3
  .سبزوار پزشكي علوم دانشگاه علمي هيئت وعضو زيستي آمار ارشد كارشناس -4

  :چكيده
 استفاده بدون( نشده محافظت جنسي نزديكي سال يك دنبال به حاملگي ندادن رخ صورت به كه ناباروري، :مقدمه

 از نيمي كه طوري است؛ زوجين در نگراني مولد مهم نقاط از شود مي تعريف )حاملگي از جلوگيري يها روش از
 يا نيافته توسعه كشورهاي در ناباروري دانند مي شان زندگي تجربه ترين كننده نگران را نازايي مردان درصد 15 و زنان
 اين .گرددمي ازدواج در استحكام و امنيت عدم باعث جوامع اين در فرزند نداشتن زيرا است، مشهودتر توسعه حال در

 و زنان متخصصين مطب به كننده مراجعه سبزواري نابارور زوجين در ناباروري علل فراواني تعيين هدف با مطالعه
  .گرفت انجام سبزوار شهرستان ناباروري هايكلينيك
 كليه جامعه در 1390 سال در كه است )Cross-sectional( مقطعي نوع از و توصيفي مطالعه اين :ها روش و مواد

 اي پرسشنامه ها داده گردآوري ابزار .گرفت انجام سبزوار شهرستان ناباروري تخصصي كلينيك به كننده مراجعه زوجين
 تعداد و تصادفي گيري نمونه روش .بود پژوهش اهداف به مربوط سواالت و دموگرافيك اطالعات بخش؛ دو مشتمل
 مورد spss افزار نرم و توصيفي آماري هاي روش از استفاده با آمده دست به هاي داده .بود نابارور زوج 376 نمونه

  .گرفت قرار بررسي
 دو هر )4( %1/1 و ثانويه ناباروري )92( %5/24 و اوليه ناباروري )280( %5/74 نابارور زوج 376 مجموع از :ها يافته
 فاكتور به مربوط )89( %7/23 و زنانه فاكتور به مربوط موارد )150( %9/39 در ناباروري علت .اند كرده تجربه را مورد
 مطالعه مورد زنان سني ميانگين .باشدمي ايديوپاتيك موارد )31( %2/8 ،فاكتور دو هر به مربوط )106( %2/28 ،مردانه

  .بود 5.8 معيار انحراف با سال 29
 علت نادرترين و زنانه فاكتور به مربوط ناباروي علت شايعترين شده انجام پژوهش هاي يافته طبق :گيري نتيجه

 %)7/24( واريكوسل و زنانه فاكتور علت شايعترين %)5/46( تخمداني عامل كه باشد؛ مي ايديوپاتيك ناباروري
   .آمد حساب به مردانه فاكتور علت شايعترين
  .واريكوسل ،تخمداني ناباروري، :كليدي واژگان
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 هاي  مكمل كننده مصرف غير و كننده مصرف مادران در بارداري سن بررسي
  90 سال در سبزوار درماني– بهداشتي مراكز به كننده مراجعه زنان در بارداري

  4فاضل نسرين ،3رخشاني حسن محمد ،2مسكني كاظم ،1نژاد بهنامي مليحه ،1نوي قلعه سميرا
 .سبزوار پزشكي علوم دانشگاه علمي هيئت عضو -مامايي ارشد كارشناس -1

 .ايران -سبزوار -سبزوار پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي تحقيقات كميته عضو و عمومي بهداشت ناپيوسته كارشناسي دانشجوي -2

 .سبزوار پزشكي علوم دانشگاه علمي هيات عضو -پرستاري ارشد كارشناس -3

 .سبزوار پزشكي علوم دانشگاه علمي هيات عضو -حياتي آمار دكتري -4

  :چكيده
 زا يكي كه دربردارند را ازآن پس يا ازموعد پيش وزايمان گذارند مي تأثير حاملگي سن برروي زيادي عوامل :مقدمه

 تواند مي وديررس زودرس زايمان اينكه به توجه با است بارداري يها  مكمل متخصصين و ماماها گفته به عوامل اين
 آن ميزان از ممكن حد وتا شناسايي را عوامل اين بايد لذا نمايد تحميل وخانواده نوزاد به ناپذيري جبران صدمات
 كننده مصرف غير و بارداري يها  مكمل كننده مصرف مادران در بارداري سن بررسي رحاض ازپژوهش هدف كاست

  .باشد مي
 مراكز به مراقبت دريافت وجهت كرده زايمان 90 سال در كه بودند مادراني مطالعه مورد جمعيت :ها روش و مواد

 مادر 46 و بارداري يها  مكمل كننده مصرف مادر 158 از مركب اي نمونه بودند كرده مراجعه رسبزوا درماني بهداشتي
 خانوار يها  درپرونده موجود اطالعات و قرارگرفت مادر اختيار در كه ليستي ازچك استفاده با ها  داده .كننده غيرمصرف

 واليس- كروسكال آزمون ،ويتني من U يها  آزمون از استفاده با و آمد دست هب مانيدر بهداشتي درمراكز موجود مادران
  .گرفتند قرار ارزيابي مورد %95 اطمينان حدود دوبا كاي و

 و ميانگين كه بودند كننده غيرمصرف %5/22و بارداري يها  مكمل كننده مصرف %5/77 مطالعه نمونه 204از :ها  يافته
 گروه در و روز 37/272±07/18 بارداري يها  مكمل كننده مصرف گروه در بارداري معيارسن انحراف
 مطالعه مورد گروه دو در 26-30 هفته هموگلوبين ميزان .نداشت يدار معني اختالف كه بوده روز 93/273±6/17ديگر

 سن افزايش با كه تولد هنگام وزن جز .بود ديگر گروه از بيشتر كننده مصرف گروه در كه داشت دار معني اختالف
  .نبود يدار معني رابطه مذكور متغيرهاي ساير و بارداري سن بين يافت مي افزايش بارداري
 روي يتأثير بارداري يها  مكمل مصرف عدم يا مصرف شد مشخص مطالعه اين يها  يافته به توجه با :گيري نتيجه

  .ندارد بارداري سن

  .ويتامين ومولتي آهن مكمل ،داريربا سن :يكليد واژگان
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 مردم روي خوزستان استان در موجود هاي  آلرژن زايي حساسيت اثرات بررسي
  1391 و 1390 سال در استان اين

  2شيخي عبدالكريم دكتر ،1مرزوني زارع هادي
 .ايران -دزفول -دزفول پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي تحقيقات كميته -1
 .ايران -دزفول - دزفول پزشكي علوم دانشگاه ايمنولوژي دانشيار -2

  :چكيده
 :دسته دو به ها  آلرژن .نمايند حساسيت ايجاد مستعد افراد در بتوانند كه شود مي گفته موادي به آلرژن :مقدمه
 از فعال بيوژنيك مواد شدن آزاد و ايمني سيستم تحريك باعث كه شده تقسيم منزل خارج و منزل داخل هاي  آلرژن

 براي فراواني مشكالت آلرژيك هاي بيماري و بوده خشك و گرم هواي و آب داراي خوزستان .شود مي ها ماستوسيت
 اجرا و طراحي منطقه، در زا بيماري هاي آلرژن فراواني از آگاهي منظور به مطالعه اين بنابراين .كند مي ايجاد ساكنين
  .گرديد
 محدوده در آلرژي به مبتال بيمار 299 روي و بوده مقطعي و باليني كارآزمايي نوع از مطالعه اين :ها روش و مواد
 مطالعه اين .شد انجام بودند، شده انتخاب تصادفي صورت به كه 1391 و 1390 سال در دزفول در سال 35 تا 25 سني
 فرم :بخش 2 شامل( ليستي چك اطالعات آوري جمع ابزار .شد انجام دانشگاه اخالق كميته در تصويب از پس

 پريك پوستي تست بررسي مورد بيماران در آلرژي تشخيص براي همچنين و ،)دموگرافيك اطالعات و نامه رضايت
)Skin PrickTest( در آلرژيك حساسيت تشخيص شامل مطالعه به ها  نمونه ورود معيار .گرفت قرار استفاده مورد 

 عارضه سن،جنس،نوع مثل متغييرهايي مطالعه اين در .بود ديگر اي زمينه بيماري داشتن شامل خروج معيار و بيماران
  .شد استفاده SPSS13 افزار نرم از آماري هاي  داده وتحليل تجزيه براي .شد بررسي .و خانواده در آلرژي سابقه آلرژيك،
 به حداقل افراد %86 .بود 02/32±3/1 آنها سني ميانگين .داشتند شركت زن 143 و مرد 156 مطالعه اين در :ها يافته
 آبريزش ،)%3/79( نفر 237 عطسه :شامل باموادآلرژن درمواجهه آنها باليني تظاهرات .بودند حساس ها آلرژن از يكي
 95% و >001/0P( بود )%8/55( نفر 167 بيني احتقان و گرفتگي ،)%5/62( نفر187 خارش ،)%9/84( نفر254 بيني

CI=(. وجودداشت معناداري رابطه ايجادشده آلرژيك باعالئم آلرژي خانوادگي سابقه بين )02/0P=.( همچنين 
 اين در و) =95CI%و  >001/0P( كرده ايجاد بيشتري حساسيت منزل داخل هاي  آلرژن به نسبت منزل خارج هاي  آلرژن
  .دارد منطقه در آلرژيك عالئم بروز در بيشتري شيوع )Salsola kal( شور علف گياه گرده ميان

 بوده، زياد منطقه اين ساكنين در باليني عالئم بروز قدرت و منطقه هاي  آلرژن ميزان مطالعه، اين طبق :گيري نتيجه
 عوامل مختلف اقليمي شرايط در ها  آلرژن ژني آنتي عملكرد شناسايي جهت بيشتري مطالعات شود مي پيشنهاد بنابراين
  .شود استفاده آلرژيك عالئم كاهش جهت زا آلرژي

  .خوزستان ،آلرژن ،زايي حساسيت:كليدي واژگان
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 شاهرود شهر فاطميه بيمارستان بستري بيماران شخصي رضايت با ترخيص داليل

 1392 سال دوم ماه سه در
  2جابر مهديس ،1محمدي سعيده ،1سيدي سادات اعظم ،1ئي مهدي معصومه

  .فاطميه درماني و پژوهشي آموزشي، مركز -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -1
  .دانشجويي تحقيقات كميته -مامايي و پرستاري دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -2

  :چكيده
 و بيماري افزايش با كه باشد مي پزشكي ي ها  توصيه رغم علي بيمارستان ترك ،شخصي رضايت با ترخيص :مقدمه

 كيفيت باشد مي نآ به كننده مراجعه بيماران سالمت تامين مسئول بيمارستان آنجايكه از و گردد مي منجر بيماران خطر
 داليل بررسي به پژوهش رواين اين از شود مي ارزيابي بيماران رضايت و نيازهاي اساس بر بيمارستاني خدمات
 شده انجام 1392 سال دوم ماه سه در شاهرود شهر فاطميه بيمارستان در شخصي رضايت با ترخيص براي بيماران
  .است
 آمد دست به نفر 215 نمونه حجم شد انجام 1392 سال دوم ماه سه در كاربردي -توصيفي پژوهش :ها روش و مواد

 داليل و شد محقق ها  آن تكميل و شده تنظيم ها  فرم ازطريق ها  داده شدند انتخاب سيستماتيك صورت به ها  نمونه و
 پايابي جهت و محتوا اعتبار از شخصي ميل با ترخيص داليل شده ثبت هاي  فرم اعتبار جهت گرديد ثبت شده عنوان
  .شد استفاده SPSS15 از استفاده با استنباطي و توصيفي آمار از ها  داده تحليل براي شد استفاده كرونباخ آلفا از آنها

 دليل به %)15/0( نفر 33 و بيمار خود به مربوط مشكالت دليل به %)76/49( نفر 107 تعداد نفر215 از :ها  يافته
 ميزان بيشترين زنان بخش و داشتند درمان روند از نارضايتي %)16/0( نفر 13 و بيمارستان قديمي بافت از نارضايتي
  .داشتند را شخصي رضايت با ترخيص
 مشكالت به آن عمده دليل كه باشد مي باال كشورها ساير به نسبت شخصي رضايت با ترخيص ميزان :گيري نتيجه

 درماني برنامه ريزي طرح ،احتمالي و جانبي عوارض از بيماران آگاهي افزايش باليني، مددكار استقرار شغلي، ،خانوادگي
 خوشايند محيط ايجاد و سبز فضاي طراحي و بيماران استراحت براي مناسب محيط ايجاد بيماران براي سرپايي
  .گردد مي پيشنهاد

 .ترخيص شخصي، رضايت شخصي، ميل با ترخيص :ديكلي گانواژ
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 بين در آن ي كننده بيني پيش وعوامل اكستازي مصرف سوء وضعيت بررسي

  91-90 تحصيلي سال در شاهرود شهر هاي دانشگاه دانشجويان
 احمد ،1محمدي نرگس ،1داوردوست فاطمه ،1عامريون عفت ،1نوروزي پيراسته ،2احمداشرفي دكتر ،1كمياب زهرا

  3بهشتي

  .آموزشي معاونت -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -1
  .علمي هيئت عضو و تاريخ گروه مدير -شاهرود واحد اسالمي آزاد دانشگاه- شاهرود -2
  .بهداشتي معاونت -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -3

  :چكيده
 دانشجويان بين در اكستازي مواد مصرف سوء ي كننده بيني پيش وعوامل شيوع بررسي منظور به پژوهش اين :مقدمه
   .است پذيرفته انجام شاهرود شهر هاي دانشگاه
 شاهرود شهر هاي دانشگاه دانشجويان از نفر 350 برروي كه است مقطعي توصيفي پژوهش يك اين :ها روش و مواد
 پرسشنامه ازطريق اطالعات آروي وجمع اي طبقه تصادفي روش به گيري نمونه .گرفت انجام 90-91 تحصيلي سال در

 آماراستنباطي )جداول نمودارها،( توصيفي ازآمار از استفاده با و SPSS افزار نرمبا شده آوري جمع هاي  داده .گرفت انجام
  .گرفت قرار وتحليل تجزيه مورد )كواريانس تحليل(

 LSD %6/3 و اكستازي مصرف %75و شيشه مصرف دانشجويان از  % 16 كه داد نشان آمده دست هب هاي  يافته :ها  يافته
 سكونت، نوع سكونت، محل .اند نموده مصرف دوران اين طي در را كريستال %7/1 و متادون %6/2 و )آميد تيل دي(

   .)<05/0P( بودند اكستازي مواد مصرف ي كننده بيني پيش عوامل ترين مهم از مواد ي كننده مصرف دوستان داشتن
 به نياز ... و شيشه جمله از ديگر موادي ومصرف اكستازي مصرف باالي شيوع كه دهد مي نشان :گيري نتيجه
  .طلبد مي را امر مسئولين و خانواده توجه و جوانان آگاهي سطح بردن باال و جمعي هاي  رسانه ازطريق آموزش
  .متادون ،كريستال ،اكستازي ،مواد مصرف ءسو ،دانشجويان :كليدي واژگان
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 در بستري كودكان در اسهال مدت وطول شدت بر روي مكمل تأثير بررسي
  حيدريه تربت شهرستان هاي  بيمارستان

  2مست ميش محمدرضا ،1دهقان سيدابراهيم ،1آخوندي اسماعيل ،1اميري فاطمه

 .ايران -مشهد -كامياب شهيد بيمارستان -مشهد پزشكي علوم دانشگاه پرستاري كارشناس -1
   .ايران -حيدريه تربت -حيدريه تربت پزشكي علوم دانشگاه علمي هييت عضو -2

  :چكيده
 به نظر .شود حاد اسهال وشدت طول ميزان در اساسي كاهش به منجر تواند مي روي مكمل كه دهد مي نشان مطالعات :مقدمه
 به روي مكمل افزودن حاد اسهال درمان در ويژه هاي  مراقبت از يكي باشد، مي فقير ماده اين ميزان نظر از كشورمان خاك اينكه
 قرار بررسي مورد كودكان اسهال شدت و مدت طول بر را روي مكمل تأثير دارد قصد پژوهشگر لذا باشد، مي آنان درماني رژيم
   .دهد
 پنج زير كودكان كليه شامل پژوهش جامعه بوده سوكور دو تصادفي باليني آزمايي كار صورت به پژوهش اين :ها روش و مواد
 اين در نظر مورد نمونه حجم تعيين جهت .اند شده بستري حيدريه تربت دي نهم دربيمارستان حاد اسهال علت به كه سالي

 مورد، گروه نفر 100( گروه هر براي .باشد مي نفر 200 پژوهش اين در نمونه حجم تعداد و گرديد پايلوت انجام به اقدام مطالعه،
 قرار گروه هر داخل در ميان در يك ها  ونمونه ساده تصادفي صورت به جامعه داخل در نمونه انتخاب و )شاهد گروه نفر 100
 اسهال مدت طول،( وابسته متغيير و )رشدي صدك روي، مكمل( مستقل متغير و گرديد تكميل گروه هر در نمونه تعداد تا گرفته

 آماري هاي روش از ها  داده وتحليل تجزيه براي .گرديد آوري جمع بود شده تنظيم كه اي پرسشنامه براساس )اسهال شدت و
 وضريب 3 تست تي ،2 دو كاي موزنآ( استنباطي و )معيار انحراف و ميانگين ونسبي، مطلق فراواني توزيع جداول( توصيفي

  .است شده استفاده )همبستگي
 ،%)4/40-  1/39( ماهه 1- 12 سن ،)1/49 و %56( پسر پژوهش مورد هاي  واحد اكثريت كه دهد مي نشان تحقيق نتايج :ها  يافته
 كردند مي تغذيه مادر ازشير پژوهش مورد هاي  واحد اكثريت، %)5/45- 50( 3- 50 صدكوزني بين ،%)kg11 -3 )9/71 -64 وزن

 اكثر ).P=037/0( دارد وجود يدار معني ارتباط اسهال شدت و روي مصرف بين كه است آن بيانگر تحقيق نتيجه %).40- 3/52(
 شاهد گروه، روز در بار 2 از كمتر %)6/1( نهاآ كمترين و داشته اسهال روز در بار3 از بيشتر %)6/74( مورد گروه در كودكان
 متفاوت دردوگروه اسهال مدت طول بين ولي .داشتند اسهال روز در بار 2 از كمتر %)5/3( نهاآ كمترين و %)5/89( نهاآ بيشترين
 )مطالعه هاي  نمونه در حداقل( .است نداشته تأثير اسهال مدت طول برروي روي مصرف يعني .ندارد وجود داري معني

)737/0=P.( مورد گروه دو اسهال مدت طول اكثر حد كه بطوري )در چه اگر .است بوده روز 2- 3 %)1/56( شاهد ودر )%2/49 
 بيشترين گروه دو هر در .باشد مي شاهد گروه از كمتر روز 3 اسهال مدت طول ماكزيمم )روي مكمل كننده دريافت( مورد گروه

 ندارد وجود يدار معني ارتباط وزني وصدك اسهال شدت بين همچنين و .باشد مي روز 2- 3 اسهال مدت طول به مربوط فراواني
)085/0=P.( مورد گروه دو در كودكان بيشتر )صدك بين و 2 صدك )%0( آنها كمترين و روز 2- 3، %97 باالي صدك در %)7/66 

  .است بوده روز 2 از كمتر 97 - 50
 در ويژه هاي  مراقبت از يكي تواند مي لذا دارد تأثير اسهال شدت روي روي، مكمل كه دهد مي نشان حاضر مطالعه :گيري نتيجه
   .گردد محسوب حاد اسهال به مبتال كودكان درمان
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  .ويژه هاي  مراقبت اسهال، مدت اسهال، شدت روي، :كليدي واژگان
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 قلبي بيماران در 3امگا چرب اسيدهاي حاوي غذايي منابع مصرف الگوي
  عروقي

  2روشن مهدوي مژگان ،1روشن مهدوي مرجان
 .ايران تهران، بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه تغذيه، علوم دكتراي دانشجوي -1
  .ايران تهران،تهران، پزشكي علوم پرستاري،دانشگاه كارشناس -2

  :چكيده
 مرگ تعداد بيشترين و هستند مطرح جهان در عمومي بهداشت اصلي مشكل يك عنوان به قلبي هاي بيماري :مقدمه

 پيشگيري در را نقش بيشترين زندگي شيوه متغيرهاي بين در غذايي رژيم .باشد مي قلبي هاي بيماري نتيجه در جهان در
 غذايي منبع دو عنوان به گياهي مغزهاي و ماهي مصرف الگوي بررسي هدف با مطالعه اين دارد بيماري اين كنترل و

 .است شده طراحي قلبي بيماري به مبتال بيماران در 3 امگا چرب اسيدهاي مهم

 قلب بيمارستان به كننده مراجعه ساله 70-30 مرد و زن 81 تحليلي -توصيفي مطالعه اين هدف گروه :ها روش و مواد
 تقسيم گروه 2 به افراد آنژيوگرافي نتايج اساس بر .باشند مي روتين آنژيوگرافي انجام منظور به رشت حشمت دكتر
 پرسشنامه از استفاده با دموگرافيك اطالعات .سالم فرد 40 شامل شاهد گروه و قلبي بيمار 41 شامل مورد گروه :شدند

  .شد آوري جمع خوراك بسامد پرسشنامه از استفاده با غذايي اطالعات و

 گرديد برآورد سال 2/50±67/1 شاهد گروه در و سال 31/53±35/1 مورد گروه در افراد سني ميانگين :ها  يافته
)53/0P=.( نشد مشاهده داري معني تفاوت سن و بدني فعاليت انجام جنس، لحاظ از شاهد و مورد گروه دو بين 
)P>0.05.( روز در سروينگ 30/0± 02/0 و 22/0± 02/0 ترتيب به شاهد و مورد گروه دو در ماهي مصرف ميانگين 

 و مورد گروه دو در نيز گياهي مغزهاي مصرف ميانگين ).=02/0P( شددار معني آماري نظر از اختالف اين كه بود
دار  معني آماري نظر از اختالف اين كه گرديد برآورد روز در سروينگ 40/0± 04/0 و 19/0± 04/0 ترتيب به شاهد
  )=001/0P( بود

 بيماران در 3امگا چرب اسيدهاي مهم غذايي منبع دو عنوان به گياهي مغزهاي و ماهي دريافت ميانگين :گيري نتيجه
 قلبي بيماري كنترل در 3امگا چرب اسيدهاي نقش به توجه با كه باشد مي سالم افراد از تر پايين داري معني طور به قلبي

  .رسد مي نظر به ضروري غذايي برنامه اصالح جهت بيماران از گروه اين به آموزش
 .3امگا چرب اسيدهاي گياهي، مغزهاي دريافت ماهي، دربافت قلبي، بيماري :كليدي واژگان
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 بهداشتي مراكز و اه بيمارستان در شاغل ماماهاي در شغلي فرسودگي شيوع
  تهران پزشكي علوم دانشگاه به وابسته درماني

  4حسيني مصطفي دكتر ،3كيان رحيمي فاطمه ،2ملكي ناهيد* ،1مقدم بهبودي زهرا دكتر
 .ايران - تهران - تهران پزشكي علوم دانشگاه مامايي پرستاري دانشكده علمي هيئت عضو و استاديار - 1
 .ايران - تهران - تهران پزشكي علوم دانشگاه مامايي پرستاري دانشكده - مامايي ارشد كارشناس - 2
 .ايران - تهران -تهران پزشكي علوم دانشگاه مامايي پرستاري دانشكده علمي هيأت عضو و مربي - 3
  .ايران تهران، تهران، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت دانشكده ،زيستي آمار و اپيدميولوژي گروه علمي هيأت و استاد - 4

  :چكيده
 است شغلي فرسودگي آيد، مي وجود به شديد استرس تحت كه كاري هاي محيط در شايع اختالالت از يكي :مقدمه

 با حاضر مطالعه .باشد داشته منفي تأثير شاغل افراد رواني - جسمي سالمت و اي حرفه رضايت احساس بر تواند مي و
 دانشگاه به وابسته درماني بهداشتي مراكز و هابيمارستان در شاغل ماماهاي در شغلي فرسودگي شيوع تعيين هدف
  .شد انجام تهران پزشكي علوم
 در شاغل ماماهاي از نفر 300 شد، انجام 1391 سال در كه )cross sectional( مقطعي مطالعه اين در :ها روش و مواد

 انتخاب اي خوشه گيري نمونه روش به تهران پزشكي علوم دانشگاه به وابسته درماني بهداشتي مراكز و ها بيمارستان
 آمده دست به اطالعات تحليل و تجزيه .گرديد استفاده ماسالچ استاندارد پرسشنامه از اطالعات آوري جمع جهت .شدند

  .شد داده قرار ها  اختالف داري معني سطح >05/0P .گرفت صورت T-testوTukey,ANOVA يها  آزمون از استفاده با
 در فردي موفقيت عدم نيز و متوسط شدت با شغلي فرسودگي مطالعه اين ماماهاي اكثر كه بود آن از حاكي :ها يافته
 مسخ بعد و سن بين .بود 71/62 46/17 ماماها شغلي فرسودگي معيار انحراف و ميانگين .داشتند باال سطح

 آن گانه سه ابعاد و شغلي فرسودگي و كار محل بين و عاطفي خستگي بعد و تحصيالت سطح ،)=03/0P( شخصيت
 با تاهل وضعيت و استخدام وضعيت بين داري معني آماري رابطه ).>05/0P( داشت وجود داري معني آماري ارتباط

  .نيامد دست به آن ابعاد و شغلي فرسودگي
 عدم بعد در و داشت وجود ماماها از بااليي درصد در متوسط شدت با شغلي فرسودگي كلي طور به :گيري نتيجه
 شغلي فرسودگي كاهش و پيشگيري جهت در راهكارهايي مربوطه مسئولين به لذا .بود باال سطح در فردي موفقيت
 و استرس كنترل هاي كارگاه گذاشتن كاركنان، از شغلي حمايت كار، محيط شرايط بهبود جمله از گردد مي توصيه
  .شوند مي مامايي حرفه وارد كه جواني افراد براي خصوصاً خدمت ضمن هاي آموزش
 .ايران تهران، ماماها؛ شغلي؛ فرسودگي :كليدي ناواژگ
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 جراحي پس در كاهش در اي دنده بين عصب در ماركائين تزريق تأثير بررسي
 عمومي جراحي بخش بيماران در )كوخر انسيزيون با( سيستكتومي كوله

  88-87 هاي سال طي تهران ميالد و بوعلي بيمارستان
  3عبدالحي محمدجواد ،2شمي ها  ،حامد1محسني مريم دكتر

  .پزشكي تهران واحد، اسالمي آزاد دانشگاه بوعلي، بيمارستان جراحي گروه -1
  .پزشكي تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه عمومي، پزشك -2
  .قم پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، دانشجوي -3

  :چكيده
 كوله جراحي از پس درد كاهش در اي دنده بين عصب در ماركائين تزريق تأثير بررسي منظور به مطالعه اين :مقدمه

 سالهاي طي تهران ميالد و بوعلي بيمارستان عمومي جراحي بخش بيماران در )كوخر انسيزيون با( باز سيستكتومي
  .است شده انجام 87-88

 كوخر انسزيون با باز سيستكتومي كوله تحت بيمار 120 روي بر تصادفي باليني آزمايي كار اين :ها روش و مواد
 اي دنده بين عصب در ليتر ميلي 20 ميزان به ماركائين يا ساده، تصادفي طور به عمل از پس بيماران.است شده انجام

  .نگرفتند دارويي يا كردند مي دريافت
 و باز سييتكتومي كوله عمل از پس درد كاهش در معناداري تأثير اي دنده بين عصب در ماركائين تزريق :ها  يافته
 كاهش معنادراي ميزان به بيمارستان در را بيماران بستري مدت طول نيز و داشت )درصد 70 تا( مصرفي مخدر ميزان
  .داد

 داراي اي دنده بين عصب در تزريق با ماركائين كه گرفت نتيجه چنين توان مي حاصله نتايج به توجه با :گيري نتيجه
  .باشد مي باز سيتكتومي كوله تحت بيماران در كمي عوارض و خوب دردي ضد اثر

  .سيستكتومي كوله ،درد ،ماركائين :كليدي واژگان
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  بالغ نر سوري موش بيضه بافتي ساختمان بر كارنيتين ال داروي اثر بررسي
  4فرهمند كاظم سيد ،3حاتمي ليلي ،2سعيدي جعفر ،1رامرودي پريسا

   ايران -اصفهان -شناسي زيست گروه -فالورجان واحد آزاداسالمي دانشگاه -جانوري فيزيولوژي ارشد كارشناس -1
 .ايران -نيشابور -دامپزشكي فيزيولوژي استاديار -شناسي زيست گروه -پايه علوم دانشكده -نيشابو واحد -آزاداسالمي دانشگاه -2

  .استاديارآناتومي -پزشكي دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -3
  .ايران -نيشابور -نيشابور درماني بهداشتي وخدمات يپزشك علوم دانشكده -4

 :چكيده
 داخل به بلند هزنجير چرب اسيدهاي حامل عنوان به كه است اي يافته شكل تغيير ويتامين شبه كارنيتين :مقدمه

 عملكرد و متابوليسم تنظيم در ماده اين .است ديديم اپي بافت در كارنيتين - ال غلظت باالترين .دارد نقش ميتوكندري
 اسپرم بلوغ روي سرتولي هاي سلول توسط گلوكز برداشت تحريك طريق از تواند مي و دارد نقش سرتولي هاي سلول
 سازي اسپرم افزايش سبب ژرمينال اپيتليوم افزايش و سرتولي هاي  سلول افزايش اينكه به توجه با .بگذارد تأثير بيضه
 .گيرد قرار استفاده مورد ناباروري كاهش منظور به و نموده تسهيل را سازي اسپرم روند تواند مي كارنيتين -ال گردد، مي

 و واكسن موسسه از هفته 5 سني ميانگين با NMRI نژاد سوري موش سر 30 تحقيق اين در :ها روش و مواد
 به مداوم دسترسي و رطوبت ،دما ،نور نظر از آزمايشگاهي مناسب شرايط در و شد خريداري مشهد رازي سازي سرم
 B گروه دو و نكردند دريافت دارويي A كنترل گروه :گرديدند تقسيم گروه 4 به تصادفي طور به و نگهداري غذا و آب
 طريق از هفته 2 مدت هب بدن وزن كيلوگرم هر ازاي به را كارنيتين -ال يدارو گرم ميلي 200 و 100 ترتيب به C و

 پس .ندنمود دريافت خوراكي صورت به را دارو گرم ميلي D( 200( چهارم گروه .نمودند دريافت صفاقي داخل تزريق
 ضخامت ساز، اسپرم هاي  لوله قطر ،راست و چپ هاي  بيضه قطر و وزن موش، وزن دارويي وعده آخرين تجويز از

 بررسي مورد رنيتينكا - لا داروي با تيمار تحت سوري بالغ هاي موش در ساز اسپرم لوله لومن قطر ژرمينال، اپيتليوم
 از پس و خارج كامل طور به چپ و راست هاي  بيضه استريل شرايط در ،ها  موش كردن بيهوش از پس .گرفت قرار

 ي ها  روش با سپس و نگهداري %10 فرمالين در لوژيكپاتوهيستو مطالعات براي يك هر دقيق قطر گيري اندازه و توزين
 همه در فوق يها شاخص تعيين و مشاهده منظور به ائوزين -هماتوكسيلين با آميزي رنگ از پس شناسي بافت معمولي
 و ANOVA، T test آماري يها تست از استفاده با حاصل نتايج و شد انجام عكسبرداري ها   الم از منطقه 10 در ها گروه

Tukey گرفتند قرار ارزيابي مورد.   
 بيضه قطر و وزن ،ژرمينال تليوم اپي ضخامت ساز، اسپرم يها   لوله قطر دارو كننده دريافت يها   گروه در :ها  يافته
 تراكم افزايش از حاكي بافتي مطالعات .داد نشان را يدار معني كاهش ساز اسپرم يها   لوله لومن قطر ودار  معني افزايش
  .است كارنيتين ال داروي با تيمار تحت حيوانات در ساز اسپرم يها   لوله در اسپرم
 داراي حيوانات در اسپرماتوژنز افزايش نشانگر خوراكي و تزريقي صورت به كارنيتين -ال تجويز :گيري نتيجه

 .است طبيعي اسپرماتوژنز

.سرتولي يها   سلول ،اسپرماتوژنز ساز، اسپرم يها   لوله ،ژرمينال تليوم اپي كارنيتين، -ال :كليدي واژگان
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  ساده زبان به قلب آموزشي همراه ي رسانه
  2نيري مژگان ،1دل خندان بهروز

   .آموزشي تكنولوژي ارشد كارشناس -آموزشي معاونت -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -1
  .آموزشي مربي -بهداشتي معاونت -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -2

 :چكيده
 نظريه به توجه و )ديل ادگار تجارب مخروط( سني گروه با محتوا تناسب ،حواس جلب براي جذاب ارائه :مقدمه

 آوري فن كاربرد از حاكي مطالعات .است يادگيري اصول بر مبتني نگرش، بر متحرك تصاوير اثر و عاطفي درحيطه بلوم
 در شده ارائه ي ها   محتوا به ها   آن عالقه و ساله 9 -13 كودكان بين ما مدارس سالمت ارتقاي ي ها   برنامه در ديجيتال
 به قلب نام با آموزان دانش ي ويژه همراه سالمت آموزش رسانه طراحي به اقدام تجربه اين در .است همراه يها   گوشي
  .گرديد ساده زبان

 دقيقه چهار در آموزشي افزار نرم ،Adobe flash cs محيط در انيميشن، و آموزش متخصصين نظر با :ها  روش و مواد
 توليد فشارخون بر اي مقدمه و قلب عملكرد محتواي با جذاب، موسيقي و صدا رنگ، حاوي ،3Gpو بعدي دو بشكل
  .گرديد
 بهداشت مراقبين ،ها  بيماري از مراقبت و پيشگيري واحد براي يارزشمند آموزشي محتواي ،رسانه اين :ها يافته
 كارهاي انجام و پرورش و آموزش با سالمت حوزه ارتباط تقويت جهت در مفيدي گام و علوم معلمان ،سمدار

  .باشد مي افزار نرم انتشار متعاقب مرتبط پژوهشي
 بسيار را همراه يها  تلفن در آموزشي كمك مواد وجود آموزان دانش %83 آموزشي مشاهده يك در :گيري نتيجه
 بسيار شكل هب آموزي كودك مناسب آموزشي يها  تكنيك جايگزيني توانايي بر داللت مطالعات .دانستند سودمند

 شكل را آن پذيرش جديد يها  راه و دانش جديد اشكال حمل قابل آموزشي ابزارهاي .دارد مبايل يها  تلفن در شده غني
 چند ارائه محدوديت بدون .ندارند ناتواني عامل اولين و ومير مرگ عامل سومين از ياطالع مردم از بسياري .دهند مي

 فراهم آموزان دانش براي سالمت حوزه در را بخشي لذت و جذاب يادگيري تجارب تواند مي طريق اين از ها  اي رسانه
  .است سالمت ارتقاي ملي راهبرد و خطر پر رفتارهاي از پيشگيري براي فرصتي همراه آموزشي كمك يها  ابزار .آورد

  .سالمت همراه آموزشي رسانه ،آموزشي رسانه ،همراه يادگيري :واژگان كليدي
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 در شاهرود اسالمي آزاد دانشگاه دانشجويان در Adult ADHD شيوع بررسي
  1391 سال

  3خسروي احمد ،2موسوي سيدعباس دكتر ،1افشان بذر زهرا
  .شاهرود واحد اسالمي آزاد دانشگاه عمومي پزشكي دانشجوي -1
  .پزشكي دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -2
  .مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سالمت -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -3

  :چكيده
 مشكالت كه (Adult ADHD )Attention Deficit-Hyperactivity Disorder شيوع يبررس منظور به مطالعه اين :مقدمه
 دهد مي قرار تأثير تحــت را آنها عاطفي رشد و تحصيلي اجتماعي، موفقيت و كند  مي ايجاد مبتال افراد براي را بسياري

 افزايش را ازدواج مشكالت و طالق شغلي، هاي شكست شدن، زنداني  بزهكاري، مواد، مصرف سوء خطر همچنين و
 شده ياد هاي  زمينه تمام در آن نقش و بزرگسالي در ADHD هادام بيانگر كه مطالعاتي جديدبودن به توجه با و دهد مي
 بررسي 1391 سال در شاهرود واحد اسالمي آزاد دانشگاه دانشجويان در را ADHD شيوع مطالعه، اين در باشند، مي

  .نموديم
 وارد 1391 سال در شاهرود اسالمي آزاد دانشگاه دانشجويان از نفر 743 مقطعي، مطالعه اين در :ها مواد و روش

 DSM-IV و ASRS-vi.i دموگرافيك، هاي  پرسشنامه توسط آنها مورد در نياز مورد اطالعات كه شدند مطالعه
  .گرديد تعيين افراد در Adult ADHD شيوع و شد آوري جمع
 بالغين ADHD به ابتال به مشكوك غربالگري پرسشنامه اساس بر كه )درصد 14( دانشجويي 104 ميان از :ها يافته
 در را درصد 5/5 با برابر شيوعي كه بودند ADHD به مبتال نفر DSM-IV، 41 معيارهاي اساس بر نهايت در بودند،
 5/80 و درصد 50 ترتيب به غربالگري آزمون ويژگي و حساسيت .داد مي نشان بررسي مورد دانشجوي 743 مجموع
  .بود درصد
 و گردد مي محسوب دانشجويان بين در شايع معضلي ADHD كه شود مي استنباط چنين درمجموع :گيري نتيجه

 جهت بيماري اين دچار موارد مؤثر درمان جهت تدابيري اتخاذ نيز و پيشگيرانه اقدامات وسيله به آن از پيشگيري
 سزايي به اهميت از آينده در دانشجويان شغلي و اجتماعي و تحصيلي عملكرد روي بر آن اثرات و عواقب از جلوگيري
  .بود خواهد برخوردار
  .دانشجويان ،Adult ADHD ،شيوع :كليدي واژگان
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  زاهدان شهر هاي  نانوايي در موجود آردهاي قارچي آلودگي شيوع بررسي
  4نگاري علي ،3خراشاد سليمي عليرضا ،2*زاده ابراهيم عادل ،1رستمي محمدزاده فرزانه

  .ايران -زاهدان -زاهدان پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي كدهدانش -شناسي ميكروب ارشد كارشناسي -1
  .زاهدان پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي دانشكده -شناسي انگل و شناسي قارچ گروه اردانشي -2
  .زاهدان پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي دانشكده شناسي انگل گروه علمي هيئت عضو -شناسي انگل ارشد كارشناس -3
  .گرگان طبيعي منابع و كشاورزي علوم دانشگاه - طبيعي منابع سيمهند ارشد كارشناسي -4

  :دهچكي
 از .نمايند مي انتخاب خود زيست براي را متنوعي و مختلف منابع طبيعت در وسيع بسيار پراكندگي با ها  قارچ :مقدمه

 مواد طريق از سموم اين از بسياري .است برخوردار اي ويژه اهميت از قارچي سموم مطالعه تحقيقاتي عناوين ميان
 كه باشد مي متنوع نيز سموم اين عوارض .شوند مي بدن وارد غذايي مواد ساير و نان و آرد چون پرمصرف خوراكي
 ايمني، سيستم تضعيف كبدي، سزطان مري، سرطان ريه، سندرم چون عوارضي بروز موجب تواند مي آنها به آلودگي

 جيره در آرد باالي اهميت به توجه با .شود انسان در هماگلوتيناسيون و پروتئين و RNA شدن ساخته از جلوگيري
 هاي  كپك انواع به آن آلودگي و زاهدان شهر هاي  نانوايي در موجود آردهاي قارچي شيوع ميزان ايران، مردم غذايي
  .پذيرفت انجام ها  مايكوتوكسين مولد

 زاهدان شهر سطح هاي  نانوايي از شده آوري جمع آرد نمونه 113 از كشت با توصيفي مطالعه اين در :ها مواد و روش
 آزمايش كشت، محيط در كرده رشد هاي  كلني مورفولوژيك مطالعه سپس و اختصاصي كشت هاي  محيط در

 به آرد هاي  نمونه آلودگي شيوع بررسي به كالچر اساليد تهيه لزوم صورت در و ها  كلني از شده تهيه الم ميكروسكوپي
  .شد پرداخته متعدد هاي  مايكوتوكسين مولد هاي  قارچ مختلف هاي  گونه
 قارچي آلودگي داراي )%30( نمونه 34 و قارچي آلودگي فاقد )%70( نمونه 79 آزمايش، مورد نمونه 113 از :ها يافته
 مولد هاي  قارچ ميان در شيوع ميزان باالترين نمونه 34 اين از كه است بوده آرد گرم در كلوني 104 مجاز حد از بيش

  .بودند فوميگاتوس آسپرژيلوس و آكرومونيوم به مربوط ترتيب هب مايكوتوكسين
 مطابقت كشور از خارج و داخل در شده انجام مطالعات با كه آمده دست به نتايج به توجه با مطالعه اين :گيري نتيجه

 كليه در آنها اجراي بر نظارت و بهداشتي مقررات وضع باشد، مي ايران مردم غالب قوت نان اينكه به توجه با و دارد
  .گردد مي توصيه مسئول مقامات به قارچي هاي  آلودگي رفع جهت در را آرد و گندم نگهداري و توزيع توليد، مراحل
 .زاهدان ها،  مايكوتوكسين قارچي، هاي  آلودگي ،آرد :كليدي واژگان
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 بيماران در دهاني هاي  آفت و معده مخاط در هليكوباكترپيلوري حضور تشخيص
 استان بيماران در پليمراز اي زنجيره واكنش يوسيله به پپتيك هاي  زخم به مبتال

  بختياري و محال چهار
  1دهكردي شاهرخ شيخ، اميرحسين 1دهكردي احسان بخشيان

 .مركز تحقيقات بيوتكنولوژي - دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد - 1

 :چكيده
 هاي  ناراحتي عود براي عاملي كه باشد دهاني آفت و معده مخاط تواند مي HPهليكوباكترپيلوري ذخيره منبع:مقدمه
 دهاني آفت و معده مخاط هاي  نمونه در باكتري اين وجود بررسي مطالعه، اين اصلي هدف .باشد مي گوارشي سيستم

 .بود پپتيك هاي  زخم با همراه ضمه ها  سوء به مبتال بيماران از آمده دست به

 با بختياري و چهارمحال درماني مراكز به كننده مراجعه )زن 43 و مرد 42( بيمار 85 مطالعه اين در :ها روش و مواد
 .اند شده انتخاب تصادفي صورت به كه هاضمه   DNAيندآفر و گرديد انجام ها  نمونه از يك هر براي PCR سوء ناراحتي
 .شد انجام آنها روي بر PCR .گرديد بررسي الكتروفورز ژل توسط استخراج

  .بود منفي ها  نمونه تمام آزمايش از آمده دست به نتايج سال 34سني ميانگين با بيمار 85كل :ها  يافته
 براي عاملي تواند مين دهاني آفت و معده مخاط كه كرد بيان توان مي بررسي اين ز ا حاصل نتايج از :گيري نتيجه
 .باشد مطرح بيماران اين در باكتري اين ذخيره محل عنوان هب و پپتيك زخم با همراه ضمهها   سوء عود يا بروز

 .پليمراز اي زنجيره واكنش ،دهاني آفت معده، مخاط هليكوباكترپيلوري، :واژگان كليدي
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 مزمن انسدادي بيماري( COPD بيمارانSpo2 بر بدن مختلف هاي  وضعيت تأثير
 1391 سال در گناباد شهرستان بهمن 22 بيمارستان به كننده مراجعه )ريه

  3سجادي ،3سابقي ،3زاده عشقي ،2پور شايسته امين ،1شهيدي الله
 .ايران - گناباد - گناباد پزشكي علوم دانشگاه علمي هيئت عضو - پرستاري ارشد كارشناس - 2
 .ايران - گناباد- گناباد پزشكي علوم دانشگاه -  دانشجويي تحقيقات عضوكميته - پزشكي دانشجوي - 3
  .ايران - گناباد - گناباد پزشكي علوم دانشگاه - دانشجويي تحقيقات كميته - پرستاري دانشجوي - 4

  :چكيده
 علل از يكي و شده محسوب تنفسي سيستم خطرناك هاي بيماري از يكي )ريه مزمن انسدادي بيماري( COPD بيماري :مقدمه
 در.برد نام را .و آتلكتازي پنوموتوراكس، تنفسي، نارسايي ميتوان بيماري اين عوارض از.ميرود شمار به تنفسي بيماران مير و مرگ اصلي
 رفتن دست از سبب مدت طوالني هايپركاپني.ميشود ايجاد هيپركاپنه و يپوكسي ها  گازي تبادالت در اختالل علت به بيماري اين

 است اين است توجه مورد كه اي لهأمس .گردد مي co2 كاهش به نسبت آن شدن حساس و co2 افزايش به نسبت تنفس مركز حساسيت
 هاي راه از يكي .ببرد باال خون در را اكسيژن سطح تواند مي اكسيژن و خون جريان افزايش و هستند هايپوكسي   دچار بيماران اين كه

 و كند مي تغيير ريه مختلف هاي قسمت به رساني خون كه است بيمار پوزيشن تغيير نظر مورد هاي  قسمت به رساني خون افزايش
 فشار( Spo2 بر بدن مختلف هاي  وضعيت تأثير مطالعه اين در رسانده، اثبات به حدودي تا را امر اين كه گذشته مطالعات به باتوجه
  .شد انجام 1391 سال در گناباد شهرستان بهمن 22 بيمارستان به كننده مراجعه COPD بيماران )خون اكسيژن

 1390 سال در گناباد بهمن 22 بيمارستان در كه COPD به مبتال بيمار 90 در مقطعي، - تحليلي پژوهش اين در :ها مواد و روش
 پهلوي به شكم،خوابيده به خوابيده طاقباز، نشسته، نيمه نشسته، :شامل بدني مختلف هاي  وضعيت در SPO2 بودند، شده بستري
 درصد 7/22 مطالعه اين در .بود استاندارد تصادفي صورت به گيري نمونه .شد انجام آويزان پاي راست، پهلوي به خوابيده راست،
 Spo2 اكسيمتري پالس دستگاه از استفاده با 15 دقيقه و 5 دقيقه صفر، دقيقه در .ميدادند تشكيل مردان را آن درصد 3/77 و زن ها  نمونه
 كه داخلي متخصص توسط بيمار در COPD به ابتال. است شده استفاده cross over روش از مطالعه اين در .شد گيري اندازه آنها

 پايان از بعد .نبودند يپرتانسيون ها  دچار همچنيني و پرترم ها  يا يپوترم ها  تحقيق اجراي هنگام در بيماران .رسيد بود، بيمار معالج پزشك
 آمار هاي  شيوه از گيري بهره و Repeated measures آماري هاي  آزمون از استفاده با و 19 ورژن SPSS افزار نرم از استفاده با گيري نمونه
  .گرفت قرار وتحليل تجزيه مورد )>05/0P( يدار معني سطحt-test آزمون و استنباطي و ساخته
 شامل نتايج .باشد مي )%6/63( دامداري و كشاورزي شغل بيماران شغل درمورد درصد بيشترين كه دهد مي نشان نتايج :ها يافته
 ،)P=0/95( نشسته وضعيت در 15 و 5 و صفر دقايق Spo2 ،)P=0/684( خوابيده وضعيت در 15 و 5 و صفر دقايق Spo2 مقايسه
Spo2 نشسته نيمه وضعيت در 15 و 5 و صفر دقايق )P=0/353(، Spo2 راست پهلوي به خوابيده وضعيت در 15 و 5 و صفر دقايق 

)P=0/852(، Spo2 چپ پهلوي به خوابيده وضعيت در 15 و 5 و صفر دقايق )P=0/579(، Spo2 وضعيت در 15 و 5 و صفر دقايق 
  ).P=0/684( آويزان پاي با نشسته
 اختالف مختلف هاي  وضعيت Spo2 يدار معني سطح t-test آزمون ،Repeated measures آزمون از حاصل نتايج :گيري نتيجه
 و 5 صفرو دقايق Spo2 مقايسه .شود مي مشاهده نشسته نيمه وضعيت Spo2 در جزئي تفاوت ولي نداشته يكديگر با داري معنا آماري

 پوزيشن تغيير هاي روش از استفاده نتيجه در .دهد نمي نشان را اي مالحضه قابل تفاوت آماري وتحليل تجزيه طبق وضعيت هر 15
  .شود نمي توصيه ندارد بيماران Spo2 در توجهي قابل اثر و باشد مي ناخوشايند افراد بعضي براي اينكه به توجه با بيماران
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  .ريه مزمن انسدادي بيماري ،Spo2 بدني، هاي  ،وضعيتCOPD :كليدي واژگان
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 بر پمفلت ارائه با سخنراني روش و بهداشتي اعتقاد مدل با آموزش تأثير مقايسه
  1390سال در گناباد شهرستان روستاهاي فشارخون به مبتال سالمندان عملكرد

  4رنجبر عليرضا ،4نجات مرتضي ،3پور شايسته امين ،2سيستاني نوري مليحه ،1شمس اهللا هدايت
  .ايران - گناباد- گناباد پزشكي علوم دانشگاه علمي هيئت عضو -  جامعه بهداشت پرستاري ارشد كارشناسي - 1
  .ايران - گناباد - گناباد پزشكي علوم دانشگاه علمي هيئت عضو - سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش ارشد كارشناسي - 2
  .ايران - گناباد - گناباد پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي تحقيقات كميته - پزشكي دانشكده - پزشكي دكتري دانشجوي - 3
  .ايران - گناباد - گناباد پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي تحقيقات كميته- مامايي و پرستاري دانشكده - پرستاري كارشناسي دانشجوي - 4

  :چكيده
 اخرين طبق.است آن از ناشي پيامدهاي و سالخوردگي مسئله جهان كشورهاي در عموما جمعيتي عمده مسائل از يكي :مقدمه

 10حدود به يندهآ سال15 طي كه شود مي زده تخمين و دهند مي تشكيل سالمندان را ايران جمعيت كل درصد 2/7نفوس سرشماري
 در مشكل اين با مقابله براي باشد، مين درمان تحت افراد اين سوم ويك هستند فشارخون داراي سالمند افراد درصد 15 .برسد درصد
 با سالمندان از گروه هر در .است يافته گسترش بهداشتي اعتقاد مدل و پمفلت يا سخنراني طريق از سالمندان به اموزش اخير هاي  سال
 اعتقاد مدل با اموزش تأثير مقايسه هدف با حاضر پژوهش .دارند متفاوتي نتايج روش 2 اين مختلف هاي  فرهنگ و سواد سطح

  .گرديد اجرا گناباد شهرستان روستاهاي فشارخون به مبتال سالمندان عملكرد بر پمفلت ارائه با سخنراني روش و بهداشتي
 .شد انجام1390درسال گناباد شهرستان روستاهاي فشارخون به مبتال سالمند 40روي بر تجربي نيمه مطالعه اين :ها مواد و روش

 140 باالي سيستولي فشارخون تاييد و پرستاري كادر توسط فشارخون گيري اندازه از بعد و بود، منظم تصادفي گيري نمونه روش
 طريق از آموزش گروه يك كه.شدند تقسيم تايي 20 گروه دو به سالمندان .شدند مطالعه وارد ،90 باالي دياستولي و جيوه متر ميلي

 وريآگرد ابزار .شد يآور جمع اطالعات گروه 2 هر از هفته يك از بعد.شد انجام محل در سخنراني طريق از ديگري و پمفلت
 و دموگرافيك هاي الؤس اول بخش كه بوده قسمتي دو )بود رسيده اثبات به قبال ان پايايي و روايي كه( خودساخته پرسشنامه اطالعات
 SPSS افزار نرم از استفاده با حاصل نتايج .بود)فشارخون با رابطه در عملكرد( و سالمتي باور مدل به مربوط هاي الؤس دوم بخش
  .شد تجزيه مستقل و زوج t-test توصيفي، ماريآ هاي  زمونآ و ورژن
 75 زير %5/77 تعداد اين از .بودند زن )%5/47( نفر 19 و مرد )%5/52( نفر 21 گرفتند قرار موزشآ تحت كه سالمند 40از :ها يافته
 و متوسطه و راهنمايي تحصيالت داراي %7/41 هل،أمت %7/79 .داشتند سال 85 باالي سن درصد 5 و سال 75- 85 درصد 5/17 سال،
 و كشاورزي شغل بيماران شغل درمورد درصد بيشترين كه ميدهد نشان نتايج .بودند تحصيلي سطوح ساير در يا سواد فاقد آنها ساير

 روش به و 24/14 و 76/15 ترتيب به سخنراني روش به آموزش از بعد و قبل سالمندان فشارخون ميانگين .باشد مي )%6/63( دامداري
 ).(P=0/684 نداد نشان اموزش از بعد و قبل را يدار معني اختالف t-test زمونآ .بود 56/14 و 94/15 ترتيب به بهداشتي اعتقاد مدل

  .)>001/0P( بود 4/14 آموزش از بعد و 85/15 آموزش از قبل گروه 2 در فشارخون ميانگين
 تفاوتي يكديگر با اماري لحظ از سخنراني شيوه به اموزش و بهداشتي اعتقاد مدل طريق از اموزش كه داد نشان نتايج :گيري نتيجه
 وميانگين كمتر اموزش از بعد فشارخون مياگين ولي .نداشتند داري معنا تفاوت هم با روش 2 در ها  فشارخون ميانگين تغيير و نداشتند
 مدل طريق از چه آموزش گفت ميتوان كه شد مشاهده گروه هردو فشارخون در چشمگيري كاهش و.است يافته عملكردافزايش نمره
  .شود مي فشارخون در معناداري كاهش باعث سخنراني شيوه به آموزش و بهداشتي اعتقاد

  .فشارخون سالمندي، پمفلت، سخنراني، اعتقادبهداشتي، مدل :كليدي واژگان
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  سالمندان جايگاه و ارزش درمورد پرستاري دانشجويان ديدگاه
  2ميرزايي نسيم ،2دوگونچي ميترا ،2مهرداديان پريسا ،2منفرد لعل الهه ،1واحديان محمد

  .ايران -مشهد -مشهد پزشكي علوم دانشگاه -بهداشت دانشكده -بهداشتي علوم تحقيقات مركز -1

  .ايران -مشهد -مشهد پزشكي علوم دانشگاه -بهداشت دانشكده -دانشجويي تحقيقات كميته -2

  :چكيده
 نگرش مسئله كه آنجا از .شود مي ناميده طاليي سنين كه است شخص تكامل در واپسين مرحله سالمندي :مقدمه
 باشد مي فرهنگي مسئله يك سالمند، از مراقبت به نسبت بهداشتي، مراقبت تيم اصلي اعضاي ز ا يكي بعنوان پرستاران

 دانشجويان نگرش بررسي هدف با مطالعه اين است، گذار تأثير سالمند بيماران از آنها مراقبت نحوه بر نگرش نوع و
   .است شده انجام سالمند فرد به نسبت پرستاري
 پزشكي علوم دانشگاه پرستاري دانشجويان كليه آماري ي جامعه تحليلي -توصيفي بررسي دراين :ها روش و مواد
 از ها  داده آوري جمع براي .شدند انتخاب تصادفي گيري نمونه هشيو نفربه 97تعداد كه هستند 1391 سال در مشهد

 بندي درجه با نگرشي سئوال 20و دموگرافيك مشخصات بخش شامل كه قسمتي دو ساخته پژوهشگر پرسشنامه
 استفاده SPSS16 افزار نرماز ها  داده تحليل براي .آمد دست به 85/0 كرونباخ آلفاي ضريب .شد استفاده ليكرت، مقياس

  .شد
 با زن، %4/78 و مرد آنان %6/21 كه قرارگرفتند تصادفي گيري نمونه روش به دانشجو 97تعداد بررسي اين در :ها يافته
 .كند مي زندگي آنها با و دارد حضور سالمند فرد دانشجويان %6/20 زندگي در كه بودند 74/21± 5/3 سني ميانگين
 افراد به نسبت مثبت نگرش %3/77 و خنثي نگرش آنها %7/22 كه بود 73±7/7 دانشجويان بين در نگرش نمره ميانگين
 فرد هر" ،"هستند ارزشي با انساني ي ها  سرمايه سالمندان " آيتم را نگرش نمره ميانگين باالترين كه .دارند سالمند
 خود به "نيست سالمند نسل از نياز بي اي جامعه هيچ" و "كند زندگي اش خانواده با عمر پايان تا دارد حق سالمند

 ترين، پائين و )81 ± 5/6( چهارم سال دانشجويان در نگرش نمره ميانگين ترين باال ).4/4 ±66/0( بود داده اختصاص
 سالمند فرد با زندگي بين را داري معنا رابطه دو كاي آماري آزمون .بود )13/77 ±4/5( اول سال دانشجويان در

   .نداد نشان سالمند با صحبتي هم بودن آور كسالت و خانوادگي اختالفات بروز خانواده، آرامش با،كاهش
 عواملي به ا آنر بتوان شايد كه است سالمند فرد به نسبت پرستاران مطلوب نگرش دهنده نشان ها  يافته :گيري نتيجه
 اسالم ايران مردم اكثريت دين كه آنجا از .داد نسبت.و سالمند از پرستار درك ميزان ،مذهبي، اعتقادات و باورها چون
 جامعه چنين در آنان رود مي انتظار است شده گرفته نظر در سالخوردگان براي فيعي ر جايگاه اسالم مبين دين در است
   .گيرند قرار احترام مورد بيشتر اي

  .پرستار سالمند، دانشجو، :واژگان كليدي
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  كوهرنگ شهرستان سالمندان اي تغذيه پايدار رفتار بر آموزش تأثير بررسي
  2منفرد لعل الهه ،1وردنجاني يوسفي محمد زهرا

 .ايران شهركرد، شهركرد، پزشكي علوم دانشگاه كوهرنگ، شهرستان بهداشت شبكه عمومي، بهداشت كارشناسي -1

   .ايران مشهد، مشهد، پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده دانشجويي، تحقيقات كميته -2
  :چكيده
 به سالمندي دوران در امر اين .است روح و جسم كننده تقويت عامل عنوان به تغذيه زندگي، دوران تمام در :مقدمه
 بسيار اي تغذيه مراقبت و غذايي رژيم بهبود كه آنجايي از .شود مي برخوردار بيشتري اهميت از آن خاص شرايط علت

 شود طي بيشتري راحتي و نشاط با عمر وسالهاي شود حفظ بدن سالمت تا گيرد قرار توجه مورد بايد است ضروري
 اين در .آيد مي بوجود تغذيه سو اثر در كه است ييها  بيماري از پيشگيري و زندگي از بردن لذت آن ماحصل كه

  .شود مي بررسي كوهرنگ شهرستان سالمندان اي تغذيه پايدار رفتار بر آموزش تأثير كه است آن بر تالش پژوهش
 روش به كوهرنگ شهرستان سالمند 1626 تعداد كه است اي مداخله ي مطالعه يك پژوهش اين :ها روش و مواد

 شد گزار بر سالمندي دوران در تغذيه خصوص در آموزشي جلسه 3 سال هر .شدند انتخاب 1390سال در سرشماري،
 گذشت از پس و شد سنجيده ديده آموزش سالمندان ماندگار اطالعات آموزشي جلسه آخرين از ماه 2 گذشت از پس

   .شد ارزيابي ديده آموزش سالمندان پايدار نسبتاً فعاليت آموزشي جلسه آخرين از ماه 4
 بودند اطالعات ماندگاري داراي 90 سال در سالمندان %52/94 حدود ديده، آموزش افراد تعداد به توجه با :ها يافته

 رفتار داراي 90 سال در سالمندان %84/93 حدود همچنين .دهد مي نشان را درصدي5/2 افزايش 89 سال به نسبت كه
 بين يدار معني اختالف آموزشي جلسه هر در .دهد مي نشان را درصدي 8 افزايش 89 سال به نسبت كه اند بوده پايدار
  .گرديد مشاهده سالمندان آزمون پس و آزمون پيش

 شهرستان سالمندان اي تغذيه پايدار رفتار در تغذيه آموزش مثبت تأثير مبين شده انجام پژوهش :گيري نتيجه
 از نبايد پس .كند مي ييدأت سالم زندگي شيوه در را زندگي از دوره هر در آموزش اثر امر اين كه باشد مي كوهرنگ
  .شويم غافل سالمندي دوره در حتي افراد رفتار تغيير در آموزش

  .تغذيه آموزش، سالمند، :واژگان كليدي
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 در بستري كودكان ادراري هاي  برعفونت مؤثر عوامل برخي و شيوع بررسي
  1391 سال در دزفول شهرستان گنجويان دكتر بيمارستان
  2كريمي حميد دكتر ،1فخر سعادت مسعود ،1مرزوني زارع هادي

 .ايران – دزفول -دزفول پزشكي علوم دانشكده دانشجويي تحقيقات كميته .1

 .ايران – دزفول – دزفول پزشكي علوم دانشگاه علمي هيات عضو .2

  چكيده
 توسط ادرار دستگاه هاي  عفونت همه %75-90 .است كودكان در شايع عفونت دومين ادراري، عفونت :مقدمه

E.COLI زودرس عوارض و جدي موربيديتي به منجر ،مؤثر درمان و موقع به تشخيص عدم صورت در .گردد مي ايجاد 
 .باشد مي نفروپاتي ريفالكس و كليه مزمن هيپرتانسيون،نارسايي :مانند ديررس عوارض و باكتريمي سمي، سپتي :مانند

  .است كودكان ادراري دستگاه عفونتبر مؤثر عوامل برخي و شيوع بررسي مطالعه اين از هدف بنابراين
 مبتال كودك 145 روي سرشماري صورت به و نگر گذشته مقطعي -توصيفي صورت به مطالعه اين :ها روشمواد و 

 اخالق كميته در تصويب از پس مطالعه اين .شد انجام1391سال در دكترگنجويان بيمارستان در ادراري عفونت به
 و باليني عالئم جنس، سن، شامل بيماران به مربوط اطالعات كه بود ليستي چك پژوهش ابزار .رسيد انجام به دانشگاه

 معيار .دش مي ثبت آن در بستري مدت طول و پاتوژن باكتري نوع و ادرار كشت ادراري، عفونت سابقه آزمايشگاهي،
 داشتن ها  نمونه خروج معيار .بود ادراري عفونت تشخيص با سال 14 زير كودكان بودن بستري شامل ها  نمونه ورود

 آمار بخش در .شد استفاده SPSS13افزار نرم از آماري هاي  داده وتحليل تجزيه براي .بود ديگر زمينه هاي  بيماري
 از كمتر p مقادير .شد استفاده Chi-Square Tests و واريانس آناليز آزمون از متغيرها بين رابطة بررسي جهت استنباطي،

  .شد لحاظ دار معني 05/0
 ،سال 1 تا ماه 1 بين %44 سني گروه نظر از و دختر )مورد UTI، 73% )106 به مبتال كودك145 تعداد از :ها يافته

 و )%1/64( تب شامل باليني عالئم شايعترين ).P=001/0( بودند سال 12 تا 5 بين %8/18 و سال 5 تا 1 بين 2/37%
 مثبت ادرار كشت %)5/64( مورد 94 بيماران ادرار نمونه 145 از ).P=001/0( است بوده )%22/3( ادرار سوزش
 سودوموناس و استافيلوكوك كلبسيال، آن از پس و )%8/91( اشرشياكلي جداشده ميكروارگانيسم شايعترين كه اند داشته
 افزايش شامل طبيعي غير يافته %5/17 شده انجام سونوگرافي در .ندبود مثبت CRP%7/44 و لكوسيتوز %7/56 .بود

 هاي  بافته وجود و بيماري به ابتال سابقه با بيماري عالنم شدت و نوع بين .شد رويت سنگ و نفروز هيدرو ضخامت
 رابطه ابتال عامل و سن بين همچنين). >P( )001/0P=021/0( داشت وجود معناداري رابطه سونوگرافي در طبيعي غير

  .)P=044/0( دارد وجود
 درمان و تشخيص و مرتبط عوامل شناخت آنها، عوارض و ادراري ي ها  عفونت شيوع به باتوجه :گيري نتيجه
 مطالعات نيازمند خود كه كند مي آن بروز شگيرييپ در يمؤثر كمك سال 5زير كودكان در ويژه هب موقع به و صحيح
 .باشد مي تكميلي

  .دزفول ،مؤثر عوامل ،ادراري هاي  عفونت ،كودكان :كليدي واژگان
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Study on the Effect Of CAF (cyclophosphamyde, Aderyamycine, 

Flotoracile) and AC (Aderyamycine & cyclophosphamyde) 
chemotherapy Regime Type on the Fatigue Intensity Of Diseases 
Suffering from Breast Cancer in Ganjaviyan Hospitals of Medical 

Sciences University of Dezful in 2012. 
Hadi zare marzoni1, Masoud SaadatFakhr1, Mahyar Najarian1, Sayeh Asaiyan1 

1- Student reaserch committee, dezful university of medical sciences. 
Abstract: 
Introduction: Breast cancer is the second leading cause of cancer deaths and the most common 
cancer, among women in all over the word. According to the studies, performed in Iran, many of 
women with breast cancer refer to physician in advanced stages and the time between call to 
physician and finding of symptoms, is prolonged. The fatigue is one of the most prevalent results 
of chemotherapy during cure of cancer. It is evident that the recognition of the factors effected on 
the fatigue is important to control the fatigue, therefore the study is tried to determine the 
chemotherapy regime relationship with the fatigue intensity in the diseases affected by the breast 
cancer and are cured by chemotherapy. 
Methods:The investigation is analytic-cross sectional type. During the investigation,50women 

who were affected by breast cancer with age average (42�9.9)under chemotherapy and AC 
(Aderyamycine,cyclophosphamyde)&CAF (cyclophosphamyde,Aderyamycine,Flotoracile) 
regimes were chosen as available individuals. The instrument of data collecting was a 
questionarie including: satisfaction form, demographic information, disease properties, treatment 
and rating scale of fatigue. The disease fatigue was measured by the fatigue scale in three sections 
(pre-chemotherapy,48h after1st&2nd run chemotherapy).Spss13software was used to analyze the 
statistical data and independent-sample T test was applied to study the relationship among the 
variables. 
Results: The investigation results show AC&AFC regimes are not significant before 
chemotherapy, but the fatigue mean of48h after1st&2ndrun chemotherapy in AC regime 

was28.77�1.17and inACF one was22.4�1.2which the difference is significant statistically 

(p›0.001).Also, when chemotherapy times are increased,the fatigue rate is increased too (p=0.021). 
In the investigation, the fatigue rate,recognition way,treatment type and…were calculated 
independently.In addition, the fatigue relationship with other variables such as age,job,family 
precedent and…were studied. 
Conclusion: The investigation results indicate the relation between chemotherapy and fatigue 
intensity. Therefore, it is seemed the usage of CAF regime instead of AC is influenced on the 
fatigue rate decrease resulted from chemotherapy. 
Key words: Regime,Breast Cancer,Fatigue Intensity 
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 مشكالت با بيماران در ترامادول با مورفين جانبي عواض و دردي ضد اثر مقايسه
 1391سال در دزفول گنجويان دكتر بيمارستان در بستري كليوي

  1نجاريان مهيار -1مرزوني زارع هادي
  .ايران -دزفول - دزفول پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي تحقيقات كميته -1

  :چكيده
 به درجهت فراواني هاي  وتالش گرفته صورت بيماران در درد كاهش جهت در فراواني مطالعات تاكنون :مقدمه
 از Numeric Rating Scale (NRS)وVisual Analog Scale (VAS) كه گرفته صورت كيفي متغير اين درآوردن كميت
 با درد كاهش بيماري اين درمان اساس.باشد مي) (Renal colic كليوي دردهاي درد، شديد موارد از يكي.اند جمله اين

 بيماران اين در ترمادول با دردمورفين ضد اثرات مقايسه مطالعه اين هدف .باشد مي... و NSAIDs مخدرها، تجويز
  .است

 به كننده مراجعه كليوي درد با بيمار 85روي بوده،كه دوسوكور باليني كارآزمايي صورت به مطالعه اين :ها روشمواد و 
 رضايت ابتدا .بود تقادفي صورت به گيري نمونه .است گرفته انجام 1391 سال در گنجويان، دكتر بيمارستان اورژانس

 بيماران .دش ارزيابي) (NRS توسط تزريق از قبل درد شدت و دموگرافيك هاي  داده سپس .گرديد اخذ بيماران از كتبي
 در كاهش ميزان .دكردن دريافت را وريدي ترامادولB 100mgيا مورفين A (1mg داروهاي از يكي تصادفي صورت به
 .شد ارزيابي مسكن مجدد تزريق به نياز ساعت ازيك پس .دگردي ثبت تزريق از پس دقيقه 30 عوارض بروز دو

 هاي  بيماري داشتن شامل ها  نمونه معيارخروج .گرديد ثبت ها  دارو از حاصل جانبي عوارض ساعت 24 تا همچنين
 جانبي عوارض دو در شدت جنس، سن، شامل پژوهش اين متغيرهاي .بود رضايت وعدم مسكن، مصرف ديگر، زمينه

 .شد لحاظ دار معني05/0 از كمتر P مقادير .شد استفادهspss13 افزار نرم از آماري وتحليل تجزيه براي .بود هردارو

 44±4/2 و B، 9/9±42 و A گروه در افراد سني ميانگين .بودند مرد بقيه و زن كننده شركت افراد از نفر 28 :ها يافته
 در و A 1/6�2/6 گروه در درد تخفيف ميزان .بود B 1/5�7/5گروه در و A 1/6�7/6 گروه در درد ميانگين .بود سال
 نياز ساعت يك از بعد B 31% گروه در و A26% گروه در ).p=0.061( نبود معنادار آماري نظر از كه B 2/1�3 گروه

 جانبي عوارض ).CI=95%وp=0.023( باشد ميدار  معني آماري نظر از هم يافته اين كه داشتند مسكن مجدد تجويز به
 گروه در مواردو A 38% گروه در استفراغ و تهوع و موارد B 20% گروه در و A 32% گروه در تنفسي دپرسيون شامل

B 27% بود )p>0.001 و CI=95%.( 

 اين درد تخفيف ازلحاظ تفاوتي شود، مي مالحظه ديگر، مطالعات با آن مقايسه و مطالعه اين براساس :گيري نتيجه
 كمتراز بيماران، اين در ترامادول مصرف از ناشي جانبي عوارض اما .ندارد وجود كليوي درد با بيماران در دارو نوع دو

  .شود گيري تصميم رابطه اين در تكميلي مطالعات انجام با شود مي پيشنهاد .باشد مي مورفين
 .كوليك رنال ترامادول، مورفين، درد، ضد اثر :كليدي واژگان
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  باال خون فشار به مبتال بيماران در زماني انداز چشم
  3قايخلو صديقه ،2روزبه بهناز ،1ريحاني پريسا

 .ساري شهرستان پرورش و آموزش اداره - عمومي روانشناسي ارشد كارشناسي -1
 .ساري شهرستان بهداشت مركز – مامايي كارشناس -عمومي روانشناسي ارشد كارشناسي -2
   .روانشناسي ارشد كارشناسي -3

  :چكيده
 انداز چشم .اند شده شناخته فشارخون به ابتال بر مؤثر عوامل از روانشناختي، عوامل و شخصيتي هاي  ويژگي :مقدمه
 و سالمتي هاي  كننده بيني پيش جمله از و خطر عوامل با مرتبط انگيزشي ساختار يك عنوان به توان مي را زماني

 عموم اهداف و ها فعاليت كه شود مي اطالق زماني نسبي گيري جهت به زماني انداز چشم .گرفت نظر در فشارخون
 مثبت،– گذشته :عامل پنج شامل زماني انداز چشم .دهد مي جهت آن به و داده قرار تأثير تحت انگيزد، ميبر را افراد

 انداز چشم بررسي به حاضر پژوهش در .است آينده گيري وجهت گرا جبر - حال جويانه، لذت -حال منفي، -گذشته
   .است شده پرداخته باال فشارخون به مبتال افراد در زماني

 در گيري نمونه روش به كه اند، باالبوده فشارخون به مبتال فرد 66 شامل پژوهش اين كنندگان شركت :ها مواد و روش
 - STPI( استنفورد زماني انداز چشم پرسشنامه به نمونه افراد .شدند انتخاب ساري شهر در مبتال افراد بين از دسترس،

 .شدند مقايسه پرسشنامه اين از آمده دست به هاي  نرم با آمده دست به نتايج .دادند پاسخ ،)كوتاه فرم

 تر، پايين گذشته به نسبت مثبت انداز چشم ميانگين ،ها  تفاوت معناداري بررسي و ها  داده وتحليل تجزيه از پس :ها  يافته
 ميانگين باالتر، حال زمان به نسبت جبرگرايانه انداز چشم ميانگين باالتر، گذشته به نسبت منفي انداز چشم ميانگين
 مشاهده آينده به نسبت زماني انداز چشم در تفاوتي و آمده دست تر به پايين حال زمان به نسبت جويانه لذت انداز چشم
  .نشد

 و سالمتي با مرتبط رفتارهاي برانگيزاننده عامل صورت به زماني انداز چشم اصالح بر مبتني مداخالت :گيري نتيجه
   .باشد مؤثر تواند، مي باال فشارخون با مرتبط روانشناختي عوامل اصالح همچنين

  .زماني انداز باال،چشم فشارخون بيماري :واژگان كليدي
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 اركنانك فشارخون و عروقي قلبي هاي پاسخ بر انزي مك تمرينات تأثير
  زاهدان االنبياء خاتم بيمارستان

  2رحماني حسن محمد دكتر ،1آشتياني عسكري احمدرضا

  .مدرس تربيت دانشگاه فيزيوتراپي دكتري دانشجوي - فيزيوتراپي ارشد كارشناس -1

 .دانزاه پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشكده ارياستاد -عروق و قلب متخصص -2

  :چكيده
 دهايستا ضعيت و در واكستانسيون فلكسيون شامل كمري فقرات ستون براي شده پيشنهاد مكنزي تمرينات :مقدمه

Extension in standing (EIS) Flexion in standing (FIS) خوابيده توضعي در اكستانسيون و فلكسيون تمرينات و 
Flexion in lying (FIL) Extension in lying (EIL) استفاده درد كمر درمان براي كه است سال 20 از بيش كه باشند مي 

 .ندا شده شناخته خوبي هب وندش مي انجام خوابيده وضعيت در كه انزي مك تمرينات عروقي قلبي اثرات .شود مي
  .تاس انزي مك تمرينات در استفاده مورد تمرين چهار عروقي قلبي اثرات كردن تعيين مطالعه اين از هدف بنابراين

 قلبي يا عروقي يقلب بيماري بدون مرد و زن 72 است بوده clinical trial صورت به كه مطالعه اين :ها مواد و روش
 از پس مرد 36 و زن 36 .شدند انتخاب مطالعه انجام جهت بودند درد كمر به مستعد افراد از يي ها  نمونه كه ريوي

 روز چهار طي در آنها از يك هر و شدند تقسيم چاق و طبيعي الغر، گروه سه به (BMI( بدن توده شاخص محاسبه
 با را فوق تمرينات از تايي 20 و تايي 15 تايي، 10 هاي  ست ها  نمونه .دادند انجام را انزي مك تمرينات از يكي متوالي

 كاركرد مالك( Rate_pressure product (RPP) و فشارخون قلب، ضربان .دادند انجام ها  ست بين استراحت دقيقه 20
  .شد گيري اندازه تمرينات تكرار از set هر از بعد و قبل )قلب عضله
 همو تغييرات خوابيده، وضعيت در Extension، Flexion تمرينات از تايي 10 ست يك انجام از بعد :ها  يافته

 20 و تايي 15 هاي  ست در تغييرات اين كه بود ايستاده وضعيت در Extension، Flexion تمرينات از بيشتر ديناميكي
 متفاوت مختلف هاي  گروه ميان در ديناميكي همو هاي فعاليت تايي 20 هاي  ست در .داد مي نشان را خود بيشتر تايي
 در و زنها از بيشتر مردها در ديناميكي همو تغييرات همچنين .باشند مي FIL>EIL>FIS>EIS كه صورت بدين است
  .باشد مي الغر و طبيعي افراد بيشتراز چاق افراد

 سالم افراد در عروقي قلبي اتتأثير داراي كمري فقرات ستون براي شده پيشنهاد انزي مك تمرينات :گيري نتيجه
 زمانيكه اين بنابر .باشند مي مهم قلب كار به نسبت اتتأثير اين .هستند ريوي قلبي و عروقي قلبي هاي  ناراحتي بدون
 و قلب ضربان و شود انجام آنها ريوي قلبي خطر فاكتورهاي از ارزيابي يك بايد دشو مي داده بيماران به تمرينات اين

   .شود گيري اندازه تمرين طي در آنها فشارخون
 و فلكسيون درد، كمر ،RPP قلب، ضربان ،فشارخون عروقي، و قلبي هاي پاسخ انزي، مك تمرينات :واژگان كليدي

  .ايستاده و خوابيده حالت در اكستانسيون
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 رايج گياهي هاي  درمان و فشارخون با اصفهان شهر مردم آشنايي ميزان بررسي
 4قماشلويان محسن ،3موسوي عباس غالم ،2مقري اميرحسين ،1*احمدرضابراهيمي

  .مدرس تربيت دانشگاه -پزشكي شناسي قارچ ارشد كارشناسي -1
 .مدرس تربيت دانشگاه -آمارحياتي ارشد كارشناسي -2
 .كاشان پزشكي علوم دانشگاه -آمارحياتي ارشد كارشناسي -3
 .اصفهان پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، شناسي انگل ارشد كارشناسي -4

  :چكيده
 بدن به ناپذيري جبران صدمات كنترل نبود صورت در كه است قلبي خطرآفرين عوامل از فشارخون بيماري :مقدمه

 هاي بيماري درمان در توانند مي كه دارند مناسبي دارويي اثرات دارويي گياهان از بسياري طرفي از .كند مي وارد
 هاي  ودرمان فشارخون عارضه با مردم آشنايي ميزان بررسي به مطالعه اين در .روند كار به فشارخون همچون مختلف
  .پرداختيم شيميايي داروهاي با مقايسه در گياهي داروهاي از استفاده به آنها عملكرد و اعتقاد و گياهي رايج

 وسيله هب و تصادفي گيري نمونه صورت به اصفهان شهر در نفر 330 روي بر پژوهشي مطالعه اين :ها مواد و روش
 به كرونباخ آلفاي معيار با آن پايايي و امر متخصصين نظر با پرسشنامه روايي .شد انجام ساخته خود پرسشنامه ابزار
 راجع اطالعاتي ديگري ي پرسشنامه در و دموگرافيك عوامل فرم طريق از دموگرافيك اطالعات .شد ييدأت 89/0 ميزان

 آمار هاي روش از تحقيق اين در .گرديد آوري جمع سنتي طب و دارويي گياهان به مراجعه دليل و آگاهي ميزان به
 و شد استفاده )پيرسون همبستگي آناليزواريانس، دو،-كاي آزمون( استنباطي آمار و )معيار انحراف ميانگين،( توصيفي
  .است شده استفاده 21 نسخه SPSS افزار نرم از ها  داده تحليل جهت
 روش كه گرفت انجام سال 97/30 سني ميانگين با )مرد %6/51 و زن %4/48( نفر 330 روي بر مطالعه اين :ها يافته

 ،%)39( تلويزيون ،%)54( كتاب ،%)55( راديو ابزارهاي سنتي، طب و گياهي داروهاي درباره اطالعات به دسترسي
 استفاده مورد هاي روش .است شده عنوان %)26( ها  روزنامه و مجالت و %)31( آشنايان و دوستان ،%)4/35( اينترنت

 در همچنين و است %)8/57( روش هردو از تركيبي و %)2/18( شميايي روش ،%)1/23( گياهي روش پاسخگويان،
 پزشك هردو و %)6/23( غيرسنتي پزشك ،%)6/17( سنتي طب پزشك به مراجعه فشارخون عارضه به ابتال زمان

 نيز سنتي طب پزشك به اند، داشته آشنايي فشارخون عارضه به كه كساني مطالعه اين در .است شده پيشنهاد %)9/58(
 نوع انتخاب با تحصيالت سطح ).P=001/0( دارند گياهي درماني هاي روش با بااليي نسبتاً آشنايي و اند كرده مراجعه
  .دارند ارتباط )P=003/0( درمان نوع انتخاب با )گياهي هاي درمان( سنتي طب با آشنايي ميزان ،)P=008/0( درمان
 آشنايي سبب گوناگون اطالعاتي يها  درگاه از استفاده كه گرفت نتيجه توان مي تحقيق نتايج به توجه با :گيري نتيجه
 و دارويي گياهان سمت به ترغيب سبب خود آَشنايي اين و آن بروز عوامل و فشارخون عارضه با بيشتر هرچه
  .شود مي رايج سنتي هاي  درمان
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 سال در فسفره سموم معرض در شاغلين در استراز كولين آنزيم ميزان ارزيابي
1391  

  3آبادي حسين صديقه ،2قرباني دي ها  سيد ،*1 بندپي راعي طاهره
 .مازندران پزشكي علوم دانشگاه اي حرفه بهداشت مهندسي ارشد كارشناسي -2

 .مازندران پزشكي علوم دانشگاه اي حرفه بهداشت مهندسي كارشناسي -3

   .اي حرفه بهداشت مهندسي ارشد كارشناسي -بهداشت دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -4
  :چكيده
 مهار .است شده برابر دو توسعه حال در كشورهاي در ها كش حشره با مسموميت بروز اخير سال10 در :مقدمه
 سرم استراز كولين آنزيم فعاليت .باشد يم ارگانوفسفره سموم سميت اصلي مكانيسم استراز كولين استيل ناپذير برگشت

)PchE( اريتروسيت استراز كولين استيل آنزيم و )AchE(اين در .باشد يم مزمن و حاد مسموميت مبين ترتيب به 
   .شد گيري اندازه برنج مزارع پاشان سم در PchE و AchE هاي يمآنز غلظت تحقيق

 سرشماري صورت به برنج مزارع مرد پاشان سم از نفر 30 مقطعي تحليلي -توصيفي مطالعه يك در :ها مواد و روش
 تعيين Ellman استاندارد روش با ها آنزيم فعاليت ميزان .شدند همسان جنس و سن نظر از نفر 30 كنترل گروه براي و
  .شد استفاده %95 اطمينان سطح با همبستگي و زوج تي آماري آزمون از .شد آناليز SPSS11 افزار نرم با ها داده و

 .باشد مي سال37/12 پاشان سم كار سابقه ميانگين و 33/44±5/8 سن ميانگين مطالعه، نتايج به توجه با :ها يافته
 و 32/256± 93 /94 وIU/grHb30/52±73/144 ترتيب به كنترل گروه و پاشان سم در AchE آنزيم مقدار ميانگين
 2/5573±51/1229 و Iu/lit 91/ 1765 ±43/7773 ترتيب به كنترل افراد و پاشان سم در PchE آنزيم مقدار ميانگين

 نشان نتايج >P).01/0/0( باشد مي داري معني شاهد و مورد گروه در ها آنزيم غلظت ميانگين آماري اختالف .باشد مي
  .دارد گذشته ماه در پاشي سم روزهاي حسب بر يدار معني اختالف PchE آنزيم كه دهد مي

 پاشان سم از پنجم يك در PchE غلظت و سوم يك حدود در AchE غلظت مطالعه، نتايج اساس بر :گيري نتيجه
 با كه دارد كاهش يدار معني طور به كنترل گروه با مقايسه در پاشان سم در AchE آنزيم .باشد مي طبيعي حد از كمتر
   .باشد مي Rama و London مطالعه نتايج با مغاير و يهمخوان Antonio مطالعه نتايج

 تماس در هفسفر يها كش حشره با كه افرادي و پاشان سم در استراز كولين آنزيم شود مي پيشنهاد نتايج، به توجه با
  .گيرد قرار سنجش مورد منظم صورت به هستند
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 ديدگاه از راهكارها ارائه و نويسي گزارش اصول نامطلوب رعايت علل بررسي
  1391 سال در سبزوار شهر هاي بيمارستان سرپرستاران

  1برزويي فاطمه ،2 افروز گل مهدي ،1 محبي محبوبه

  .ايران - سبزوار - دانشجويي تحقيقات كميته فعال عضو - سبزوار پزشكي علوم دانشگاه پرستاري آموزش ارشد كارشناسي دانشجوي - 1
   .ايران - سبزوار - سبزوار پزشكي علوم دانشگاه علمي هيئت عضو - 2

  :چكيده
 شكل به مددجو سالمت و مراقبتي وضعيت با رابطه در را اطالعاتي كه است دائمي و نوشتاري ارتباطي نويسي گزارش :مقدمه
 ارزيابي براي ضروري وسيله يك و فعاليتي چارچوب يك عنوان به پرستاري گزارش پرستاري، فرآيند توسعه با .دهد مي ارائه مستند
 پرستاري هاي  مراقبت ثبت اوراق پزشكي پرونده در مهم اوراق از يكي كه يطور به است؛ يافته گسترش درماني - پرستاري هاي  مراقبت

 بيمار گزارش ثبت .است مراقبت ارائه در بهداشتي تيم عضو هر پذيري مسئوليت دليل و مراقبت كيفيت بازتاب صحيح، ثبت .باشد مي
 در كه نمايد اظهار وي ولي يا و بيمار چنانچه و نموده منعكس را پرستار و بيمار تعامالت جزئيات كه است دائمي و قانوني سند تنها

 نحوي به گيرد مي صورت پرستاري گزارش تهيه در هايي غفلت غالباً متأسفانه .باشد مي پرستار مدافع بهترين است شده غفلت پرستاري
 رخ پرستاري گزارشات ثبت در كه است اشتباهاتي به مربوط شايع مورد يك مددجو، از مراقبت در شغلي غفلت مورد چهار هر از كه
 از آن حل براي راهكارهايي ارائه و نويسي گزارش اصول نامطلوب رعايت علل بررسي به مطالعه اين در ما منظور اين به .است داده

  .پرداختيم سرپرستاران ديدگاه
 انجام 1391 سال در سبزوار شهر هاي بيمارستان سرپرستاران بين در كه است توصيفي مطالعه يك پژوهش اين :ها مواد و روش

 1 از ها علت بندي اولويت جهت اي پرسشنامه و استخراج مرتبط مقاالت به توجه با صحيح نويسي گزارش موانع .است شده
 بازي سؤال باشد مي افراد نظر مد و نشده ذكر كه ديگري هاي علت بيان جهت .گرديد طراحي مورد )ترين اهميت كم( 10 تا )مهمترين(
 قرار پرسشنامه دوم بخش در علت هر براي باز سؤاالت صورت به نيز مشكالت اين حل پيشنهادي راهكارهاي .شد گرفته نظر در نيز

  .گرفت قرار سرپرستاران اختيار در سرشماري روش به پرسشنامه 21 تعداد .گرفت
 از آگاهي عدم ترتيب به سرپرستاران ديدگاه از نويسي گزارش اصول نامطلوب رعايت علل ترين مهم دهد مي نشان نتايج :ها يافته
 و )66/4( كاري ساعات و كار باالي حجم ،)38/4( بيماران به پرستاران تعداد نسبت تناسب عدم ،)90/3( نويسي گزارش اصول

 در ضعف گزارشات، ثبت بودن گير وقت شامل شده ذكر موارد ساير .باشد مي )09/5( ثبت در پرستاران انگاري سهل و توجهي بي
 ترفيع در گزارشات كامل ثبت تأثير عدم پرستاري، گزارشات به پزشكان ندادن اهميت شغلي، رضايت عدم كنترل، و نظارتي سيستم
 مداوم آموزشي هاي برنامه :از عبارتند مشكل حل منظور به شده ارائه راهكارهاي .باشد مي نگرشي و انگيزشي مشكالت و پرسنل كاري

 استانداردها، با مطابق پرستاران تعداد استخدام مناسب، كار تقسيم هاي روش از استفاده اي، دوره هاي آزمون برگزاري خدمت، ضمن و
  .و شيفت طي مرحله به مرحله ثبت حقوق، و هاكارانه موقع به پرداخت
 كيفيت و اطالعات كيفيت ارتقاي به منجر تواند مي پرستاري يها  گزارش ثبت درزمينه شده ذكر مشكالت حل :گيري نتيجه
 پرستاران بهسازي در آموزشي هاي روش مؤثرترين از يكي خدمت، ضمن آموزش راستا اين در .گردد درماني بهداشتي يها  مراقبت

 هاي گزارش ثبت كيفيت با متناسب نيز تشويق و تنبيه سيتم شود مي پيشنهاد .است آنها صالحيت افزايش و اي حرفه رشد جهت در
   .گردد اجرا پرستاري
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  .سرپرستاران نويسي، گزارش اصول، ناكافي، رعايت علت، :كليدي گانواژ
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 1392 سال در قائن شهر مردان و زنان در خون پرفشاري شيوع مقايسه
  3طاهري خاتون نرجس ،2اسحاق منوچر ،1شادي عليرضا

  .ايران -مشهد -مشهد پزشكي علوم دانشگاه -طالقاني بيمارستان -پرستاري كارشناس -1
  .ايران -مشهد -مشهد پزشكي علوم دانشگاه - كامياب امدادي بيمارستان -پرستاري ارشد كارشناس -2
  .ايران -بيرجند -بيرجند پزشكي علوم دانشگاه - قاين مامايي و پرستاري دانشكده يمرب -پرستاري ارشد كارشناس -3

  :چكيده
 بدون و شايع بيماري اين .است پيشرفته كشورهاي در تندرستي مشكالت مهمترين از يكي خون، پرفشاري :مقدمه
 به منجر درمان عدم صورت در اغلب و گردد مي درمان آساني به معموال و گرديده شناسايي راحتي به و بوده عالمت
  .شود مي اي كنشده عوارض

 و شهري مراكزدرماني به فشارخون كنترل جهت كه نفر 3960 مقطعي -تحليلي مطالعه اين در :ها مواد و روش
 افراد وزن و قد فشارخون، سپس .شدند انتخاب دسترس در گيري نمونه صورت به كردند، مراجعه قائن شهر روستايي

 از پس شده آوري جمع اطالعات .شد تكميل نظر مورد اطالعات حاوي اي پرسشنامه و گيري اندازه مطالعه مورد
   .گرفتند قرار وتحليل تجزيه مورد آماري هاي آزمون و SPSS افزار نرم از استفاده با كدگذاري،

 2/111 ترتيب به زنان DBP وSBP ميانگين .بودند 6/51 ± 97/15 سني ميانگين با مرد %38 و زن افراد %62 :ها يافته
 رابطه ويتني من آزمون .بودند هيپرتانسيون تشخيص داراي مردان %10 و زنان %17 كه 8/72 و 7/117 مردان و 2/68 و

 %9/7 پرفشارخون، %2/11 زنان بين در ).P>001/0( داد نشان دياستولي و سيستولي فشارخون و جنس بين داري معني
 %2/3 و 1 پرفشارخون %1/10 پرفشارخون،%6/16 مردان بين در و 2 خون پرفشاري %7/2 و 1 پرفشارخون
  .بودند چاق مردان %7/38 و زنان %2/50 .داشتند 2 پرفشارخون

 تشخيص به توجه با كه است زنان از بيشتر مردان در خون پرفشاري شيوع داد نشان ها يافته :گيري نتيجه
  .طلبد مي را خود زندگي سبك و سالمتي به مردان بيشتر توجه به نياز مردان، از بيشتر زنان در خون پرفشاري
 .خون پرفشاري و زندگي سبك بدني، توده شاخص فشارخون، :كليدي واژگان
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 آن مقايسه و ديابتي بيماران در زندگي سبك و عملكرد نگرش، آگاهي، بررسي
  شاهرود )ع( حسين امام بيمارستان غيرديابتي بيماران با

 فروغ ،2داودي شهربانو ،2كندري زهراميري ،3نيا نداعرفاني ،1خسروي احمد ،1چمن رضا دكتر، 1اميري محمد دكتر
  3خسروي فريده ،2اصغري پروين، 2كر عبدالعزيز ،2مكرري عايشه ،2ميري الهام ،2چرابين منيره ،2تجدد

 .شاهرود پزشكي علوم دانشگاه علمي هيئت عضو -1
  .شاهرود پزشكي علوم دانشگاه عمومي بهداشت كارشناسي آموخته دانش -2
  .مازندران پزشكي علوم دانشگاه زيستي آمار ارشد كارشناسي دانشجوي -3

   :چكيده
 در كشوري هاي طرح اخير دهه در كه است خطرناك مزمن غيرواگير هاي بيماري از يكي ديابت بيماري :مقدمه
 ديابتي بيماران در زندگي سبك و عملكرد نگرش، آگاهي، تعيين هدف با حاضر مطالعه .شود مي اجرا آن كنترل جهت

  .شد انجام شاهرود )ع( حسين امام بيمارستان غيرديابتي بيماران با آن مقايسه و
 پژوهش مورد جامعه .شد انجام مقطعي شيوه به كه است كاربردي هاي  پژوهش نوع از مطالعه اين :ها روش و مواد
 حسين امام بيمارستان تخصصي ي ها  كلينيك به كننده مراجعه غيرديابتي بيماران از نفر 150 و ديابتي بيماران از نفر 150

 و نگرش آگاهي، خصوص در سئوالي34 پرسشنامه شامل استفاده مورد هاي پرسشنامه .بودند 1392 ماه خرداد طي )ع(
 ارزيابي و اي تغذيه رفتار سئوالي 22 و زندگي سبك سئوالي 55 پرسشنامه و ديابت زمينه در در بيماران عملكرد
   .شد وتحليل تجزيه آماري معتبر و مرتبط هاي  آزمون با و گرديد وارد SPSS آماري افزار نرم در ها  داده.بود غذايي عادات
 غير بيماران قد ميانگين .بود 71/55 ± 30/12ديابتي و45/37 ± 81/14ديابتي غير بيماران سني ميانگين :ها  يافته
 13/5 ديابتي و90/25 ± 81/14ديابتي غير بيماران BMI ميانگين و 70/161 ± 04/9ديابتي و137/164 ±35/10ديابتي

 آزمون با .بود ديابتي بيماران از بيشتر غيرديابتي بيماران در غذايي عادات و اي تغذيه رفتار امتياز ميانگين .بود 84/27 ±
 سبك با غذايي رفتار ،)P=010/0( زندگي سبك با نگرش ،)P=001/0( نگرش با آگاهي بين پيرسون همبستگي ضريب
 .گرديد مشاهده معناداري رابطه غيرديابتي بيماران در )P=001/0( زندگي سبك با غذايي عادات و )P=015/0( زندگي
 ).P=068/0( داشت وجود نزديك همبستگي ولي نبوددار  معني آماري نظر از غذايي عادات و نگرش بين رابطه گرچه

 با نگرش و ،)P=006/0( زندگي سبك با آگاهي ،)P=001/0( نگرش با آگاهي بين پيرسون همبستگي ضريب آزمون با
 و )P=001/0( زندگي سبك با غذايي رفتار ،)P=004/0( غذايي عادات با غذايي رفتار ،)P=041/0( زندگي سبك
 و نگرش بين رابطه گرچه .گرديد مشاهده معناداري رابطه ديابتي بيماران در )P=001/0( زندگي سبك با غذايي عادات
 ).P=076/0( داشت وجود نزديك همبستگي ولي نبوددار  معني آماري نظر از غذايي عادات

 و نگرش با آگاهي رابطه به عنايت با و بودند وزن افزايش داراي بيماران گروه دو هر اينكه به توجه با :گيري نتيجه
 سه از بيش در آموزشي دوره گذراندن عدم و غذايي عادات و اي تغذيه رفتار و سالمت دهنده ارتقاء زندگي سبك
 بهبود در يمؤثر نقش تواند مي گروه دو هر در بيماران آگاهي افزايش رسد مي نظر به مطالعه، مورد افراد از چهارم
  .باشد داشته آنان سالمت دهنده ارتقاء زندگي سبك

  .غيرديابتي بيماران ديابتي، بيماران زندگي، سبك ديابت، عملكرد، نگرش، آگاهي، :كليدي گانواژ
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  شاهدي-مورد مطالعه يك كليه؛ هاي سنگ بر مصرفي مايعات مقدار و نوع تأثير
 محمدحسن ،1محمدي بيك اعظم ،1عارفي مهديان فهيمه ،1محمدي مريم ،1باقري فاطمه ،1يوسفي فاطمه ،1مقدس فاطمه

  2اماميان
  .دانشجويي تحقيقات كميته -بهداشت دانشكده - شاهرود پزشكي علوم دانشگاه -1
  .علمي هيأت عضو -سالمت در اجتماعي رفتاري علوم تحقيقات مركز - شاهرود پزشكي علوم دانشگاه -2

  چكيده
 هاي سنگ اپيدميولوژي زمينه در محدودي مطالعات ايران در .هستند دنيا در شايعي مشكل كليه هاي سنگ :مقدمه
 روشن ادراري هاي سنگ داراي افراد و سالم افراد در مايعات مصرف الگوي وجود اين با .است شده انجام اداراي
 اين .است دسترس در كمي اطالعات اداراي هاي سنگ از پيشگيري در مايعات از استفاده تأثير ميزان از و .نيست
  .نمايد بررسي نيز را اداراي هاي سنگ با مايعات انواع مصرف مقدار بين رابطه دارد سعي مطالعه
 بستري بيماران از شاهدها .بودند ادراري سنگ به مبتال بيماران موردها شاهدي، مورد مطالعه اين در :ها روش و مواد
 دموگرافيك، مشخصات .شدند انتخاب )دياليز و ويژه هاي مراقبت هاي بخش از غير به( بيمارستان هاي بخش ساير در
 با ادراري هاي سنگ ايجاد بر مستقل متغيرهاي رابطه .شد پرسيده گروه دو از مايعات انواع مصرف مقدار و وزن قد،

  .شد بررسي چندگانه و ساده لجستيك رگرسيون از استفاده
 بررسي )شاهد گروه( ها بيماري ساير به مبتال بيمار 67 و )مورد گروه( اداراي سنگ به مبتال بيمار 60 تعداد :ها  يافته
 ماء طبيعي، ميوه آب چاي، مصرف ميانگين .بود سال 7/1 معيار انحراف با 6/44 بررسي مورد افراد سن ميانگين .شدند
 ادراري سنگ سابقه كه گروهي در بررسي اين اگر .بود شاهد از بيشتر مورد گروه در مايعات كلي ميانگين و الشعير
 .بود بيشتر مورد گروه در )=06/0Pلف0( طبيعي ميوه آب و )=021/0P( مايعات كلي مصرف فقط شود، انجام نداشتند
 عامل عنوان به )=5/3OR( ادراري سنگ خانوادگي سابقه ،)=2/1OR( بدني توده نمايه افزايش ،)=2/3OR( مرد جنس
 عامل عنوان به مدل اين در شير مصرف كه حالي در .بودنددار  معني مولتيپل مدل در ادراري سنگ ايجاد براي خطر

  .بود مطرح )=995/0OR( كننده محافظت
 مشكل اين بدون افراد از بيشتر دارند ادراري سنگ كه كساني در طبيعي آبميوه و مايعات كل مصرف :گيري نتيجه
 عامل يك عنوان به شير مصرف .باشد مي ادراري سنگ داراي افراد از بيشتر اخير گروه در شير مصرف برعكس و است

 اداري هاي سنگ خطر عامل بدني توده نمايه افزايش و ادراري هاي سنگ خانوادگي سابقه مرد، جنس و كننده محافظت
  .هستند

  .ايران آشاميدني، آب كليه، سنگ :كليدي واژگان
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 اوتيت به مبتال افراد و سالم افراد در گوش خارجي كانال قارچي فلور مقايسه
  زاهدان خاتم بيمارستان ENT كلينيك به كننده مراجعه مياني گوش مزمن

  4موسوي محمد سيد ،3بهزادكاليي نگاري علي ،2رستمي محمدزاده فرزانه ،1زاده ابراهيم عادل دكتر

  .زاهدان پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي دانشكده -شناسي انگل و شناسي قارچ گروه دانشيار -1
  .زاهدان پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي دانشكده -شناسي ميكروب ارشد كارشناسي -2
  .گرگان طبيعي منابع و كشاورزي علوم دانشگاه -طبيعي منابع مهندسي ارشد ارشناسيك -3
  .زاهدان پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي دانشكده -شناسي انگل ارشد كارشناسي -4

  :چكيده
 خارجي كانال در حاد و مزمن صورت به كه باشد مي حاره مناطق در شايع قارچي عفونت يك :اتومايكوز :مقدمه
 مخاط التهاب :مياني گوش مزمن عفونت .باشد مي همراه خارش ترشح،التهاب، با بيماري اين .شود مي ديده گوش
 تحقيق اين اساسي هدف .باشد مي همراه گوش از چركي ترشح و صماخ پرده پارگي مثل عالئمي با است گوش
 براي تحقيق اين .بود مياني گوش مزمن اوتيت به مبتاليان و سالم گروه دو بين خارجي گوش قارچي فلور مقايسه
 طوالني و بيماري پروسه ماندن پايدار در اي ويژه نقش ها  قارچ اينكه دليل به و است شده انجام استان در بار اولين
 خارجي كانال قارچي فلور در قارچ باالي شيوع اگر كه صورتي در دارند مياني گوش مزمن اوتيت بيماري سير شدن
 جامعه سطح در را آنها به مقاومت شانس و كرده جلوگيري بيوتيك آنتي رويه بي مصرف از برسد اثبات به گوش
  .شويم مي آن پروسه ماندن پايدار كاهش و بيماري سير شدن كوتاه باعث نيز و داده كاهش

 پرسشنامه از استفاده با بودند بيمار مورد 125 و سالم مورد 125 شامل كه مورد 250 مطالعه اين در :ها مواد و روش
 هاي  لوله در و شده تهيه نمونه گوش خارجي كانال از استريل سوآپ از استفاده وبا شده انتخاب كلينيكي معاينات و

 با اسمير يك هر از سپس شد نگهداري يخچال داخل و انتقال آزمايشگاه به و شد داده قرار سالين نرمال حاوي استريل
 جهت و تهيه الزم هاي  اسمير .شد داده كشت CMA و SCC , S هاي محيط در ها  ونمونه شد تهيه اختصاصي هاي روش

  .گرديد اقدام تيوپ جرم سرمي روش و كالچر اساليد مانند اختصاصي هاي روش به نهايي گونه و جنس تشخيص
 در و اند داشته منفي كشت مورد 104 و مثبت كشت )%6/17( نفر 21 سالم مورد 125 از مطالعه اين در :ها  يافته
 يدار معني اختالف كه اند داشته منفي كشت مورد 55 و مثبت كشت )%2/55( مورد 70 مورد 125 از بيمار گروه

)P<1%( بودند ها  ساپروفيت كننده آلوده هاي  قارچ ترين شايع .دارد وجود گروه دو بين )نٱ گروه زير در و )%60 
  .بود قارچ ترين شايع )%73( نيگرا آسپرژيلوس

 فلور بين كه است مطلب اين بيانگر شد انجام زاهدان هواي قارچي فلور زمينه در كه اي مطالعه در :گيري نتيجه
 به مبتال بيماران در اينكه به توجه با و دارد وجود زيادي مشابهت افراد گوش خارجي كانال و زاهدان هواي قارچي
 مزمن اوتيت بيماري گرفت نتيجه توان مي دارند خارجي كانال در بيشتري شيوع ها  قارچ مياني گوش مزمن اوتيت
  .دهد مي قرار تأثير تحت را گوش خارجي كانال نرمال فلور مياني گوش

  .گوش خارجي كانال مياني، گوش مزمن اوتيت قارچي، فلور :كليدي واژگان
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  1388 سال در سنندج شهرستان در سرطان از ناشي مير و مرگ اپيدميولوژي
  3مرادي مسعود ،2*خسروي فريده ،1چراتي يزداني جمشيد

 .مازندران پزشكي علوم دانشگاه -بهداشت دانشكده -زيستي آمار گروه استاديار -1
   .مازندران پزشكي علوم دانشگاه -بهداشت دانشكده -زيستي آمار ارشد كارشناسي انشجويد -2
 .مازندران پزشكي علوم دانشگاه -بهداشت دانشكده -زيستي آمار ارشد كارشناسي -3

  :چكيده
 سالمت در مهم حياتي ابزار يك عنوان به توان مي كشوري هر در سرطان از ناشي مير و مرگ آمارهاي از :مقدمه
 عنوان به عروقي -قلبي هاي بيماري از بعد سرطان صنعتي كشورهاي در .نمود استفاده اپيدميولوژيك مطالعات و عمومي
- قلبي هاي بيماري از بعد سرطان بيماري ايران در كه است حالي در اين شود، مي محسوب مير و مرگ علت دومين
  .است مير و مرگ علل سومين عنوان به حوادث و عروقي

 روستايي و شهري مناطق از سرطان، انواع اثر بر شده ثبت مير و مرگ هاي  داده مطالعه اين در :ها مواد و روش
 پس و شده آوري جمع كردستان پزشكي علوم دانشگاه درماني و بهداشتي معاونت از 1388 سال در سنندج شهرستان

   .است گرفته قرار وتحليل تجزيه مورد سپس و كدگذاري SPSS19 افزار نرم به ورود از
 ميانگين .بودند مذكر %)66( نفر 188 و نثؤم %)34( مورد 97 ها  سرطان انواع اثر در مرگ مورد 285 ميان از :ها  يافته
 ندارند يدار معني آماري تفاوت آماري لحاظ از كه است 18/65 شهر در و 8/66 روستا در شدگان فوت سني

)471/0=P(. لوسمي به مربوط سني ميانگين كمترين .است %4/2 ها  بيماري از گروه اين براي نسبي مير و مرگ نسبت 
 دارا را فراواني بيشترين كه يي ها  سرطان .است 33/76 سني ميانگين با حنجره سرطان به مربوط بيشترين و سال 21با

 و ريه مري، پستان، معده، زنان در فراواني اين و مري پروستات، صفرا، و كبد برنش، و ريه معده، ترتيب به بودتد
  .باشد مي پروستات صفرا، و كبد برنش، و ريه معده، مردان در و صفرا و كبد برنش،
 اين .است ضروري كشور سالمت در مهم و عمده معضل يك عنوان به سرطان اپيدميولوژي بررسي :گيري نتيجه
 فردي، مختلف آثار را آن دليل توان مي كه است درمان قابل غير بيماري يك نمايانگر مردم عموم ميان در بيماري

 مهم امر يك عنوان به زندگي سالم شيوه اتخاذ بنابراين است؛ گذاشته جاي بر خود از كه دانست اجتماعي و خانوادگي
  .است ضروري و الزم كشور عمومي سالمت در

  .سنندج سرطان، اپيدميولوژي، :كليدي واژگان
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 پرستاري دانشجويان در تحصيلي وضعيت با آن ارتباط و معنوي زندگي بررسي
 تهران شهر

  4نيا شريف حميد سيد ،3رژه ناهيد دكتر ،2*كريموي هروي مجيده دكتر ،1مرادپور مرتضي
  .تهران -شاهد دانشگاه -مامايي و پرستاري دانشكده -دانشجويي تحقيقات كميته -پرستاري كارشناسي دانشجوي -1
   .ايران -تهران - شاهد دانشگاه -مامايي و پرستاري دانشكده -پرستاري گروه -استاديار :مسئول نويسنده -2
  ايران -تهران -شاهد دانشگاه -مامايي و پرستاري دانشكده -پرستاري گروه ادياراست -3
  .ايران -ساري - پرستاري گروه -مازندران كيپزش علوم دانشگاه علمي هيئت عضو -پرستاري دكتراي دانشجوي -4

  :چكيده
 خويش كشور فرداي سازان سرنوشت از و بوده جامعه آن انساني و معنوي رنج دست جامعه هر دانشجويان :مقدمه
 فاكتورهاي شناسايي و بوده جامعه آن ديده آموزش نيروي از ثرأمت جامعه هر توسعه و رشد اينكه به عنايت با .هستند
 هدف با حاضر پژوهش .است موفقيت سوي به گامي ها  آن به توجه بذل و دانشجويان تحصيلي پيشرفت در مؤثر
  .گرفت صورت تهران شهر پرستاري دانشجويان در تحصيلي وضعيت با آن ارتباط و معنوي زندگي تعيين
 از نفر 320 شامل پژوهش اين آماري نمونه .بود مقطعي نوع از و تحليلي -توصيفي مطالعه اين :ها روش و مواد

 بهره با كه بود 1391 سال در تهران شهر سطح هاي  دانشگاه در تحصيل به مشغول پرستاري كارشناسي دانشجويان
 از اطالعات آوري جمع براي .شدند انتخاب تصادفي گيري نمونه روش به و مورگان و كرجسي جدول از گيري

 كل معدل و معنوي زندگي بعد سنجش جهت معنوي هوش پرسشنامه شناختي، جمعيت هاي  ويژگي پرسشنامه
 هاي  آزمون و 16 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با ها  داده .شد استفاده تحصيلي وضعيت شاخص عنوان به دانشجويان

  .گرفتند قرار وتحليل تجزيه مورد واريانس آناليز آزمون و مستقل تي آزمون توصيفي، آمار
 .بود68/15±32/1 دانشجويان معدل ميانگين و سال 5/21±65/2 دانشجويان سني ميانگين داد نشان ها  يافته :ها  يافته

 .بودند خوابگاه ساكن %)55( نفر 176 و مجرد %)8/82( نفر 265 نث،ؤم جنس دانشجويان از %)6/56( نفر 181
 هلأمت دانشجويان در معنوي زندگي نمره ميانگين .بود 77/71±66/6 دانشجويان در معنوي زندگي نمره ميانگين

 پسران از بيشتر )85/71±85/6( دختران در و )55/71±68/6( مجرد دانشجويان از بيشتر )07/7±78/72(
 زندگي بين معناداري آماري ارتباط داد نشان ها  يافته .نبود معنادار آماري لحاظ از اختالف اين اما بود )42/6±66/71(

  ).=025/0P( دارد وجود تحصيلي وضعيت و معنوي
 سطوح به دانشجويان رسيدن منظور به تحصيلي، وضعيت بر معنوي زندگي يعمده تأثير به توجه با :گيري نتيجه
 ها  جنبه در مناسب رشد به بايد كلي، شناخت هاي  توانايي بر عالوه آينده، در موفقيت و تحصيلي هاي  مهارت از بااليي

  .يابند دست معنوي هوش و معنويت چون يي
 .تهران پرستاري، دانشجويان تحصيلي، وضعيت معنوي، زندگي :كليدي واژگان
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  يزد استان در آن يها  فرآورده و شير ميكروبي آلودگي بررسي
  1جم حسيني الهه ،1اي قوشه مريم ،1نجفي فاطمه ،1پاكدهي روياجعفري

  .دانشجويي تحقيقات كميته -بهداشت دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -1
 :چكيده
 مفيد به ويژه توجه بلكه باشد مي نياز زيادتري غذايي مواد توليد به فقط نه جهان جمعيت افزايش به توجه با :مقدمه
 در شده توليد لبني هاي  فرآورده و شير آلودگي ميزان بررسي مطالعه اين از منظور .دارد ضرورت نيز آن بهداشت و بودن

 اورئوس، استافيلوكوك فرم، كلي )Total bacteria( مزوفيل هوازي زنده، ي ها  ميكروب به يزد استان صنعتي واحدهاي
   .است بوده مخمر و كپك

 ،)%1/12( خامه ،)%2/21( ماست ،)%2/24( شير شامل مختلف نمونه 198 مجموعا مطالعه اين در :ها مواد و روش
 هاي  ميكروب نظر از و گردآوري يزد استان كارخانجات از )%1/12( لبني پودرهاي و )%1/12( بستني ،)%2/18( پنير
 و شناسايي مورد بيوشيميايي ي ها  تست انجام و كشت روش به مخمر و كپك اورئوس، استافيلوكوك فرم، كلي

 2? آماري آزمون و SPSS برنامه از استفاده با استاندارد مجاز حد با نتايج مقايسه ضمن سپس .اند گرفته قرار شمارش
   .است شده وتحليل تجزيه آمده دست به اطالعات
 و قبول قابل )%2/24( مورد 48 مطلوب، )7/68( مورد 136 ،ها  نمونه مجموع از مطالعه اين نتايج اساس بر :ها يافته

 و )%3/81( شير به مربوط ترتيب به مطلوب پذيرش سطح حداقل و حداكثر .بودند قبول قابل غير )%1/7( مورد 14
 نشان لبني فرآورده نوع و آلودگي ميزان بين را يدار معني اختالف 2? آماري تست نتايج ضمنا .باشد مي )%1/36( پنير
  ).005/0P>(، )5, df=?2 =17.75( داد

 آيد مي عمل به غذايي مواد آلودگي از پيشگيري مورد در كه يي ها  كوشش رغم علي رسد مي نظر به :گيري نتيجه
 .است مطرح مردم سالمت براي تهديدي عنوان به موضوع اين هنوز

 .يزد استان ،لبني هاي  فراورده باكتريايي، آلودگي :واژگان كليدي
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 ديدگاه از آنها دهي گزارش عدم بر مؤثر عوامل و دارويي اشتباهات علل
  نيشابور پزشكي علوم هگادانش هاي بيمارستان پرستاري كاركنان

  1چناراني حسن ،1آبادي حسين محمد ،2قدسي حسن ،1حصاري بهرام

 .ايران -نيشابور -نيشابور پزشكي علوم دانشكده -دانشجويي تحقيقات كميته - پرستاري كارشناسي دانشجوي -1

  .ايران -نيشابور -نيشابور پزشكي معلو دانشكده -دانشجويي تحقيقات كميته -پرستاري ارشد كارشناس-2
  :چكيده
 توجه، تكنيك، مهارت، مستلزم كه است بيماران به دارو دادن پرستاري، در واساسي مهم وظايف از يكي :مقدمه
 در مهم مسائل از يكي دارويي اشتباهات بروز .باشد مي بيمار روي بر آن جانبي اثرات از آگاهي و مددجو به رسيدگي

 هدف .شود سالمت يها  سيستم در جدي مشكالت باعث تواند مي آنها دهي گزارش عدم كه باشد مي پرستاري ي حرفه
 دانشگاه پرستاري كاركنان ديدگاه از آنها دهي گزارش عدم بر ثرؤم عوامل و دارويي اشتباهات علل تعيين مطالعه اين از

  .باشد مي نيشابور پزشكي علوم
 شاغل پرستاران از نفر 248 را آن مطالعه مورد جامعه .است تحليلي -توصيفي نوع از مطالعه اين :ها و روش مواد

 صورت تصادفي گيري خوشه صورت به گيري نمونه .دادند مي تشكيل نيشابور پزشكي علوم دانشكده هاي دربيمارستان
 و آنوا( استنباطي و توصيفي آمارهاي از استفاده با ها داده تحليل تجزيه و بوده پرسشنامه ها داده گردآوري ابزار .گرفت

  .است گرفته انجام SPSSv.16 افزار نرم در )تست تي
 )1/4 ±05/1( اضافي كار از ناشي ،خستگي)3/4±2/1( پرستار تعداد كمبود دارويي اشتباهات علل مهمترين :ها يافته

 تنها مسئوالن تمركز دارويي اشتباهات دهي گزارش عدم علل مهمترين همچنين .بود ،)1/4± 8/2( كارها زياد تراكم و
 قضايي مسائل از ترس ،)86/3 ± 06/1( اشتباه بروز در دخيل عوامل ساير به توجه بدون كننده اشتباه شخص بر
 دارويي اشتباهات بروز بر مؤثر عوامل بين .بود )34/3 ± 13/1( دارويي اشتباه تعريف نبودن واضح و ،)07/1±79/3(
  ).>05/0P( داشت وجود داري معني اختالف درگردش و ثابت كاري نوبت با پرسنل ديدگاه از

 مسئولين كمتر ونظارت شب و عصر شيفت در بخش نيروهاي تعداد شدن كمتر دليل به رسد مي نظر به :گيري نتيجه
 موضوع اين به بايد بيمارستاني مسئولين و مديران كه باشد مي تر رايج دارويي اشتباهات برخي بروز ها نوبت اين در

 از .باشد بستري بيماران تناسب بايدبه مختلف هاي بخش در نيرو چيدمان همچنين .باشند داشته بيشتري نظر دقت
 مثبت واكنش همراه به خطا وثبت دهي گزارش سيستم يك ايجاد لزوم بيماران، ايمني اهميت به توجه با ديگر سوي

  .رسد مي نظر به ضروري پرسنل اشتباهات بروز قبال در مديران
  .دهي گزارش بيماران، دارويي، اشتباهات پرستاران، :واژگان كليدي
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 علوم دانشگاه مامايي رشته دانشجويان عملكرد و نگرش آگاهي، ميزان بررسي
  ايدز بيماري از پيشگيري و انتقال هاي راه مورد در شاهرود پزشكي

  3اميرآبادي علياري رقيه ،2حاتمي ليلي ،1عبدي فرزانه

   دانشجويي تحقيقات كميته -مامايي و پرستاري دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -1
 آناتومي گروه استاديار -پزشكي دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -2

  آمار گروه مربي -بهداشت دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -3
  چكيده
 بودن انتقال قابل به توجه با .دنياست در مرگ و ناخوشي مهم عوامل از يكي ايدز ويروس به آلودگي امروزه :مقدمه
 رعايت لذا، .باشند مي خطر معرض در هاي  گروه جمله از زايمان عاملين بدن، مايعات برخي و خون راه از ويروس
 هاي روش از مامايي مامايي دانشجويان باور و آگاهي ميزان و است ضروري افراد اين سوي از ايدز از پيشگيري اصول

 آگاهي، تعيين مطالعه اين از هدف .دباش گذار تأثير آينده در ها  آن صحيح عملكرد نحوه در تواند مي ايدز از پيشگيري
 ايدز مورد 1392 سال در ايدز از پيشگيري زمينه در شاهرود پزشكي علوم دانشگاه مامايي دانشجويان عملكرد و نگرش

  .شد انجام بعدي اصالحي يها  فعاليت جهت نيازي پيش منظور به كه بود
 ناپيوسته و پيوسته مامايي دانشجويان كليه آن در كه است بوده مقطعي توصيفي نوع از پژوهش اين :ها روشمواد و 
 از نفر 100 شامل پژوهش نمونه اساس اين بر .بودند داده تشكيل را پزوهش جامعه شاهرود پزشكي علوم دانشگاه

 بخش چهار در آن سواالت كه بود اي پرسشنامه ها  داده گردآوري ابزار مطالعه اين در .است بوده مامايي دانشجويان
 ا داده وتحليل تجزيه .شد آوري جمع )سوال 16( رفتار و )سوال 11( نگرش ،)سوال 20( دانش دموگرافيك، اطالعات

 كيفي و كمي اطالعات وتحليل تجزيه براي مناسب آماري هاي روش و SPSS, Ver.14 كامپيوتري برنامه از استفاده با
  .گرفت صورت
 %5 همچنين و مجرد بقيه و متاهل آنها از % 29 كه باشد مي 57/21 ± 89/3 برابر دانشجويان سني ميانگين :ها  يافته
 .بودند دانشگاهي تحصيالت با والدين داراي بقيه و ديپلم %37 ،سيكل %28 بيسواد، والدين داراي كنندگان شركت
 از آنها از %78 .بود 89/26 ± 77/1 عملكرد و 11/13 ± 79/4 نگرش ،94/53 ± 11/3 دانشجويان آگاهي نمره ميانگين
 .داشتند بيماري برابر در امن رفتاري دانشجويان از%12 و بودند برخوردار مثبت نسبتا نگرش از %63 ،خوب دانش

 وضعيت و نگرش و آگاهي سطح بين طرفي از .باشد مي متفاوت يدار معني صورت به مجرد و هلأمت افراد در عملكرد
 اي رابطه نيز والدين تحصيالت سطح و دانشجويان عملكرد و نگرش ،آگاهي سطح بين .نشد مشاهده اي رابطه هلأت

  .است نشده مشاهده
 محافظت جهت ايدز از پيشگيري اصول اهميت به توجه با گرديد مشخص مطالعه نتايج اساس بر :گيري نتيجه
 و داد كاهش را پرخطر رفتارهاي ميزان توان مي آنها درك و آگاهي ارتقاي و دانشجويان كافي آموزش با مامايي پرسنل
   .يابد كاهش ايدز ويروس انتقال احتمال كه بود اميدوار و ساخت فراهم را مهلك بيماري اين كنترل زمينه

  .مامايي دانشجويان ايدز، بيماري عملكرد، نگرش، آگاهي، :كليدي واژگان
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 اورژانس و CCU,ICU هاي  بخش در شاغل پرستاران كار در خالقيت كاربرد
  1392-شاهرود پزشكي علوم دانشگاه نظارت تحت هاي  بيمارستان

  1پور محبت زهرا ،2حيران خشه نوري حسن ،1جوزي مهدي سيد
 دانشجويي تحقيقات كميته -مامايي و پرستاري دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -1

 ايران -سمنان -دامغان -دامغان واحد اسالمي آزاد دانشگاه - فيزيولوژي ارشد كارشناسي شجودا -2

  :چكيده
 از هدف .باشد مي پرستاران براي آمده پيش مسائل و مشكالت حل در اساسي هاي  مهارت از يكي خالقيت :مقدمه

 هاي  بيمارستان در اورژانس وCCU,ICU ي، ها  بخش در شاغل پرستاران كار در خالقيت كاربرد تعيين مطالعه، اين
  .بود شاهرود پزشكي علوم دانشگاه نظارت تحت

 و CCU,ICU هاي  بخش در شاغل پرستاران از نفر 68 روي بر مقطعي،-توصيفي نوع از مطالعه اين :ها مواد و روش
 پزشكي علوم دانشگاه نظارت تحت هاي  بيمارستان( شاهرود فاطميه و )ع( حسين امام هاي  بيمارستان اورژانس
 دو شامل پرسشنامه .شد انجام 1392 تابستان در عابدي خالقيت پرسشنامه از استفاده با سرشماري روش به )شاهرود
 بسط، سيالي، سطح چهار به خالقيت آن بر عالوه .بود خالقيت به مربوط سئوال 60 و دموگرافيك اطالعات بخش
 نيا 13 ويرايشSPSS يآمارافزار نرم از يريگ بهره با ،ها  داده ورود از پس .گرديد تقسيم پذيري انعطاف و ابتكار

 نسبي و مطلق فراواني ميانگين، ي ها  شاخص از توصيفي آمار قسمت در .تگرف قرار وتحليل تجزيه مورد اطالعات
-Chi و independent-sample T test آزمون از متغيرها بين رابطة بررسي جهت استنباطي، آمار بخش در.شد استفاده

Square Tests شد استفاده.   
 در ICU بخش از نفر 27 و CCU بخش از نفر 16 اورژانس، بخش از نفر 25 كه، مرد نفر 23 و زن نفر 45 :ها  يافته
 ضريب و M=2/11 و =67/0SD اعداد به توجه با .بودند مجرد %25 و متأهل افراد اين %68 .نمودند شركت مطالعه اين

 ،33-23بسط ،22-1سيالي( ..و گرفتند قرار بسط گروه در 1/25 نمره دامنه با آناليز، حاصل 968/0=كرونباخ آلفاي
   .60-50 پذيري انعطاف ،49-34 تكاربا

 پرسنل كه دهد مي نشان عابدي خالقيت پرسشنامه گذاري نمره و حاضر پژوهش هاي  يافته به توجه با :گيري نتيجه
 ،75-50 نمره - كم بسيار خالقيت ،50 زير نمره( .گرفتند قرار كم خالقيت گروه در ،52 نمره كسب با بررسي مورد

 )زياد بسيار خالقيت ،120-100 نمره -زياد خالقيت ،100-85 نمره -متوسط خالقيت ،85-75 نمره -كم خالقيت
 سطح توان مي خالقانه، هاي  مهارت و ها  توانايي به مربوط هاي  تمرين و آموزش ديدن تدارك با كه گرفت نتيجه توان مي

  .بخشيد بهبود را افراد عملكردي
  .CCU، ICU اورژانس، عابدي، خالقيت پرسشنامه پرستار، خالقيت، :واژگان كليدي
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 استفاده با شاهرود شهر شرب آب منابع رسوبگذاري و خوردگي پتانسيل بررسي

 خورندگي ي ها  انديس از
  3روحاني اصغر ،علي3رضايان ،سحر2ناظمي ،سعيد1فدايي حسن

   -شاهرود واحد اسالمي آزاد دانشگاه - شيمي مهندسي گروه -مهندسي فني دانشكده -)زيست محيط( شيمي ارشدمهندسي ناسيكارش دانشجوي -1
  محيط بهداشت مهندسي گروه مربي -بهداشت دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -2
  شاهرود واحد اسالمي آزاد دانشگاه -شيمي مهندسي گروه -مهندسي فني دانشكده استاديار -3

  :چكيده
 اثر در .هستند رو روبه آن با آبي تاسيسات كماكان كه است مشكالتي از خوردگي و گذاري رسوب فرآيند :مقدمه
 گرفتگي باعث نيز گذاري رسوب گردد، مي وارد كنندگان مصرف و سيستم به زيادي بهداشتي و مالي خسارات خوردگي

 شهر كننده مينأت آب منابع بودن ياخورنده گذار رسوب تعيين مطالعه اين از هدف .شود مي شبكه در فشار افت ايجاد و
  .باشد مي شاهرود
 207 تعداد .است گرديده انجام 92 سال در فصل 3 طي و بوده مقطعي -توصيفي نوع از مطالعه اين :ها وروش مواد
 از استفاده با و شده گرفته مانده باقي كلر و كلسيم سختي قليائيت، دما، نامحلول، جامدات كل ،pH تعيين براي نمونه

  .است گرفته قرار مطالعه مورد شهر آب گذاري رسوب و خوردگي پوكوريوس و تهاجمي رايزنر، النژليه، هاي  شاخص
 با - 03/0 برابر النژليه انديس براساس شاهرود آب وضعيت كه است اين دهنده نشان بررسي اين نتايج :ها يافته
 ياتهاجمي خوردگي انديس اساس بر ،17/0 معيار انحراف با 72/9 برابر رايزنر انديس براساس ،11/00/11 معيار انحراف

  .باشد مي 13/0 معيار انحراف با 59/9 برابر پوركوريوس انديس براساس و 14/0 معيار انحراف با 10/12 برابر
 .باشد مي شاهرود شهر آب بودن بيانگرخورنده جداول از آمده دست به نتايج و فوق شاخص 4 مقايسه :گيري نتيجه
 ميزان pH تعديل با شود سعي و گرفته قرار بررسي مورد شهر آب كننده مينأت منابع مداوم شكل به بايد بنايراين

  .داد كاهش را خوردگي
  .رايزنر انديس النژليه، انديس خوردگي، شاهرود، :كليدي واژگان
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 زخم كشت از شده جدا هاي پسودوموناس بيوتيكي آنتي مقاومت الگوي تعيين
 1391 سال در ساري زارع بيمارستان در بستري سوختگي بيماران

  6كنده ري اسماعيلي سميرا ،5عرب حورالعين ،4رودباري مصطفي ،3فرخي فرزانه ،2رضويان جواد ،1عباسپور شميال

  مازندران پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي تحقيقات كميته - پزشكي رشته دانشجوي - 1
  مازندران پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي تحقيقات كميته - آزمايشگاهي علوم كارشناسي دانشجوي - 2
  ساري واحد اسالمي آزاد دانشگاه علمي هيئت عضو - شناسي زيست دكتراي - 3
 ساري زارع شهيد بيمارستان آزمايشگاه - آزمايشگاهي علوم دكتراي - 4

 بابل پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي تحقيقات كميته - باليني بيوشيمي ارشد كارشناسي دانشجوي - 5

  تهران پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي هاي  پژوهش مركز - پيراپزشكي دانشكده هماتولوژي ارشد كارشناسي دانشجوي - 6
  :چكيده
 در فراواني به باكتري اين .رود مي شمار هب بيمارستاني هاي عفونت مسئول باكتريايي عوامل رايجترين از يكي پسودوموناس :مقدمه
 امروزه .شود مي جدا بيمارستاني پرسنل ساير و پرستاران پزشكي، تجهيزات و وسايل بيمارستان، محيط از و داشته وجود طبيعت
 با .اند يافته انتشار اي فزاينده طور هب جهان سراسر در (MDR( ها بيوتيك آنتي به نسبت چندگانه مقاومت داراي پسودوموناسِ هاي گونه
 كننده ايجاد مهم عوامل از ها باكتري اين اينكه گرفتن نظر در با و ها بيمارستان در بيوتيكي آنتي هاي مقاومت فراوان شيوع به توجه

 در خود دفاعي اوليه سطوح دادن دست از دليل به سوختگي هاي بخش در بستري بيماران طرفي از و باشند مي بيمارستاني هاي عفونت
 امكان تواند مي ها باكتري اين بيوتيكي آنتي مقاومت الگوي خصوص در دقيق اطالعاتي داشتن لذا دارند قرار بيشتري خطر معرض
 هدف با مطالعه اين لذا .آورد فراهم را ناگوار حوادث بروز از پيشگيري و هزينه و زمان در جويي صرفه و مناسب دارويي رژيم انتخاب
 زارع شهيد بيمارستان در بستري سوختگي بيماران زخم كشت از شده ايزوله هاي پسودوموناس بيوتيكي آنتي مقاومت الگوي تعيين
  .است شده انجام 1391 سال در ساري
 .گرفت انجام بيماران پرونده در موجود اطالعات روي از و نگر گذشته صورت به مقطعي توصيفي مطالعه اين :ها روش و مواد
 زخم كشت كه بودند 1391 سال در ساري زارع شهيد بيمارستان در شده بستري سوختگي بيماران كليه شامل بررسي مورد جامعه
 .گرفت قرار مطالعه مورد سرشماري روش به بيماران اين تمامي پرونده محدوديت دليل به .گرفت انجام مركز اين آزمايشگاه در آنها

 استفاده با كدگذاري از پس ها داده نهايت در .باشندمي بيوگرام آنتي حساسيت تست و جنس سن، شامل تحقيق اين اصلي متغيرهاي
  .شدند تحليل توصيفي آمار روش و SPSS v.18 افزار نرم از

 .شد جدا پسودوموناس سال 36/25 سني ميانگين با )%41( زن 16 و )%59( مرد 23 شامل بيمار 39 زخم كشت از مجموعاً :ها يافته
 اين داد نشان بيوگرام آنتي تست نتايج بررسي .بود پروتئوس با ميكس هم مورد يك و انتروباكتر با ميكس مورد يك تعداد اين از

 آميكاسين ،)%9/76( پنم ايمي ،)%8/52( سفتازيديم ،)%6/70( جنتامايسين ،)%75( سيپروفلوكسازين هاي بيوتيك  آنتي به ها باكتري
  .دادند نشان مقاومت )%2/72( مروپنم و )7/73%(

 البته گردد،نمي توصيه پسودوموناس با مقابله براي فوق هاي بيوتيك آنتي از استفاده آمده دست به نتايج با توجه با :گيري نتيجه
 پژوهش گردد مي پيشنهاد نمونه كم حجم به توجه با .است شده واقع مؤثر باكتري روي بر موارد از نيمي در تقريباً سفتازيديم
  .گيرد انجام ها باكتري اين بر ثرؤم هاي بيوتيك آنتي شناسايي و تر اعتماد قابل نتايج به دستيابي جهت جامعتري

  .بيوتيكي آنتي مقاومت زخم، كشت پسودوموناس، :يديواژگان كل
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 منطقه سال 30 باالي ساكنين در آن با مرتبط عوامل برخي و فشارخون شيوع
  1392 شاهرود شهرستان كالپوش
  3يزداني زهير ،2عباسي علي ،1عبدي فرزانه

  .دانشجويي تحقيقات كميته -مامايي و پرستاري دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -1
   .پرستاري ارشد كارشناس -2
  .پرستاري كارشناس -3

  :چكيده
 را آن جهاني سالمت سازمان كه است كنوني جوامع در شايع هاي بيماري از يكي باال فشارخون بيماري :مقدمه

 به آسيب سبب باال فشارخون .است كرده شناسايي عروقي -قلبي اختالالت از ناشي مير و مرگ اصلي علت عنوان به
 يك مختلف مناطق و جوامع در خطرناك و خاموش قاتل اين شيوع اينكه به توجه با .شود مي مغز و قلب چشم، كليه،
 عوامل برخي و باال فشارخون شيوع تعيين هدف با را مطالعه اين كه شديم آن بر ما باشد، مي متفاوت هم با جامعه
   .دهيم انجام شاهرود شهرستان كالپوش يمنطقه سال 30 باالي ساكنين در آن با مرتبط
 روش به شاهرود شهرستان كالپوش منطقه افراد از نفر 211 روي بر تحليلي -توصيفي مطالعه اين :ها روش و مواد
 )نشسته حالت در و اي عقربه سنج فشار از استفاده با( استاندارد روش با افراد فشارخون .شد انجام شماري سر

 از بيش يا مساوي دياستول فشارخون و جيوه متر ميلي 140 از بيش يا مساوي سيستول فشارخون و شد گيري اندازه
 چك تكميل و افراد منزل به مراجعه با نياز مورد اطالعات .شد گرفته نظر در باال فشارخون عنوان به جيوه متر ميلي 90

-من( تحليلي و توصيفي آماريِ هاي روش با SPSS16 به ورود از پس ها  داده .گرديد اخذ ها  نمونه از معاينه و ليست

   .شد گرفته نظر در05/0 ها آزمون يدار معني سطح .گرفت قرار وتحليل تجزيه مورد )ويتني
 كل سني ميانگين و بودند زن نفر )%8/75( 160 و مرد نفر %)2/24( 51 مطالعه، مورد فرد 211 مجموع از :ها  يافته
 بوده %3/21 زنان در و %6/23 مردان در كه بود %8/21 كلي طور به فشارخون شيوع .است بوده 16/59 ±01/44 افراد
 داراي افراد سني ميانگين .است بوده 84/13 و 143/7 ترتيب به دياستول و سيستول فشارخون ميانگين .است

 به توجه با .دارند خون چربي %7/13 همچنين و ديابت %6/7 افراد، اظهارات به باتوجه .باشد مي 56/07 باال فشارخون
 و خون، چربي فاقد و دارا گروه دو باال، فشارخون بدون و با گروه دو در افراد سن ميانگين ويتني، من آزمون نتايج

 مطالعه اين در فشارخون بروز .بود دار معني اختالف داراي باال خون قند به مبتال غير و مبتال گروه دو در همچنين
   .است بوده 1/0%

 عوارض بيماري اين كه آنجا از .باالست نسبتاً كالپوش منطقه در فشارخون شيوع دهد مي نشان ها يافته :گيري نتيجه
 عوارض از توان مي بيماري اين كنترل و موقع به تشخيص براي الزم آزمايشات انجام لذا دارد، بسياري شدة شناخته

  .كرد جلوگيري جامعه بر هزينه تحميل از و داد افزايش فرد در را زندگي به اميد و كرده جلوگيري آن خطرناك
 .مرتبط عوامل باال، فشارخون شيوع، :واژگان كليدي
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 از استفاده با شهرمشهد زباله دفن محل در آلي مواد توليد پتانسيل برآورد
  LANDGEM برنامه

  3رودباري اكبر علي ،1رنجبر علي ،1پاساالري حسن ،2فاطمي سيدجواد ،1يزداني محسن
  .دانشجويي تحقيقات كميته -بهداشت دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -1
  .ايران -مشهد -مشهد شهرداري بازرسي عمومي خدمات و فرهنگي گروه رئيس -محيط بهداشت كارشناس -2
  .محيط تبهداش گروه علمي هيات عضو -بهداشت دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -3

  :چكيده
 شود مي توليد كلرايد وينيل و پروپان اتانول، نظير آلي مواد از گروهي دفن، اماكن در آلي مواد تجزيه اثر در :مقدمه

 محل در آلي مواد توليد پتانسيل برآورد مطالعه، اين از هدف .بگيرد قرار استفاده مورد مختلف صنايع در تواند مي كه
  .باشد مي LANDGEM افزار نرم از استفاده با مشهد شهر زباله دفن
 بر ابتدا مطالعه، اين در .است مشهد دفن مركر هاي  زباله برروي تحليلي مطالعه يك مطالعه، اين :ها روش و مواد
 كمي مشخصات تعيين براي ها  زباله از برداري نمونه عمليات waste management practices كتاب دستورالعمل اساس

 كيفي و كمي مشخصات مشهد، شهرداري ي ها  داده پايگاه از استفاده با سپس .شد انجام جاري سال در آن كيفي و
 نيز گذشته هاي سال در مشهد شهر جمعيتي اطالعات همچنين .گرديد مشخص قبل هاي سال در شهر ي ها  زباله
 آلي ماده هشت از بيش توليد ميزان تعين و LANDGEM برنامه به ها  داده ورود عمليات نهايت، در .گرديد آوري جمع
   .شد انجام ساله بيست دوره يك طي مختلف هاي سال تفكيك به مهم

 × 10- 2 تا 1.101× 10-2 بين طرح سالهاي طي در اتان كلرو تري توليد مقدار كه داد نشان مطالعه نتايج :ها  يافته
 گرم مگا 3.176 × 10-2 تا 6.6 × 10-1 بين طرح سالهاي طي در اتان كلرو تترا توليد مقدار سال، بر گرم مگا 2.306

 همچنين .باشد مي سال بر گرم مگا 1.464 تا 6.993 × 10- 2 بين طرح هاي سال طي در استون توليد ميزان و سال بر
   .باشد مي آلي مواد توليد ميزان بر مؤثر عامل يك نيز الي مواد درصد .يابد مي كاهش دفن، سن افزايش با توليد نرخ

 در آلي مواد توليد ميزان در زيادي تفاوتهاي كه داد نشان مطالعات ساير با مطالعه اين نتايج بررسي :گيري نتيجه
   .باشد مي امر اين داليل مهمترين از دفن تكنيك و هوا و آب تغذيه، سطح فرهنگي، تفاوت كه دارد وجود دفن اماكن

  .پتانسيل ،LANDGEM آلي، مواد دفن، محل :كليدي واژگان
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 و عمل اتاق كارشناسي دانشجويان تحصيل ادامه انگيزه با مرتبط عوامل بررسي
  1392 سال در شاهرود پزشكي علوم دانشگاه هوشبري
 1سخن آتش گيتي ،2جودانيآ مريم ،2لطفي فرنگيس ،1باقري حسين

   علمي هيأت عضو -مامايي و پرستاري دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -1
   دانشجويي تحقيقات كميته - مامايي و پرستاري دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -2

  :چكيده
 ساير مانند نيز عمل اتاق پرسنل باشد، مي حرفه آن آموزش حرفه، يك توسعه و رشد بنايي زير سنگ كه آنجا :مقدمه
 عوامل تعيين منظور به حاضر پژوهش .باشند مي آموزشي استانداردهاي اجراي نيازمند درماني بهداشتي سيستم اعضاي
 صورت شاهرود پزشكي علوم دانشگاه هوشبري و عمل اتاق كارشناسي دانشجويان تحصيل ادامه انگيزه با مرتبط
  .است گرفته
 كليه مطالعه، مورد جامعه و است 1392 سال در مقطعي -توصيفي مطالعه يك حاضر پژوهش :ها روش و مواد

 مقطع در شاهرود پزشكي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشكده هوشبري و عمل اتاق كارشناسي رشته دانشجويان
 تا دوم سال دانشجويان كليه نظر، مورد مشخصات توجه با و پژوهش انجام مجورز اخذ از پس .باشد مي كارشناسي

 آنان رضايت جلب از پس و شدند انتخاب پژوهش نمونه عنوان به دسترس در صورت به هوشبري و عمل اتاق چهارم
 عوامل و اقتصادي خانوادگي، فردي، عوامل زمينه در سؤال 44 بر مشتمل( پژوهش پرسشنامه مطالعه، در شركت جهت

   .پذيرفت صورت SPSS19 افزار نرم از استفاده با داده وتحليل تجزيه .گرديد تكميل )اجتماعي
 ترم معدل ميانگين و سال 2/22±3/6 پژوهش مورد واحدهاي سني ميانگين پژوهش، ي ها  يافته اساس بر :ها يافته
 آنان روزمره زندگي كفايت خانواده اقتصادي درآمد كه بودند داشته اظهار آنان از درصد 6/61 .بود 2/17±9/0 گذشته

 از درصد 2/71 .شد گزارش ديپلم زير پژوهش، مورد واحدهاي از درصد 7/70 در پدر تحصيالت سطح .دهد مي را
 باالتر، علمي مدارج به رسيدن براي را خود توان هوشبري، دانشجويان از درصد 5/62 و عمل اتاق رشته دانشجويان

 مندي عالقه و )%78( عملي مهارتهاي افزايش عمل، اتاق دانشجويان اكثريت ديدگاه از .بودند نموده ارزيابي مثبت
 )%80( عملي مهارتهاي افزايش هوشبري، دانشجويان اكثريت ديدگاه از و )%78( دانشجو تحصيل ادامه براي خانواده

 اكثريت ديدگاه از همچنين .شدند ذكر ارشد كارشناسي مقطع در تحصيل ادامه انگيزه كننده تقويت عوامل عنوان به
 عوامل عنوان به دانشجو طرف از مناسب ريزي برنامه نداشتن ،)%50( هوشبري و )%8/45( عمل اتاق دانشجويان
  .شدند ذكر ارشد كارشناسي مقطع در تحصيل ادامه انگيزه بازدارنده
 ادامه انگيزه در خانوادگي و فردي عوامل داد نشان كه حاضر پژوهش از حاصل نتايج به توجه با :گيري نتيجه
 ساير تقويت و عوامل اين بيشتر سازي غني و حفظ جهت در تالش باشند، مي برخوردار بيشتري اهميت از تحصيل

  .گردد مي پيشنهاد زمينه، اين در علل
  .هوشبري كارشناسي عمل، اتاق كارشناسي دانشجويان، تحصيل، ادامه انگيزه :كليدي واژگان
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 از استفاده با شاهرود زباله دفن محل در متان گاز انتشار مقدار برآورد و بررسي
 LANDGEM افزار نرم

  3رودباري اكبر علي دكتر ،2يغمائيان كاميار دكتر ،1فرد ميغال نگين
  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات خوزستان  -1
  .ايران -تهران -دانشگاه علوم پزشكي تهران -دانشكده بهداشت وانستيتو تحقيقات بهداشتي -2
  .دانشكده بهداشت -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -3
  

 :چكيده
 و آوري جمع عدم صورت در كه است فراوان سوختي ارزش با اي، گلخانه گازهاي مهمترين از يكي متان گاز :مقدمه
 مقدار برآورد داليل اين به .گردد مي منفجر هوا حجم درصد 15 تا 5 به آن مقدار رسيدن و آزاد فضاي به آن راهيابي
 اماكن از منتشره متان گاز مقدار گيري اندازه آنكه ضمن است، اهميت حائز بسيار آن منابع از گاز اين توليد و انتشار
 مطالعه اين اجراي از هدف .كند كمك اي گلخانه گازهاي جهاني انتشار در ايران سهم تعيين به تواند مي بهداشتي دفن

   .باشد مي LandGEM برنامه از استفاده با شاهرود شهر زباله بهداشتي دفن مركز از متان گاز انتشار مقدار محاسبه
 شاهرودي شهروندان توليدي هاي زباله را آن مطالعه مورد جامعه و مقطعي -توصيفي مطالعه، نوع :ها روشمواد و 
 اثر Waste Management Practices كتاب دستورالعمل اساس بر اول مرحله در پژوهش اين انجام براي .دهد مي تشكيل
 يك در فقط عمليات ديگر فصول اطالعات وجود به توجه با كه شد انجام ها زباله از برداري نمونه عمليات پيچل جان
 برآورد و شاهرود شهر زباله بهداشتي دفن مركز به مربوط اطالعات آوري جمع سپس .شد انجام )بهار فصل( فصل

 فاكتورهاي گرفتن نظر در با و انتخابي رشد ضريب به توجه با طرح دوره مختلف هاي سال در شاهرود شهر جمعيت
 توليد پتانسيل مقدار و متان گاز انتشار ثابت مقدار تعيين عمليات آخر، مرحله در .پذيرفت انجام رشد نرخ در مؤثر
 به اطالعات ورود و محل در شده آوري جمع هاي داده از استفاده با شاهرود شهر زباله بهداشتي دفن محل در متان
  .شد انجام برنامه
 روز، در گرم 786 متوسط طور به شاهرودي شهروندان زباله توليد سرانه كه داد نشان مطالعه از حاصل :ها يافته
 و مگاگرم بر مترمكعب 9/86 شونده، تجزيه سريع آلي مواد ميزان تن، بر مكعب متر 1/73 متان، بالقوه توليد ظرفيت
 اول، سال ده در دفن محل اين در توليدي گاز كل ميزان مگاگرم، بر مترمكعب 9/49 شونده، ديرتجزيه آلي مواد ميزان
   .باشد مي مكعب متر 3088 دوم، سال ده در و ساعت بر مكعب متر 1265
 دفن محل اين از متان گاز استحصال هاي سيستم سنجي ظرفيت و طراحي در تواند مي مطالعه اين نتايج :گيري نتيجه

  .بگيرد قرار استفاده مورد اي گلخانه گازهاي جهاني انتشار در ايران سهم برآورد نيز و
  .متان شاهرود، ،لندفيل ،Landgem :كليدي واژگان
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  HSE نظر نقطه از كامپيوتر كاربران كاري محيط وضعيت بررسي

 مهدي ،2تاملي ناديا ،2طلب ايوبي مجيد ،1علياري رقيه ،3بيگانه جمال ،2زاده حسين مريم ،1صادقيان فريده
  1آبادي حسين صديقه ،1راستاني جمشيدي

  بهداشت دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -1
  دانشجويي تحقيقات كميته -بهداشت دانشكده -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -2
  بهداشتي معاونت -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه - شاهرود -3

 :چكيده
 آن در كه است يكپارچه و يافته ادغام سيستم يك)زيست محيط و ايمني بهداشت،( HSE مديريت سيستم :مقدمه

 و حادثه گونه هر از عاري محيطي و سالمت مينأت براي يكديگر از حمايت در مالي و تجهيزاتي و انساني منابع كليه
 تعداد قبيل از زيست محيط و ايمني سالمت، با مرتبط هاي شاخص سيستم اين اجراي با .شوند مي گرفته كار هب آسيب
 طور به يستز يطحم يها آلودگي ،شده فوت و مصدوم افراد تعداد زمان، اتالف به منجر يها آسيب و شغلي يها بيماري

 HSE ديدگاه از كامپيوتر كاربران كار محيط وضعيت حاضربررسي مطالعه از هدف .است يافته بهبود چشمگيري
  .باشد مي

 معاونت در شاغل كامپيوتر كاربران همه )نفر 80( كار محيط در مقطعي صورت به حاضر مطالعه :ها وروش مواد
 انجام 92 سال در اداري كاركنان و مربيان علمي، تئهي اعضا شامل شاهرود پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي و آموزشي

 در سوال گروه 3 بر مشتمل كه گرفت قرار استفاده مورد HSE بازرسي ليست چك اطالعات آوري جمع براي .شد
 مورد افزار نرم .گرديد تكميل ديده آموزش پرسشگر توسط و بوده زيست يطحم و ايمني اي، حرفه بهداشت با ارتباط
  .بود توصيفي آمار روش و SPSS اطالعات آناليز جهت استفاده
 و متوسط خوب، گروه 3 در و گرديده جمع يكديگر با ها شاخص گروه 3 از هريك نمره نتايج براساس :ها يافته
 .بود متوسط20% در و خوب موارد %80 در اي حرفه بهداشت هاي شاخص وضعيت اساس براين .گرديد تقسيم ضعيف
 زيست محيط وضعيت و شد گزارش ضعيف %3 و متوسط %48 ،خوب موارد %48 در ايمني هاي شاخص وضعيت

  .بود متوسط%21 و ضعيف 77%
 هاي شاخص به توجه بوده متوسط كار محيط اين در HSE نمره ميانگين آمده دست به نتايج به توجه با :گيري نتيجه
 توصيه ها شاخص اين بهبود جهت در اقدام جهت بدين و برخورداربوده باالتري اولويت از ايمني و زيست محيط
 .گردد مي

  .اداري كاركنان ،كامپيوتر كاربر ،HSE مديريت سيستم :كليدي واژگان
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