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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
نيز نهمين همايش كشوري  و هاي تحقيقات دانشجويي شرق كشورپنجمين سمينار كميته

چنان دانيم و همدانيم كه كم ميچنان ميكنيم كه همزماني برگزار مي تندرستي را در دانش و
 )A )H1N1 جمله آنفوالنزاي نوع ها ازيركه هنوز بيما پژوهش هستيم چرا و تحقيق نيازمند

 .گيرندو قرباني مي دهندميادامه  تاز به تاخت و
آموزان را به معلم محور بوده و دانش ما كامًال متأسفانه آموزش در دوره قبل از دانشگاه در كشور

جايگاهي است كه ضمن رفع اين  دانشجويي اتهاي تحقيقكميته .دهدطرف پژوهش سوق نمي
قيق و پژوهش پرداخته و حدهد همراه با كسب علم و دانش به تنقص به دانشجويان اجازه مي

 .آموخته در خود نهادينه نمايندعنوان سنت افراد دانشاين روش را به
هاي هاي انجام شده در كميتهدهد تعداد زيادي از پژوهشها نشان ميخوشبختانه بررسي

 .سطح سالمت مردم مؤثر بوده است ءيقات دانشجويي كاربردي بوده و در ارتقاتحق
برگزاري اين سمينار ارزشمند بيش از پيش به كاربردي كردن تحقيقات دانشجويي در  ،اميدوارم

 .دانش و تندرستي جوامع بشري كمك كند يراستاي ارتقا
 دكتر محمد شريعتي

 سرپرست دانشگاه
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 هوالخالق
دوران دانشجويي . آموختگي استشگري از اجزاء جدا نشدني دانشجويي و دانشپژوهش و پژوه

-آناني كه در اين دوران پژوهشگرانه مي. گذاردثير بسيار ژرفي بر سراسر زندگي افراد ميأت
وليدكنندگان آينده علم و دانش شده و آن وزند، اغلب ت شوند، هايي در اين وادي وارد نميآم

 ،تكنولوژي هاي نوين از پردازند كه امروزه بسياريبخشي از علم ميحداكثر به ضبط و پخش 
اين مقدمه كوتاه، فرصت را مغتنم شمرده ضمن تشكر  با. دهندخيلي از انسان بهتر انجام مي

هاي فراوان، اندركاران اعم از دانشجويان و همكاران عزيزم كه با تالشفراوان از تمامي دست
نمايند، ويژگي هاي پياپي بسيار منظم برگزار ميتي را سالسمينار كشوري دانش و تندرس

هاي تحقيقات منحصر به فرد امسال سمينار را كه همزماني آن با پنجمين سمينار كميته
باشد، را گرامي داشته و به  تمامي دانشجويان، سرپرستان و اعضاي دانشجويي شرق كشور مي

قدم عرض نموده و آرزوي ايامي پربار و همراه هاي مختلف خيرممحترم هيأت علمي از دانشگاه
 .با خاطرات خوش براي همگي دارم
 با آرزوي بهروزي و سربلندي 

 دكترسيدعباس موسوي
 رئيس سمينار
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
ود تا با تالش و كوشش همكاران نهمين سمينار  وفيق عنايت فرم منت خداي را كه به ما ت

هاي خصوص كميتهههاي علوم پزشكي بمشاركت دانشگاه كشوري دانش تندرستي را با
ور تحقيقات دانشجويي دانشگاه وم پزشكي منطقه شرق كش مشهد، زاهدان، بيرجند، (هاي عل

هاي تحقيقات پنجمين سمينار كميته«تحت عنوان  )گناباد، زابل، سبزوار، بجنورد و شاهرود
ويان عزيزمان از و ميزبان اساتي مار نماييزبرگ »دانشجويي شرق كشور د، همكاران و دانشج

 .سراسر كشور باشيم
ركت و امش. استقبال گسترده و حضور پرشور شما عزيزان سپاسگزاري كنمبينيم از الزم مي

رسيده به دبيرخانه  مقاله 225از  مقاله علمي پژوهشي 108 حضور شما عزيزان با بيش از
  .راي پژوهش و كسب افتخار استجوشان ب نشان از دستان پرتوان و انديشهسمينار، 

. ثر در بهبود كيفي سمينار برداشته باشيمؤمقاالت گامي م اميدوارم با قضاوت عادالنه در انتخاب
اري اين سمينار بدون همراهي و همدلي مسئولين محترم دانشگاه، همكاران، اعضاي زبرگ

يات ويژه رياست محترم بدين وسيله از عنا. ت علمي و دانشجويان عزيز ميسر نبودأمحترم هي
 ،محترم آموزشي پژوهشي جناب آقاي دكتر موسوي اه جناب آقاي دكتر شريعتي، معاوندانشگ

و همكاران معاونت آموزشي پژوهشي، امور عمومي، امور معاونت محترم دانشجويي و فرهنگي 
ويژه هب انداري اين سمينار زحماتي را متحمل شدهزگو كليه دوستاني كه به نحوي در برمالي 

سرپرست محترم كميته تحقيقات دانشجويي سركار خانم دكتر كرامت، سرپرستان محترم 
شرق كشور، اعضاي محترم كميته  علوم پزشكي هايدانشگاه هاي تحقيقات دانشجوييكميته

 .گرددچنين داوران محترم مقاالت تشكر و قدرداني ميدبيرخانه سمينار و هم علمي، اجرايي،
 

 احمد خسروي
 دبيرسمينار                                    
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 هنآهاي مختلف در كارگران راهبررسي فراواني بيماري
  5، فريده صادقيان4، محمود مسعودي3، ناهيد داوردوست2طاهر اخيانيمحمددكتر ، 1پرويز قندهاري

نشگاه دا -خانواده مربي بهداشت -3 .پزشك عمومي -2 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -ايدانشجوي بهداشت حرفه -1
دانشگاه علوم پزشكي  -ايعلمي بهداشت حرفه هيأت عضو -5 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -ايكارشناس بهداشت حرفه -4 .علوم پزشكي شاهرود

  .شاهرود

 چكيده
 عرض خطر عوامل زيان آور محيط كاركاركنان راه آهن نيز مانند بسياري مشاغل عالوه بر محيط زندگي در م :مقدمه
هـدف از ايـن مطالعـه     .هاي پزشـكي را بـه دنبـال دارد   افزايش هزينه كه كاهش توليد و دارند ا و حوادث قرارهبيماري

 .هاي مختلف در اين كاركنان است تا با اطالع از آن در جهت پيشگيري اقدام شودتعيين فراواني بيماري

شامل لكوموتيوران،  نفر همه كاركنان فني 494نوع مطالعه توصيفي تحليلي بوده جامعه مورد مطالعه : هاروش مواد و
اي آوري اطالعات فرم معاينـات دوره روش جمع. باشنديك منطقه از راه آهن مي سوزن بان، تعميرات، كنترل ترافيك و

تحليـل   تجزيـه و  .آزمايشات پاراكلينيكي تكميـل گرديـد   مصاحبه و معاينه توسط پزشك و صورتبهكارگران بوده كه 
 .انجام گرفت SPSSافزارستفاده از نرماطالعات با ا

همـه  . مطالعـه شـركت كردنـد    در 5/15±8/8 سابقه كار، 3/39±9/8 كاركنان با ميانگين سن ها نشان دادافتهي :هاافتهي
باالترين فراواني بيمـاري مربـوط بـه افـت     . كردندساعت استراحت كار مي 48ساعت كار و  24شيفتي  صورتبهافراد 

و مشـكالت  %) 17( مشكالت اسكلتي عضـالني %) 27( ، افزايش چربي خون%)30( پس كاهش بيناييس%) 38( شنوايي
 .دست آمدبه%) 12( رواني

گيـري نتـايج   يبـراي پيشـگيري پ  . آهن باالستها در كاركنان راهبا توجه به نتايج حاصله فراواني بيماري: گيرينتيجه
 .گرددايمني توصيه مي موازين بهداشت و اي، تغيير شغل بعضي كاركنان، آموزشمعاينات دوره

 .آهن، بيماري، سالمتيكارگران راه :كليديواژگان
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 دانشگاه علوم پزشكي گناباد دانشجويان عمومي سالمت با زندگي سبك ارتباط
 مهناز بهرامي، سارا لقمانيان، محمود شمشيري، آيدا نقيبي، 1منصوره رنجبر

  .گاه علوم پزشكي گناباددانش -دانشجوي كارشناسي پرستاري -1

 چكيده
هرگونـه اخـتالل در    .شـود  ين ابعاد سالمت عمومي هـر فـردي محسـوب مـي    ترمهميكي از  سالمت رواني، :مقدمه

دار  هاي مختلـف علـوم پزشـكي درآينـده عهـده     دانشجويان گروه .سازد متأثراند ساير ابعاد انسان را توميسالمت روان 
 .رسـد  راين شناخت وضعيت سالمت رواني و عوامل مرتبط با آن ضروري بـه نظـر مـي   بناب سالمت جامعه خواهند بود؛

 .پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت سالمت رواني و عوامل مرتبط با آن انجام گرديد

جامعه پژوهش را كليه دانشـجويان اشـتغال بـه تحصـيل دانشـگاه       .باشد العه از نوع همبستگي ميمط :هامواد و روش
 دختـر و  150نفر از دانشجويان علوم پزشكي گناباد شامل  200نمونه پژوهش شامل  .گناباد تشكيل دادندعلوم پزشكي 

بهداشـت   ،%)20( ، مامـايي %)40( هـاي پرسـتاري   هـا از رشـته  نمونه .پسر بودند كه به روش تصادفي انتخاب شدند 50
اطالعـات بـا    .انتخـاب شـدند  %) 10( هـاي پزشـكي  و فوريت %)10( اتاق عمل و هوشبري ،%)20( ايعمومي و حرفه

دسـت آمـده وارد   ههاي بداده .آوري شد در مورد سالمت عمومي و سبك زندگي جمع GHQ-28 نامهاستفاده از پرسش
هـاي آمـاري   و آزمـون  ...)فراواني، ميانگين، انحراف معيـار و ( شد و با استفاده از آمار توصيفي17نسخه SPSSافزار نرم

 .واريانس يك طرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت آناليز كاي اسكوئر،
سيگاركشـيدن   ،)P=001/0(تغذيـه   ،)P=001/0(سالمت عمـومي بـا ورزش    بر اساس نتايج آزمون كاي دو، :هايافته

)027/0=P(، رعايت اصول ايمني )001/0=P(، كنترل استرس )001/0=P(     دار و بـا  و جـنس دانشـجويان ارتبـاط معنـي
دار معنـي  سالمت عمومي با ابعاد سـبك زنـدگي ارتبـاط    .ل تحصيل وضعيت سكونت ارتباط نداشتدانشكده مح سن،

 .داشت ضعيفي

جهـت ارتقـاء   . هاي پژوهش نشان داد كه دانشجويان در زمينه ورزش وضعيت نـامطلوبي داشـتند  يافته :گيرينتيجه
چنـين تشـويق دانشـجويان بـه     شگاه همفعاليت ورزش دانشجويان فراهم نمودن امكانات ورزشي مناسب در محيط دان

  .شودسبك زندگي و سالمت عمومي توصيه مي ءمنظور استفاده از اين امكانات ورزشي در جهت ارتقا
 .دانشجويان علوم پزشكي سالمت عمومي، سبك زندگي،: كليدي واژگان
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 RULAارزيابي ريسك ارگونومي ناشي از استرس پوسچرال به روش 
تزئينات داخلي شركت مهركام پارس  اي مونتاژ صندلي وهدركارگران ايستگاه

مونتاژ در سال  عضالني كارگران –ايران خودرو و بررسي عوارض اسكلتي
1387 

 5، پروين خوشه مهري4مهدي اكبرزاده ،3شهرام وثوق ،2ابراهيم عظيمي ،1رسول توكلي
دانشگاه علوم پزشكي  –دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي -2 .دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -دانشجوي كارشناسي ارشد سم شناسي -1

 .اسالمي دانشگاه آزاد -دكتراي آمار -4 .بهشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد -محيط زيست -علمي دانشكده سالمت،ايمني هيأت عضو -3 .تهران
 .دانشگاه علوم پزشكي تهران -ت علميأعضو هي -5

 چكيده
 و گرفت صورت قطعات تزئينات داخلي و صندلي خودرو كارگران ايستگاه مونتاژ طرف طي شكاياتي كه از :مقدمه

-اپراتورهاي ايستگاه آن شديم تا بر بين كارگران، در هاي ديگربيماري عضالني و -هاي اسكلتيشيوع بيماري چنينهم
  .ايه نماييمها راهكارهايي را اربراي رفع مشكالت آن قرارداده وتربيشبررسي  مورد را هاي مونتاژ

 استفاده از با كارگر 62 هاي حساس بدنيوضعيت تصويربرداري درحين فعاليت، اين مطالعه با در :هاروش و مواد
مشخص كردن سطوح اقدامات انجام  ي ثبت وضعيت انجام كار،سيستم امتيازدهي وسه مرحله بررسي و RULAروش 

جدول استاندارد  از خير مناسب است يا يابي پوسچرخصوص ارز براي تشخيص اينكه آيا روش اجرايي در .شد
Plibel نامه نورديك وعضالني تمامي كارگران ازپرسش -هاي اسكلتيبراي بررسي ناراحتي .استفاده شد Body map 

ن جهت يچنهم .استفاده شد SPSS افزارنرم نامه ازنتايج پرسش ميان وضعيت بدني و براي ارتباط و استفاده شد
 .استفاده گرديد روال استاندارد افزارنرم امتيازدهي از در به خطاي صفردستيابي 

 صندلي خودرو و تزئينات داخلي و ازكاركنان خط مونتاژ نفر 90 ارزيابي ايستگاه و 60 بررسي پس از :هاافتهي
 62 چنينهمو  دانرا كسب كرده 5 ي زيرمونتاژ رتبه كارگر 28 كه تعداد مشخص شد ارزيابي پوسچر تصويربرداري و

 ضمنًا .اند مورد بررسي دقيق قرارگرفتندكرده را اخذ باالتر و 5ي دليل اينكه رتبههب خطوط مونتاژ شاغل در كارگر
نامه نورديك پرسش نتايج حاصل از .وضعيت پيشنهادي نيز بررسي شد قرارگيري در از بعد پوسچرهاي افراد امتياز

 برندپشت و گردن رنج مي قوزك پا، زانو، هاي كمر،ناراحتي ئينات داخلي كارگران ازتز ايستگاه مونتاژ نشان داد كه در
گردن  زانو، پشت عضالني در مچ دست راست، -هاي اسكلتيهاي مونتاژ صندلي نيز كارگران از ناراحتيدر ايستگاه و

 .شكايت دارند
ي كه رابطه گران خطوط مونتاژ نشان دادكار ارزيابي پوسچر نامه نورديك ونتايج حاصل از پرسش :گيرينتيجه

 هر شده در هاي امتيازات اخذبررسي پس از .در فعاليت وجود دارد درگير عضو نزديكي بين نوع اختالل و بسيار
اين راهكارها عبارتند  عضالني برآمديم كه برخي از -اسكلتيرفع عوارض د ي اقدام اصالحي درصدارايه وضعيت با

طراحي  تنظيم سرعت خط، ي كارگران،طراحي ابزار براي استفاده بهبود شرايط محيط كار، ري،وضعيت كا تغيير :از
 ...، چرخشي كردن كاروآنتروپومتريانتخاب افراد بر اساس خصوصيات  صندلي مناسب،

 .RULAروش پوسچر، عضالني، -اختالالت اسكلتي :واژگان كليدي
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نر با استفاده از  ش صحراييبررسي اثر ضد درد عصاره آبي گياه نعناع در مو
 تست فرمالين

 2نژاد جهانگيري محمد ،2نوشيروان رئيسي ملك فرامرز ،2جعفري الهه ،1كميلي غالمرضا دكتر
 .دانشجويي تحقيقات كميته -زاهدان پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي دانشجوي -2. زاهدان پزشكي علوم دانشگاه -1

 چكيده
 از اسـتفاده . است پزشكي يهاكلينيك به بيماران مراجعه علل ترينشايع از يكي و بوده شايع شكايت يك درد :مقدمه
 مطالعـه  ايـن  انجـام  از هـدف . است افزايش به رو وحتي بوده متداول قديم هايزمان از درد تسكين در دارويي گياهان
 .است نر صحرايي يهاموش در) mentha spicata( نعناع آبي عصاره درد ضد اثر ارزيابي

 200±50 وزن بـا  و هفته 12 تا Wistar-Albino8 نر صحرايي موش 40 تعداد تجربي، مطالعه اين در :هاروش و ادمو
 مـي  نگهـداري  مشـابه  شـرايط  در و شدند تقسيم گروه 5 به تصادفي، طوربه حيوانات. گرفتند قرار مطالعه مورد را گرم

 و mg/kg 50، 100 شـامل  متفـاوت  دوزهاي با) اسپيكاتا نتام( نعناع آبي عصاره) گروه سه( آزمايش يهاگروه در. شدند
 كنتـرل  گـروه  در و كرد، دريافت mg/kg 100 دوز با را ديكلوفناك داروي مثبت كنترل گروه. شد تزريق صورتهب 200
 تسـت  انجام از قبل دقيقه 15 و صفاقي داخل صورتبه ،هاگروه تمام در دارو تزريق. شد تزريق سالين نرمال تنها منفي

 پـاي  كف در جلدي زير صورتبه درصد 5/2 فرمالين محلول µL 50 سپس،). حيوان هر ازاي به mL 5/0( بود فرمالين
 از اسـتفاده  بـا  دارو درد ضـد  اثـر  و هـا موش رفتار دقيقه، 30 مدت به فرمالين تزريق از بعد. شد تزريق هاموش راست
 .شد ارزيابي امتيازدهي روش
 مشـاهده  نعناع آبي عصاره دوز به وابسته درد ضد اثر بيشترين) تزريق از پس اول دقيقه 5( درد دحا دوره در :هايافته

). P>05/0( داشـت  وجـود  mg/kg 50 و mg/kg 100 دوزهاي در ترتيب به مدت اين در درد ضد اثر ترينبيش و شد،
 مشـاهده  تـري بـيش  درد ضـد  ثيرأت ز،دو افزايش با) تزريق از پس دوم دقيقه 25( مزمن درد دوره طول در كه حالي در

 دوزهـاي  درد ضـد  اثـرات  تنهـا  چنـين، هـم . داشت عصاره mg/kg 50 دوز را درد ضد اثر ترينبيش و) P<05/0( نشد
mg/kg 50 و mg/kg 100 ديكلوفناك از نعناع آبي عصاره )mg/kg 100 (بود تربيش )05/0<P.( 
صاره آبي نعناع تنها در دوره حاد درد اثـرت ضـد درد قابـل تـوجهي     بر اساس آناليز نتايج مطالعه ما، ع :گيرينتيجه
 جهـت  البتـه . تري نسبت به داروي رايج ديكلوفنـاك بـود  چنين عصاره آبي نعناع داراي اثرات ضد درد بيشهم. داشت
 ياجـرا  انسـان،  در آن جـانبي  عـوارض  نيـز  و گيـاهي  عصاره اين درد ضد ثيرأت روي ثرؤم فيزيولوژيك عوامل بررسي

 .گرددمي پيشنهاد تريبيش باليني كارآزمايي تحقيقات
 .نر صحرايي موش درد، ضد اثر آبي، عصاره نعناع، :كليدي واژگان
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بررسي ميزان آگاهي و عملكرد والدين از كيف استاندارد و درصد استفاده از 
  ي شهر سبزواران مدارس ابتدايي مناطق سه گانهآموزدانشآن توسط 

 3، آرش اكابري2فرمحمدعلي يعقوبي، 1غفور همايي
عضـو   -3 .دانشگاه علوم پزشـكي سـبزوار   -ت علمي گروه بهداشتأعضو هي -2 .دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -دانشجوي كارداني بهداشت مبارزه -1
 .دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -ت علمي گروه بهداشتأهي

 چكيده
هـاي غيـر   را در سنين باال بـه خطـر مـي انـدازد، اسـتفاده از كيـف      يكي از مسايلي كه سالمت جسماني افراد : مقدمه

ي كارشناسان خستگي و عوارض ناشـي از اسـتفاده ايـن گونـه     بنابر عقيده. باشداستاندارد در مقطع ابتدايي تحصيل مي
اهي و عملكـرد  لذا، اين مطالعه با هدف تعيـين آگـ  . ان خواهد بودآموزدانشتر از مردودي وسايل به مراتب نگران كننده

 .والدين از كيف استاندارد در شهر سبزوار انجام شد
ان مقطع ابتدايي شـهر  آموزدانشي پژوهش آن را جامعه. ي توصيفي استپژوهش حاضر يك مطالعه :هامواد و روش

گيـري  نهمي شود؛ با توجه به اين امر روش نمو دهند، آموزش و پرورش سبزوار به سه منطقه، تقسيمسبزوار تشكيل مي
ي مقـدماتي بـه تعـداد    جهت تعيين روايي و پايايي مطالعـه ابتـدا مطالعـه   . نفر برآورد شد 400اي و حجم نمونه خوشه

 . استفاده شد SPSSافزار ها از نرمنامه صورت گرفت و جهت تجزيه و تحليل دادهپرسش 30تكميل 
آنان آگاهي متوسط %  9/37لدين آگاهي بسيار خوب و وا% 17نامه دهنده به پرسشنفر پاسخ 397از مجموع : هايافته

در ارتبـاط بـا نـوع    . از عوارض كيف غيـر اسـتاندارد مطلـع بودنـد    %  5/29ها تنها در ميان آن.از كيف استاندارد داشتند
چنين مشخص شده كه هم. والدين هنگام خريد به طرح و مدل كيف تا استاندارد بودن آن توجه دارند%  5/77عملكرد 

 .آموزان از كيف استاندارد استفاده مي كنندرصد ناچيزي از دانشد
تـر بـه   كـم  ي مشخصات كيف استاندارد نداشته و هنگام خريد نيـز اكثر والدين آگاهي مطلوب در زمينه: گيرينتيجه

 .كنندخصوصيات كيف استاندارد توجه مي

 .آگاهي، عملكرد كيف استاندارد، :واژگان كليدي
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 1387 سالمتي سالمندان در شاهرودمشكالت  بررسي
 4، فريده صادقيان3، رضا چمن2، مرضيه هاشمي1عزتي قدرت

دانشگاه علوم پزشكي  -كارشناس بهداشت عمومي -2 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -ايدانشجوي بهداشت حرفه -1
دانشگاه علوم پزشكي  -ايعلمي بهداشت حرفه هيأتعضو  -4 .لوم پزشكي شاهروددانشگاه ع - علمي و اپيدميولوژيست هيأتعضو  -3 .شاهرود
 .شاهرود

 چكيده
در عصر حاضرجوامع مختلف به مدد توسعه نظام سالمت و توسعة اجتماعي اقتصادي و فرهنگي به ميـانگين  : مقدمه

در ايـران نيـز   .آورنـد   به ارمغان مـي  تري را براي شهروندان خودكنند و ا ميد به زندگي بيش سني باالتري دست پيدا مي
ايـن  .هـاي اخيـر رسـيده اسـت     سـال در سـال   75به رقمي باالتر از  56سال از سال  50اميد به زندگي از كمي بيش از 

. كننـد  هاي سالمندي را براي آحاد مردم خود فـراهم مـي   كند كه جوامع مختلف امكان تجربة سال اطالعات يادآوري مي
زندگي ماننـد سـالخوردگي پـر     اي ازاثر تحليل رفتن قواي جسماني و ذهني شايد هيچ دوره كه براما بايد توجه داشت 

هـاي   هاي سالمت نيـز بايـد خـود را بـراي مـديريت مشـكالت سـال        مساله و نگران كننده نباشد و متناسب با آن، نظام
 .باشدشهر شاهرود مي سالمتي سالمندان در هدف از ااين مطالعه بررسي وضعيت. سالمندي آماده نمايند

شـهري و   سـاله  60-69نفـر از سـالمندان   1046بـرروي   باشـد كـه  ن مطالعه از نوع مقطعي مـي اي: هاروش مواد و

نامـه  آوري اطالعـات پرسـش  تصـادفي بـوده و ابـزار جمـع     صـورت بـه روستايي شاهرود انجام شد روش نمونه گيري 
مصـاحبه تكميـل    صـورت بـه بهورزوكاردان بهداشت خـانواده  مشكالت سالمتي سالمندان وزارت متبوع بود كه توسط 

 .انجام گرفت SPSSافزار تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از نرم.گرديد

تنهـا زنـدگي   % 13سـواد و بـي % 60شهري،% 8/59زن، % 61نتايج حاصله نشان داد كه از جامعه مورد مطالعه  :هاافتهي

ــدمــي مشــكالت %  62مشــكالت شــنوايي،% 23مشــكالت خــواب، % 7/44از مشــكالت بهداشــتي ســالمندي  .كردن
مشـكالت دسـتگاه ادراري را گـزارش    % 8/14و  اخـتالل حافظـه  % 3/45يبوسـت،  % 7/21مشكالت پـا،  % 2/45بينايي،
مشـكالت   چنـين هـم در اين مطالعه بين مشكالت خواب، يبوست و اختالل حافظه در سـالمندان بـا زن بـودن،    .كردند

 .)P>05/0( دست آمدودن ارتباط مثبت معناداري بهشنوايي با شهري ب

هـاي نظـام يافتـه بـه     توسـعه مراقبـت  . نتايج مطالعه نشان داد مشكالت سالمتي در سـالمندان باالسـت   :گيرينتيجه

هاي ساده پيشگيري و كنترل بيماري به سالمندان و اعضا خانواده آنـان  سالمندان توسط مراكز بهداشتي درماني، آموزش
 .ثر باشدؤاند دركاهش مشكالت سالمتي اين گروه رو به رشد از جامعه متومي

 .سالمندي، مشكالت سالمتي، شاهرود :واژگان كليدي
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آموزان پايه سوم ابتدايي شهر بررسي وضعيت سالمت دهان و دندان دانش
 1386گناباد در سال 

 3، دكتر علي رمضاني2، محمد مطلبي2ك محبيسيام ،1، عصمت السادات حسيني1، اكرم نور نعمت شاهي1ليلي محمدپور
 .دندانپزشك -3 .دانشگاه علوم پزشكي گناباد -علمي هيأتعضو  -2 .دانشگاه علوم پزشكي گناباد -پرستاري دانشجوي -1

 كيدهچ
سالمت دهـان و دنـدان   . هاي اثرگذار بر آن استتحقق سالمتي منوط به توجه و برنامه ريزي در تمامي مؤلفه: مقدمه

 DMFT. شـد محسـوب مـي   PHCي از يازده شعار مهم قرن بيست و يكم شناخته شده و قبالً نيـز يكـي از اجـزاي    يك
پايه سوم ابتدايي از لحاظ رشد دنداني مـا  . باشدشاخصي ساده، سريع و قابل اعتماد در تعيين سالمت دهان و دندان مي

را نيز مقـدور   dmftشود كه امكان اي مخلوط مشاهده ميهقرار دارد و در اين دوره دندان Permanentو  Decidousبين 
در  DMFTآمـوزان بـا اسـتفاده از شـاخص     منظور تعيين وضعيت سالمت دهان و دندان دانـش اين پژوهش به. سازدمي

 . شهر گناباد انجام شد

تـدايي شـهر گنابـاد    آموزان پايه سوم اباين مطالعه توصيفي مقطعي بوده و جامعه مورد پژوهش دانش: هاروش و مواد
مورد معاينه و مصـاحبه زيـر نظـر دندانپزشـك     ) نفر 529(آموزان اين مقطع باشد كه به روش سرشماري كليه دانشمي

نامـه، آينـه يكبـار مصـرف و سـوند      ، پرسـش DMFTابزارهاي مورد استفاده شامل چـك ليسـت انـدكس    . قرار گرفتند
، ضريب همبستگي و آناليز واريانس مـورد تجزيـه   Tبه كمك آزمون  SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده. مخصوص بود

 .و تحليل قرار گرفتند

از % 32/8از مسـواك و فقـط   % 3/77. دختر بودند% 8/49جامعه مورد پژوهش پسر و % 2/51نظر جنسيت  از: هاافتهي
بدسـت آمـد كـه    DMFT 22/0± 04/1و  86/3 ±11/1ان مـورد پـژوهش   آمـوز دانش dmft. كردندنخ دندان استفاده مي

آنـاليز  . بود% 3/8درصد كودكان عاري از پوسيدگي دندان در اين بررسي . داري را در دو جنس نشان نداداختالف معني
تحصيالت  چنينهم. داري را بين تعداد دفعات مسواك زدن با شاخص مربوطه نشان دادواريانس يك طرفه رابطه معني

 .داري داشتندارتباط معني DMFTوالدين و بعد خانوار با 

آموزان پايه سوم ابتدايي شهر گناباد نتايج اين بررسي نشان داد كه وضعيت سالمت دهان و دندان دانش: گيرينتيجه
داري نـدارد ولـي از   نيز با شاخص كشوري اخـتالف معنـي   CFاز الگوي كشوري تبعيت كرده و نسبتًا مطلوب است و 

 . ار دارددر حد متوسط قر WHOنظر اهداف 

 .CF، شاخص DMFTآموزان، شاخص بهداشت دهان و دندان، دانش :واژگان كليدي



 و نهمين سمينار دانش و تندرستيكشور هاي تحقيقات دانشجويي شرق پنجمين سمينار كميته 
 

 88آذر ماه  20و  19

 ٢٢ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شاهرود                                                

 

گاه
انش

ح د
صب

 

ثير الگوي آموزش باليني تلفيقي بر نگرش رواني دانشجويان پرستاري أبررسي ت 
 نسبت به بيماران در كارآموزي بخش روان

  3، فاطمه صادقي2، ربابه عموپور1نيا، سيدحميد شريف2، رقيه نظري1حميد حجتي
عضو -بابلدانشگاه علوم پزشكي  -دانشجوي كارشناسي پرستاري -3. دانشگاه علوم پزشكي بابل -2 .دانشگاه علوم پزشكي بابل -ت علميأعضو هي -1

  .كميته تحقيقات دانشجويي
 چكيده
اهداف سيستماتيك دستيابي به  صورتبهها و موادي است كه ها، روشاي از برنامهنظام آموزشي مجموعه :مقدمه

هاي اخير خلع بين تئوري و عمل باعث بحران در سفانه در سالأمت. نمايدآموزش را براي يادگيرندگان تسهيل مي
كه شايد بتوان با استفاده از . مراقبت پرستاري شده و همين امر خدمات پرستاري را با انتقاداتي مواجه ساخته است

اين مطالعه نيمه تجربي با  .يان به اهداف يادگيري را فراهم نمودهاي يادگيري تلفيقي، امكان دستيابي دانشجوروش
ثير الگوي آموزش باليني تلفيقي بر نگرش رواني دانشجويان پرستاري نسبت به بيماران در كارآموزي أهدف بررسي ت

 .بخش روان صورت گرفت
-برنامه(زمايش در طي يك صورت دو گروه شاهد و آبهدانشجو  85در اين پژوهش نيمه تجربي  :هامواد و روش

 هاآنكه قبل شروع كارورزي نگرش رواني عمومي و اختصاصي ) روزه در يك واحد كارآموزي روان 10ريزي 
بر اساس اين برنامه گروه آزمايش در طي دوره كارآموزي عالوه بر . سنجيده شده بود تحت آموزش قرار گرفتند

چنين گروه هم. وه درماني، بازي درماني، كاردرماني آشنا شدروش گر عملي با صورتبهآموزش روتين و باليني 
-چنين مباحث تئوري در غالب فيلمهم. اصولي با شيوه مصاحبه و ارتباط با بيمار رواني آشنا شدند صورتبهمداخله 

قط گروه شاهد هم طبق روتين بخش توسط پرسنل ف. ي آموزشي با محتوي روان براي گروه آزمايش به اجرا درآمدها
توسط آمار . در انتهاي كارآموزي مجدد نگرش رواني هر دو گروه سنجيده شد. كارهاي باليني بيمار را انجام دادند

 .توصيفي و استنباطي مورد تجزيه تحليل قرار گرفت
داري نتايج اين پژوهش قبل شروع مطالعه بين نگرش رواني دانشجويان گروه شاهد و آزمايش ارتباط معني :هايافته

به ميزان باال بود كه در  9/41±7/5ولي بعد انجام مداخله ميانگين نمره نگرش عمومي گروه آزمايش . ا نشان ندادر
كه بين نگرش رواني قبل و بعد كارآموزي در . به ميزان متوسط بود 2/35+7/3گروه شاهد با ميانگين و انحراف معيار 

چنين نمره نگرش رواني اختصاصي در گروه آزمايش هم ).P=001/0( دو گروه ارتباط معني داري نشان داده شد
داري نشان داده كه در نگرش رواني اختصاصي در دو گروه تفاوت معني. بود 4/25±7/2و در گروه شاهد  9/1±2/26

 .نشد
 از آنجايي فيلد باليني يك اصل اساسي و غير قابل جايگزين، در آماده كردن دانشجويان پرستاري براي :گيرينتيجه

كه اين . ثير قرار دهدأتواند نتايج آموزش باليني دانشجويان را تحت تمحيط باليني مي. ستهاآناي پذيرش نقش حرفه
هاي ارتباط بين فردي، تفكر انتفادي و رشد و توسعه مسائل باليني ق، انگيزه و مهارتيامر مي تواند موجب افزايش عال

الگوي آموزشي تلفيقي در مقايسه با الگوي آموزشي سنتي . وان عنوان نمودتلذا با توجه به نتايج اين پژوهش مي. شود
 .بر ارتقاي سطح درك و نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به بيماران رواني مؤثرتر بوده است

 .آموزش تلفيقي، نگرش رواني، دانشجويان، پرستاري :واژگان كليدي
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انشجويان پرستاري زاي محيط باليني از ديدگاه دبررسي عوامل استرس
  مامايي زاهدان دانشكده پرستاري و

 2فاطمه سرحدي ،2زادهنسمانه قربا ،1فتيحه كرمان ساروي
 .دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -دانشجوي پرستاري -2. دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -ت علميأعضو هي-1

 چكيده
بسياري از . كنندزاترين دوره ياد ميتنش عنوانبهدانشجويان پرستاري از دوره آموزش باليني پرستاري  :مقدمه

يادگيري در محيط باليني،  .شناسندي اضطراب ميايجاد كننده عامل عنوانبهدانشجويان پرستاري تجربيات باليني را 
-هدف از اين مطالعه تعيين عوامل تنش. درس وجود ندارند السسازد كه در كهايي مواجه ميدانشجويان را با چالش

تري از كيفيت آموزش و پيشرفت مؤثر آموزش باليني و دستيابي به سطح مطلوب هاآنمحيط بالين جهت رفع  زاي
 .باشدمي

 ،هاي سوم تا هشتم دانشكده پرستاري زاهدان انجام شددانشجوي ترم 130بر روي  اين مطالعه :هامواد و روش
آوري شد و جمع سؤال بسته 29نامه مشتمل بر شسر شماري بوده و اطالعات از طريق پرس صورتبهگيري نمونه
 .تجزيه و تحليل شد SPSS افزارنرمبا استفاده از  هاداده

ترين عوامل بيش عنوانبه) 3/63(%و سر پرستار ) 5/68(%درخصوص ارتباطات بين فردي ارتباط با مربي  :هايافته
مراقبت از  ،)9/76%(يز كردن بيماران بعد از دفع تم ،ي پرستاريهادر امر مراقبت ،زاي ارتباطي مطرح شداسترس

. ترين اقدام استرس آميز براي دانشجويان بوده استبيش) 1/53(%وديدن بدن بيمار فوت شده ) 3/72(%بيماران بدحال 
زجر كشيدن بيماران بد  :بيشترين احساس نا خوشايند را كه دانشجويان در طول كارآموزي تجربه كردند عبارتند از

-بهمراقبت نا كافي از جانب پزشك و پرستار بوده است دانشجويان تذكر مربي در حضور پرسنل و پزشكان را  ،حال
 .يك تجربه تحقير آميزمطرح نمودند عنوان

زاي يابي به اهداف آموزشي ضرورت دارد تا شرايط استرسبراي تسهيل يادگيري دانشجويان و دست :گيرينتيجه
 .ي موجود به دانشجويان آموزشي داده شودهاي مقابله با استرسهاافته و روشي آموزشي تعديل يهامحيط

 .محيط باليني، استرس، دانشجو :واژگان كليدي
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درخصوص  يپرستار انيو دانشجو ينينظرات پرستاران بال ياسهيمقا يبررس
 1387سال  زاهدان يآموزش يهامارستانيدر ب ماريثر بر آموزش به بؤعوامل م

 2بهدخت وانيك ،1انيفاطمه كي
 .زاهدان يدانشگاه علوم پزشك -يپرستار يدانشجو -2 .زاهدان يدانشگاه علوم پزشك -يعلم هيأتعضو  -1

 چكيده
انجام  انيپرستاران و دانشجو دگاهياز د ماريآموزش به ب يعوامل اثرگذار بر اجرا سهيمنظور مقامطالعه به نيا :مقدمه

 .شده است
شد و  هينامه تهشسپر قياطالعات از طر ،دانشجو در مطالعه شركت داشتند 150ستار و پر 150 :هاو روش مواد

 .شدند ميتقس هگذار به سه دستتأثيرعوامل 
 يآموزش دهنده از اطالعات و دانش كاف يمربوط آموزش دهنده برخوردار موارد: انيدانشجو دگاهيد از :هايافته

آموزش  يدهنده در زمان اجراارتباط با آموزش يدر برقرار ماريب يياناتو رندهيگمربوط به آموش موارد. درصد 7/98
 3/47 يانجام اصالحات بعد يآموزش برا يابيارزش جينتا يريو امكانات به كارگ زاتيمربوط به تجه موارد. درصد 80

 .درصد
. درصد 3/99 يش كافدهنده از اطالعات و دانآموزش يدهنده برخوردارمربوط آموزش موارد: پرستاران دگاهيد از

. درصد 92آموزش  يدهنده در زمان اجراارتباط با آموزش يدر برقرار ماريب ييتوانا رندهيگمربوط به آموش موارد
 . درصد 68 يانجام اصالحات بعد يآموزش برا يابيارزش جينتا يريكارگو امكانات به زاتيمربوط به تجه موارد

توان عوامل را به سه گروه مربوط ميكه  ،شد ييشناسا ماريبر آموزش به ب مطالعه عوامل موثر نيدر ا :گيرينتيجه
 دگاهيد هيدر قسمت مقاس. كرد ميتقس زاتيو مربوط به امكانات و تجه رندهيگمربوط به آموزش ،دهندهبه آموزش

  بود كيبه هم نزد اريبس جيانت در رابطه با عوامل يپرستار انيپرستاران و دانشجو
  .انيدانشجو دگاهيد ،پرستاران دگاهيد ،هيمقاس ،ماريآموزش به ب :يديكل گانواژ
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 پيشرفت تحصيليآزمون بررسي نتايج آناليز كمي و كيفي چند 
 2يگرجيقنبر ميمر ،1، دكتر اكرم ثناگو1دكتر ليال جويباري

 .گلستان يدانشگاه علوم پزشك -دانشجو -2 .گلستان يدانشگاه علوم پزشك -عضو هيأت علمي -1

 چكيده
سنجش صفت مورد  يبرا يكاف ييايو پا ييروا يدارا ديبامي گيرياندازهابزار سنجش و  عنوانبه يهر آزمون :مقدمه

باشند كه از درجه پايائي بااليي در آموزش پزشكي مي هاي چند گزينه اي رايج ترين انواع آزمونهاآزمون. نظر باشد
هدف از  .همراه هستند يمعلم ساخته و استاندارد نشده با اشكاالت متعدد يهااز آزمون ياريسفانه بسأمت. برخوردارند

شمال  ييو ماما يپرستاري هادانشكده يكي از ايي چند گزينههااز آزمون يگروه يفيو ك يكم يابيمطالعه ارز نيا
 .بوده است 1388در سال كشور 

اي نيمسال تحصيلي دوم ي كتبي چند گزينههامونتوصيفي كليه سؤاالت آز يدر اين مطالعه كاربرد :هاو روش مواد
ت از سؤاال. مورد بررسي قرار گرفت سؤال 523درس و  12بهداشت جامعه و كودكان شامل  يدو گروه پرستار 1388

بلوم  يي سؤال، تاكسونومهاگانه ميلمن براي طراحي ساقه و گزينه 14نظر ساختار مطابق چك ليست مبتني بر اصول 
آزمون  زيآنال افزارنرماز  يكم يهاشاخص ريآزمون و سا يو دشوار سؤال زيقدرت تم يبررس يبرا. شدند يابيارز

  .استفاده شد

 ياشكاالت ساختار نيتربيش. داشتند »در حد خوب يساختار«درصد  3/94 يمورد بررس سؤال 523از  :هاافتهي
، كلمات تكراري %)7/32(اطالعات در ساقه سؤال ، قرار نداشتن بخش اعظم %)4/57( هانهيگز يخط نشيچ«مربوط به 
درصد  4/96. بوده است» %)8/29(لغوي  اراز نظر طول و ساخت هاو همسنگ نبودن گزينه%) 1/32( هادر گزينه

 بيضر نيانگيم. بودند يريادگي يدهايت از باسؤاالدرصد  8/79. قرار داشتند »دانش و فهم« كيت در سطح سؤاال
ت سؤاالدرصد  7/43ت، مناسب، سؤاالدرصد  1/21در كل . بوده است ريمتغ 8/0تا  49/0از  اهكل آزمون يدشوار

 زيبا دامنه قدرت تم« يكم زياز قدرت تم هاآزمون يتمام بايتقر. سخت بودند يليخ زينت سؤاال 5/14آسان و  يليخ
 .مطلوب داشتند زيدرت تمق درس دو درس 12از مجموع . برخوردار بودند »32/0 زيقدرت تم نيتربيشو  14/0

 در وضع نسبتاً ياي مورد مطالعه از نظر ساختاري چند گزينههاحاضر نشان داد اگرچه آزمون يبررس :گيرينتيجه
. باشندنيازمند اتخاذ تدابير اصالحي مي زيقدرت تم ،يقرار داشتند اما از نظر توزيع تاكسونومي، قدرت دشوار يخوب

مركز مطالعات و توسعه آموزش  يابيو نظارت دفتر ارزش دياسات يبرا يآموزش يهاكارگاه يرتواند برگزايم ريتداب نيا
دانشگاه  يبزرگ آموزش يهاگروه ريسا يهاآزمون يفيو ك يكم يبررس. امر مهم باشد نيدانشگاه بر ا يعلوم پزشك

 .باشديم يضرور
 .يفيك زيآنال ،يكم زي، اصول ميلمن، آنالاي، تاكسونوميپيشرفت تحصيلي، آزمون چند گزينه :يديكل واژگان
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 پرستاران در محاسبه دوز داروها يآموزش يازهاين يبررس
 4يناصر اليل، 3ينظر نيپرو، 2ييرزايم حهيمل، 2ييرضا ميمر، 2دادور اليل، 1يدادگر يعل

 -يكارشناس آموزش مـداوم پزشـك   -3 .شاهرود يدانشگاه علوم پزشك -يكارشناس پرستار -2 .شاهرود يدانشگاه علوم پزشك -يعلم هيأتعضو  -1
 .دانشجويي قاتيتحق تهيعضو كم -شاهرود يدانشگاه علوم پزشك -ييماما يدانشجو -4 .شاهرود يدانشگاه علوم پزشك

 چكيده
با . رسد¬يبه نظر م اتيدارو و محاسبه دوز دارو از ضرور زيتوجه به دارو، تجو يپرستار يدر برنامه درس :مقدمه

در مورد دانش و مهارت پرستاران در كشور ما در مورد محاسبه دوز داروها و لزوم  يدم وجود شواهد كافتوجه به ع
 نييبر آن شدند تا پژوهش حاضر را با هدف تع نيمحقق رستاران،پ يآموزش يازهايبر اساس ن يبرنامه درس يبازنگر

غلظت داروها و  نييتع ،يقيتزر ،ياز خوراكمختلف اعم  يمحاسبه دوز داروها نهيپرستاران در زم يآموزش يازهاين
 .ها انجام دهند¬سرم ونيانفوز

 يدانشگاه علوم پزشك يرسم تيسا در وب يپژوهش پس از فراخوان عموم نيانجام ا يبرا :هاروشمواد و 
نتخاب پرستار ا 196كه به فراخوان پاسخ داده بودند،  يپرستار 220 انيها از م¬در برد بخش هيشاهرود و نصب اطالع

 )Objective Structure clinical examination)OSCEبه روش  يو آزمون عمل يشدند و با استفاده از دو آزمون كتب
 مارستانيب ينيبال طيدر مح OSCEآزمون . از نظر دانش و مهارت محاسبه دوز داروها قرار گرفتند يابيمورد ارز

 .مورد پژوهش انجام شد يواحدها
 يدانش قابل قبول در مورد محاسبه دوز داروها يدارا يدست آمده، پرستاران مورد بررسهب جيتابر اساس ن :هايافته
. برخوردار بودند يخوراك يكه از مهارت متوسط در مورد محاسبه دوز داروها يدر حال ).8/16 4/2( بودند يخوراك

 6/3( يقيتزر يمورد دوز داروها در پژوهش در دهكنن¬پژوهش نشان داد كه دانش پرستاران شركت نيا جينتا ريسا
سرعت و مدت  نييو تع) 1/10 4/1( غلظت داروها نيي، تع)5/8 4/3( يكردن¬حل يداروها )يديور ،يعضالن) (2/12

الذكر برخوردار ¬موارد فوق ياندك تمام ينيحال از مهارت بال نيمتوسط بود و در ع) 4/13 3/3( ها¬سرم ونيانفوز
 .بودند

 يحاضر در رشته پرستار ياستدالل نمود كه برنامه درس نيچن توان¬يپژوهش م يها¬افتهي بر اساس :يريگجهينت
و با توجه به مدون  باشد¬يپرستاران در مورد محاسبه دوز داروها نم ينيبال يازهاين يجوابگو يدر درس داروشناس

ساعات  زانيكه پرستاران منچنا. نموده است يتربيشبه بروز مشكل كمك  يهدف آموزش نينبودن برنامه در مورد ا
 عنوانبه يدروس تخصص ريو سا يداروشناس ،يساعت را و در دروس مختلف شامل فن پرستار 16تا  2مختلف از 

بحث  ژهيوو به مارانيب نيضوع كاربرد داروها بر بالمو گردد¬يم شنهاديپ. خود ذكر كردند يمنبع دانش داروشناس
 يمدون طراح صورتبهقرار گرفته و  يتر¬قيمورد توجه عم يپرستار يمه درسبرنا يدر بازنگر هامحاسبه دوز دارو

 .و اجرا گردد
 .يپرستار يداروشناس ،يپرستار يبرنامه درس، يپرستار، دوز داروها :يديكل واژگان
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بررسي ميزان شيوع سوء مصرف و وابستگي به ترياك و ارتباط آن با برخي 
ري در بيمارستان آموزشي درماني امام فاكتورهاي دموگرافيك در بيماران بست

 1387خميني ساري طي سال 
 1، مهناز مجيدي1رادرضايي، محمد سلطاني1، ميثم مفتاحي1نژادجواد موسي ،1حسينيسيد حمزه

 .دانشگاه علوم پزشكي مازندران -1

 چكيده
كردن جامعه ت مشكل، حساسبه دليل تغييرات سريع شيوع سوء مصرف و وابستگي به ترياك و نياز به شناخ :مقدمه

و دست اندركاران مسائل بهداشتي و انتظامي جامعه از يك سو و از سوي ديگر مطالعات محدودي كه در اين زمينه 
خميني ساري مورد كننده به بيمارستان امامترياك در بيماران مراجعه وجود داشته، شيوع سوء مصرف و وابستگي به

 .بررسي قرار گرفت
شهرستان ساري در طي  خمينينفر از بيماران بستري در بيمارستان امام 400در اين بررسي مقطعي  :اهمواد و روش

نامه اطالعات مورد نياز از طريق پرسش. طور تصادفي انتخاب شده بودند، مورد ارزيابي قرارگرفتند، كه به1387سال 
جهت بررسي سوء مصرف و  DSM IVدر  Iهاي محور دموگرافيك و مصاحبه باليني ساختار يافته براي اختالل

نامه آگاهانه و بيماران پس از اخذ رضايت. آوري گرديدوابستگي به ترياك كه روايي و پايايي آن قابل قبول بود جمع
-نامه دموگرافيك، جهت بررسي سوء مصرف و وابستگي به ترياك توسط پرسشگر مورد مصاحبه قرارتكميل پرسش

 . گرفتند
نامه دموگرافيك قابل تجزيه و تحليل آماري بوده كه پرسش 313نامه توزيع شده، پرسش 400مجموع از  :هايافته

در . انددرصد مرد بوده 7/50درصد افراد زن و  3/49 .»درصد 80ميزان پاسخگويي حدود «گرفتند تحت مصاحبه قرار
 2/11درصد سوء مصرف ترياك و  3/13درصد سابقه مصرف ترياك داشته و از اين تعداد  5/28كل نمونه آماري 

درصد بيماران باقي مانده حائز كرايترياي سوء مصرف يا وابستگي به ترياك  4درصد وابستگي به ترياك داشته و 
) >001/0P(از زنان بود  تربيشصورت معناداري در مردان شيوع سوء مصرف و وابستگي به ترياك به. شناخته نشدند

متوسط مصرف . استر مرحله اول دوستان و در مرحله آخر خواهر يا برادر بودهمشوق اصلي در مصرف ترياك د
  .استو متوسط اقدام به ترك سه مرتبه بوده) درصد 7/90(تمايل به ترك بسيار باال . استگرم بوده 1روزانه معادل 

ويژه در به. باال استسوء مصرف و وابستگي به ترياك در بيماران مورد مطالعه در حد قابل توجهي  :گيرينتيجه
هاي مربوطه نسبت به آموزش مردان با توجه به نقش دوستان در اين امر و تمايل باال به ترك، الزم است كه سازمان

هاي فردي و اجتماعي از يك سو و از سوي ديگر امكانات و تسهيالت در دسترس جهت جامعه در مورد مهارت
 . زم را معمول دارندافرادي كه تمايل به ترك دارند، اقدام ال

 . شيوع، ترياك، وابستگي، سوء مصرف، بيماران :واژگان كليدي
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 متفورمين و توپيرامات در كاهش وزن تأثيرمقايسه 
 3، مهناز مجيدي2راد، محمد رضايي1نژاد، جواد موسي1ميثم مفتاحي

 .دانشـجويي  عضو كميته تحقيقـات  -شگاه علوم پزشكي مازندراندان -دانشجوي داروسازي -2 .دانشگاه علوم پزشكي مازندران -دانشجوي پزشكي -1
 .دانشگاه علوم پزشكي تهران -عضو مركز تحقيقات غدد -ميپزشك عمو -3

 چكيده
هاي رايج بوده و ين مشكالت امروزي دنياي طب است كه مسبب بسياري از بيماريترمهميكي از چاقي  :مقدمه

پاتولوژي چاقي اغلب ناشناخته بوده . كنديافته و درحال توسعه تحميل ميههزينه كالني را بر اقتصاد كشورهاي توسع
متفورمين و متفورمين  تأثيرمطالعه حاضر با هدف مقايسه . هاي درماني و تشخيصي متفاوت نيازمند استو به استراتژي

 .همراه با توپيرامات در كاهش وزن انجام شد
كننده به زن مبتال به چاقي مراجعه 200ايي باليني تصادفي بر روي صورت كارآزممطالعه بهاين  :هامواد و روش

اين . اند، انجام شدنداشته درمانگاه فوق تخصصي طوبي كه منعي جهت مصرف داروهاي مذكور از لحاظ پزشكي
. نفره تقسيم شدند 50پس از اخذ رضايت آگاهانه جهت شركت در طرح، به چهارگروه  BMI>25 بيماران در صورت

به گروه دوم داروي . شده استيك بار در روز در هنگام صرف نهار داده mg 500گروه اول داروي متفورمينبه 
بار در روز به همراه توپيرامات يك به گروه سوم داروي متفورمين يك. شده استيك بار در روز داده mg 50توپيرامات

نمونه در ارتباط  200قابل ذكر است كه به . اندتخاب شدهگروه شاهد ان عنوانبهگروه چهارم نيز . شدبار در روز داده
ضمناً در . شد كه در صورت داشتن عوارض با قطع دارو به مسئول طرح مراجعه نمايندبا عوارض دارويي توضيح داده

ن شده و از ماه توزي 6طور ماهيانه تا كننده بهبيماران مراجعه. اي به بيماران نشدارتباط با تغيير رژيم غذايي توصيه
و با استفاده از  SPSSافزار دست آمده توسط نرملحاظ عوارض جانبي داروها پايش و در پايان ماه ششم اطالع به

 . و دقيق فيشر پردازش شده است T.Testهاي آزمون
گروه سوم  ، در7/40±2/3در گروه دوم . بود 8/41±3/3ميانگين سني زنان مورد مبتال در گروه اول :هايافته

ميانگين كاهش . انداند كه چهار گروه از نظر سني متفاوت از يكديگر نبودهبوده 8/39±4/3، در گروه چهارم 1/3±8/43
 kg 3/0±9/5و در گروه سوم ) >05/0P( kg 5/0±4/4، در گروه دوم )>kg 7/0±25/2 )05/0Pوزن در گروه اول 

)05/0P< (در گروه دوم مواردي ازعوارض رفتاري و . شاهده نشددر گروه چهارم تغيير محسوسي در وزن م. استبوده
 . اختالل در تمركز و حافظه مشاهده شده است

با توجه به . استنتايج مطالعه نشان داد كه روش درماني در گروه سوم مؤثرتر از گروه اول و دوم بوده :گيرينتيجه
البته با . باشدين دو دارو روش درماني ارجح مياحتمال اثر سينرژيستي توپيرامات و متفورمين، استفاده همزمان از ا

كننده توپيرامات مصرف اين دارو نيازمند تحقيقات توجه به مشاهده مواردي از عوارض دارويي در بيماران مصرف
 . تر جهت كشف مكانيسم دقيق اثر آن استگسترده

 .چاقي، متفورمين، توپيرامات :واژگان كليدي
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ان انجير و زيتون در كاهش عاليم و بهبودي بيماران بررسي تأثير استفاده همزم
 سلي

، 5، زهرا كيخا4، محسن رخشاني2، دكتر مهرداد كياني3، گلثومه ابراهيمي2، دكتر محمد مهدي دادرس1محسن كيخا
 8، مهديه آدرم7، عليرضا كيخا6محمدرضا كيخا

دانشگاه علوم  -كارشناس پرستاري -3. زاهدانشگاه علوم پزشكي دان -دستيار تخصص بيهوشي -2. دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -دانشجو -1
دانشگاه علوم  -كارشناس ارشد كامپيوتر و تجارت الكترونيك -5 .دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -تكنيسين علوم آزمايشگاهي -4 .پزشكي زاهدان
 .كارشناسي ارشد روانشناسي دانشجوي -8. كارشناس برق و الكترونيك -MBA. 7كارشناس ارشد  -6 .پزشكي زاهدان

 چكيده
هاي صفراوي، كاهش خطر سرطان، درمان  زيتون داراي اثرات مختلفي مثل محافظت از قلب، دفع سنگ: مقدمه

كرده برگ درخت زيتون اين گياه داراي خاصيت چنين دماست هم... دردهاي روماتيسمي، انتي اكسيدان ضد اسهال و
كننده سينه، يبوست و هاي عصبي، نرم بخشي، درمان بيماريم خواصي مثل آراماز طرف ديگر انجير ه. بر استتب

هدف تحقيق انجام شده بررسي تأثير استفاده همزمان انجير و زيتون در كاهش  .باشد كننده عادات ماهيانه ميمنظم
 .باشد عاليم و بهبودي بيماران سلي مي

آزمايش (گروه  4طور تصادفي در مار مبتال به سل شناسايي و بهبي 100تعداد  در اين مطالعه تجربي: هامواد و روش
مورد ) نفر 25شامل (گروه كنترل . و كنترل قرار گرفتند و عاليم بيماران در ابتدا مورد ارزيابي قرار گرفت) 3و  2، 1

 5ماه روزانه  3دت هاي روتين به مناعالوه بر درم 1گروه آزمايش . هاي روتين با داروهاي موجود قرار گرفتندنادرم
 3هاي روتين به مدت عالوه بر درمان 2گروه آزمايش . دريافت كردند) عدد انجير متوسط 15معادل (سروينگ انجير 

هاي ناعالوه بر درم 3گروه آزمايش . ليوان دم كرده برگ زيتون دريافت كردند 3+ گرم روغن زيتون  50ماه روزانه 
ليوان دم  3+ گرم روغن زيتون  50و ) عدد انجير متوسط 15معادل (نگ انجير سروي 5ماه روزانه  3مدت روتين به

 .ماه عاليم مجدداً مورد بررسي قرار گرفته و آناليز شد 3بعد از . كرده برگ زيتون دريافت كردند
ها وهطور معناداري نسبت به ساير گربعد از مصرف انجير و زيتون عاليم بيماري به 3در گروه آزمايش  :ها يافته

 3مياگين ميزان تب شبانه و افسردگي در گروه آزمايش . كاهش يافته بود) 2و  1هاي آزمايش گروه كنترل و گروه(
ميانگين  ).P>05/0(داشت ) 2و  1هاي آزمايش گروه كنترل و گروه(ها كاهش يافت و تفاوت معناداري به ساير گروه

هاي گروه كنترل و گروه(ها و تفاوت معناداري با به ساير گروه افزايش وزن و اشتها در گروه آزمايش افزايش يافت
ميزان اسهال و تعريق شبانه در گروه آزمايش كاهش يافت و تفاوت معناداري با ). P>05/0(داشت ) 2و  1آزمايش 

ر گروه ميزان دردهاي استخواني و مفصلي د). P>05/0(داشت ) 2و  1هاي آزمايش گروه كنترل و گروه(ها ساير گروه
ميزان . كاهش يافته بود) 2و  1هاي آزمايش گروه كنترل و گروه(ها طور معناداري نسبت به ساير گروهآزمايش به

) 2و  1هاي آزمايش گروه كنترل و گروه(ها طور معناداري نسبت به ساير گروهدردهاي مفاصل در گروه آزمايش به
ها هاي ساير گروههاي گروه آزمايش بهبود يافته و نسبت به خانم مچنين عادات ماهيانه در خانهم. كاهش يافته بود

 .تفاوت معناداري داشت) 2و  1هاي آزمايش گروه كنترل و گروه(
ها قسم ياد كرده است، هدف اين تحقيق بررسي علمي خداوند در قرآن به انجير و زيتون اشاره و به آن :گيري نتيجه

نشان داد كه استفاده همزمان انجير و زيتون داراي اثرات ضد درد، ضد التهاب، آرام  نتايج مطالعه فوق. اين موضوع بود
منظور كاهش عاليم از اين رو استفاده همزمان از انجير و زيتون به. باشد بر، ضد اسهال و ضد افسردگي ميبخشي، تب

 .شود بيماري سل كه در كشور ما بسيار شايع است پيشنهاد مي
 .خشي، سلير، زيتون، بيماري عفوني، تب، ضد افسردگي، آرامانج :واژگان كليدي
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بررسي تأثير استفاده همزمان چاي سبز و عسل در كاهش عاليم و بهبودي 
  بيماران مبتال به تيفوييد

، 5، زهرا كيخا4، محسن رخشاني2، دكتر مهرداد كياني3، گلثومه ابراهيمي2، دكتر محمد مهدي دادرس1محسن كيخا
 8، مهديه آدرم7، عليرضا كيخا6امحمدرضا كيخ

دانشگاه علوم  -كارشناس پرستاري -3. دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -دستيار تخصص بيهوشي -2. دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -دانشجو -1
دانشگاه علوم  -ترونيككارشناس ارشد كامپيوتر و تجارت الك -5 .دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -تكنيسين علوم آزمايشگاهي -4 .پزشكي زاهدان
 .دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي -8. كارشناس برق و الكترونيك -MBA .7كارشناس ارشد  -6. پزشكي زاهدان

 چكيده
هاي تنفسي، ضد  عسل داراي اثرات مختلفي و بسيار زيادي مثل خاصيت ضد ميكروبي، درمان بيماري :مقدمه

-هم. باشد مي... نيروي جنسي، ضد اسهال، ادرار، تسكين دردهاي مفصلي والتهاب، تقويت قواي عمومي بدن، افزايش 
 . باشد ، ويبريوكلرا، سالمونا و شيگال نيز ميE.coliهاي روده مثل  چنين اين ماده مقوي اثرات مؤثري روي باكتري

د معدني داراي ها و موا اكسيدان فراوان، تنين و طيف وسيعي از ويتاميناز طرف ديگر چاي سبز با داشتن انتي
كاهش كلسترول به خون و كاهش بخشي، ضد استرس، هاي زيادي مثل ضد سرطان، ضد بيماري قلبي، آرام خاصيت

از اين رو هدف تحقيق انجام شده بررسي اثرات استفاده همزمان . باشد هاي خوني مي خون و تقويت ديواره رگفشار
 .باشد تال به تيفوييد ميچاي سبز و عسل در كاهش عاليم و بهبودي بيماران مب

گروه  4بيمار مبتال به تيفوييد شناسايي و در  20.اي است مطالعه انجام شده از نوع تجربي و مداخله :هامواد و روش
گروه كنترل مورد درمان با داروهاي . عاليم بيماري در ابتدا به مطالعه مورد ارزيابي قرار گرفت. تايي قرار گرفتند 5

) گرم 50معادل (سرونيك عسل  5ماه روزانه  3مدت عالوه بر داروهاي روتين به 1گروه آزمايش . دروتين قرار گرفتن
گروه . ليوان چاي سبز دريافت كردند 3ماه روزانه  3مدت عالوه بر داروهاي روتين به 2گروه آزمايش . دريافت كردند

ليوان چاي سبز  3و ) گرم 50معادل (سل سرونيك ع 5ماه روزانه  3مدت عالوه بر داروهاي روتين به 3آزمايش 
 . ماه عاليم مجدداً مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت و نتايج آناليز شد 3بعد از . دريافت كردند

-و بعد از مصرف عسل و چاي سبز عاليم بيماري به طرز معناداري نسبت به ساير گروه 3گروه آزمايش در  :ها يافته
كاهش يافت و  3ميانگين ميزان تب در گروه آزمايش . بود  كاهش يافته) 2و  1زمايش هاي آگروه كنترل و گروه(ها 

ميانگين مردهاي شكمي و اسهال در گروه آزمايش كاهش يافت و تفاوت . ها داشتتفاوت معناداري با ساير گروه
تفاوت معناداري با ساير دردهاي استخواني در بيماران گروه آزمايش كاهش يافت و . ها داشتمعناداري با ساير گروه

ها چنين ميزان افسردگي هم در بيماران گروه آزمايش كاهش يافت و تفاوت معناداري با ساير گروههم. ها داشتگروه
 . داشت

چنين چاي سبز نيز از هم. عسل ماده غذايي بسيار مقوي و داراي اثرات درماني بسيار زياد است :گيري نتيجه
گيرد، نتايج مطالعه انجام شده نشان داد كه كه در اكثر جوامع و مال مورد استفاده قرار ميتاريخي است هاي نوشيدني

گيري بر بهبودي عاليم تيفوييد مثل كاهش تب، بهبود افسردگي و آرام استفاده همزمان از عسل و چاي سبز تأثير چشم
از اين رو استفاده همزمان از عسل و . بخشي، تسكين دردهاي شكمي، اسهال و دردهاي استخواني وضد التهاب دارد

 .شود منظور كاهش عاليم بيماري تيفوييد پيشنهاد ميچاي سبز به
 .تب  بخشي، درد استخواني،چاي سبز، عسل، تيفوييد، ضد افسردگي، آرام :واژگان كليدي
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و برخي عوامل مؤثر  آموزان دبستاني باال و پايين شهرمقايسه وضع تغذيه دانش
 شاهرود رشهدر آن  بر

 2زاده لورياندمهري  ،1سميرا شريفي ،1محبوبه ميرزايي
دانشگاه علوم پزشكي  -عضو هيأت علمي -2 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -دانشجوي بهداشت -1

 .شاهرود
 چكيده
الع يافتن از وضع تغذيه اطپذير هستند و هاي خاص اين دوران كامالً آسيبگيژكودكان به مناسبت وي :مقدمه

هاي بهداشتي خواهد شد تغذيه گذاريريزي بهتر در بخش آموزش و پرورش و سياستآموزان سبب برنامهدانش
 گذاري آموزشي و نهايتًاثر است و باعث رشد تحصيلي و افزايش بازدهي در سرمايهؤصحيح و سالم در يادگيري م

 .شودوري ملي ميبهره
بـاال و پـايين   سـاله   6 -12وضع تغذيه كودكان دبسـتاني   )تحليلي -توصيفي( يك مطالعه مقطعيدر  :هامواد و روش

آمـوز جهـت بررسـي انتخـاب     دانـش  1000 و تعداد. ثر بر آن مورد بررسي قرار گرفتؤشاهرود و برخي عوامل م شهر
ورود اطالعـات بـه    بـراي  .در نظـر گرفتـه شـد    BMI)(به مجذور قد هاي وزن تغذيه شاخص وضعشدند،جهت تعيين 

شد بـراي تعيـين ارتبـاط بـين وضـع تغذيـه بـا         استفاده Epi-infoو  SPSSها از ابزارهاي كامپيوتر و تجزيه و تحليل آن
 .متغيرهاي مستقل از آزمون كاي دو استفاده گرديد

تـري  ي پـايين آموزان دبسـتاني بـاال شـهرداراي نمايـه شـاخص تـوده بـدن       دانشهاي اين بررسي درصد يافته :هايافته
ـ    سواد داشتند و ميزان تحصيالت پدران آنشيوع سوء تغذيه در كودكاني كه مادران بيبودندو طـور  هها پـايين تـر بـود ب

چنـين وضـعيت   هـم  .بـود  تر از كودكاني بود كه مادر آنان باسواد و پدرانشان تحصيالت باالتري داشـتند داري بيشامعن
 .داري مشاهده گرديداپدر با سوء تغذيه زمان حال ارتباط معن اشتغال مادر بر هر سه نمايه و اشتغال

 داشته تأثيرو منطقه جغرافيايي سوء تغذيه در بين كودكان دبستاني شايع است  هاي مطالعهبراساس يافته :گيرينتيجه
هرحـال  بـه  .ها و نوع مدرسه در ايجاد اين سوء تغذيه مـؤثر اسـت  و عوامل مهمي نظير تحصيالت والدين و اشتغال آن

ها راه حل مناسبي جهـت  آموزان و والدين آنجهت كاهش ميزان سوء تغذيه آموزش صحيح تغذيه در مدارس به دانش
  .رفع اين مشكل بهداشتي است

 .شاهرود سمنان ،كودكان دبستاني تغذيهوضع : كليدي واژگان
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 نآبررسي خشونت جنسي در زنان شهر شاهرود و عوامل مرتبط با 
 4سلماني، معصومه عرب3، ريحانه عرب2، دكتر خديجه ميرزائي1، سپيده حاجيان1كيليانكتايون و

 -مامـايي  دانشـجوي  -3 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -عضو هيأت علمي -2 .علوم پزشكي شاهرود دانشگاه -دانشجوي دكتري بهداشت باروري -1
كميتـه تحقيقـات    -دانشـگاه علـوم پزشـكي شـاهرود     -بهداشـت خـانواده   نشجويدا -4 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

 دانشجويي

 چكيده
هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي است كه بين ترين نتايج نابرابريخشونت عليه زنان يكي از خشن :مقدمه

زن يك نفر حداقل در  6از هر . ودبندي شاند به انواع فيزيكي، رواني و جنسي تقسيمتوميزنان و مردان وجود دارد و 
هاي رود و موجب بيماريخشونت فاكتور مهم در سالمت زنان به شمار مي.بردهر شش ماه از خشونت رنج مي

مرگ در اثر قتل زنان ناشي از خشونت در بسياري از كشورها % 40-60دهد ها نشان ميامار. شودجسمي و رواني مي
استرس روحي، بدعملكردي  هاي اجتماعي، غمگيني،شركت كم زنان در فعاليتخشونت موجب  چنينهم. بوده است

هدف از . هاي جنسي شده استهاي بارداري و ابتال به عفونتخير در مراقبتأجنسي، سقط، بستري مادران باردار، ت
به اينكه چنين با توجه . اين مطالعه ارزيابي انواع خشونت جنسي در زنان شهر شاهرود و عوامل مرتبط با ان است

 .رسيدشاهرود انجام نشده است انجام آن ضروري به نظر مي اي در اين شهرمطالعه

زن انجـام شـد    600مقطعي است كه در شهر شـاهرود و بـر روي    –اين تحقيق يك مطالعه تحليلي :هامواد و روش
طـور تصـادفي در منـاطق    كـه بـه  مدرسـه   4درماني شلوغ و در نقاط متفاوت شهر و  –مركز بهداشتي 4گيري در نمونه

-نامهابزار گرداوري پرسش. دانشگاه علوم پزشكي و علم و صنعت انجام گرفت 2بيمارستان و  2مختلف شهر بودند و 
يد بود پرشـنامه شـامل انـدازه    أين مورد تآروائي و پايائي  بود كه قبالً توسط محققان ديگر در كشور استفاده شده و اي

از آمار تحليلي كاي دو، پيرسون و تي تست در اين تحقيـق اسـتفاده   .كي، رواني و جنسي بوديري هر سه خشونت فيزي
 .شد

يافته هـاي خشـونت جنسـي در مطالعـه مـا      . برندزنان از خشونت جنسي رنج مي% 7/19نتايج نشان داد كه  :هايافته
زنـان هـم   % 67/14. ستفاده كـرده بودنـد  درصد مردان از عدم برقراري رابطه جنسي براي تنبيه زنان ا 9/14نشان داد كه 
درصد از همسـران از زور بـراي رابطـه جنسـي      14 .ها ناراضي هستندنآكه همسرشان از رابطه جنسي با  ابراز نمودند

چنـين بـين خشـونت جنسـي و اعتيـاد      هـم  .درخواست رابطه جنسي غير معمول داشـتند % 2/17 استفاده كرده بودند و
)03/0=P( وضعيت ازدواج ،)001/0=P( تحصيالت زن ،)008/0=P(  تحصـيالت مـرد ، )001/0=P( دار و شـاغل  ، خانـه

از نظر شدت خشونت نيز در بـين  . دار وجود داشتماري معنيآارتباط  )P=001/0( و شغل همسر )P=02/0(بودن زن 
نت خشـو % 3/1خشـونت متوسـط و    %7/6 شـدت كـم،  % 9/91بردنـد  كل جامعه آماري كه از خشونت جنسي رنج مي

 .اندشديد را گزارش نموده
هاي فرهنگي و آگاه كردن مردان و زنان از خشونت يك موضوع اجتماعي است كه نياز به زيرساخت :گيرينتيجه

هاي زندگي سازي زنان و تجهيز نوجوانان و جوانان به مهارتتوانمند. حقوقشان در اجتماع و حقوق بين فردي دارد
 .باشدطور مداوم از ضروريات كنترل خشونت ميهدر مدارس بسته به سن آنان و ب

 .خانگي، زنان، توانمندسازي، خشونت فيزيكي، رواني، جن خشونت: واژگان كليدي
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 روي بر چگالي استخواني دختران الغر مبتال به استئوپنياثر برنامه پياده
 3دكتر حسن دانشمندي ،2نيا، دكتر فرهاد رحماني1زادهسيده نسيم حبيب

 -عضـو هيـأت علمـي    -3 .دانشگاه علـوم پزشـكي گـيالن    -عضو هيأت علمي -2 .دانشگاه علوم پزشكي گيالن -رشناس ارشد فيزيولوژي ورزشكا- 1
 .دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 چكيده
انـد  تومـي شود كه به سادگي بعد از يك آسيب ناچيز پوكي استخوان يك معضل عمده براي زنان محسوب مي :مقدمه

انـد موجـب   تومـي اما در طوالني مدت مشخص شده است كـه ورزش   .ها شودهاي استخواني در آنموجب شكستگي
اين موضوع در دختران مبتال به استئوپني به اندازه كافي مورد پژوهش قرار  كه عمومًا كاهش خطر پوكي استخوان شود،

گالي استخواني دختران الغر در پيشگيري از روي بر چنگرفته است، بنابراين هدف از اين تحقيق بررسي اثر برنامه پياده
 .كاهش توده استخواني و پوكي استخوان است

طـور  سـال بـه   00/22±50/1مبتال به اسـتئوپني ميـانگين سـني    ورزشكار غير نفر از دختران الغر 20 :هاروشمواد و 
گـروه  ( تجربي تقسيم شدند نفره شاهد و10تصادفي به دو گروه طوربهسپس  داوطلبانه در اين پژوهش شركت كردند و

هاي گيرياندازهپس آزمون شامل  پيش آزمون و). BMI 2/1±7/17kg/m2: ، گروه تجربيBMI 1/1±5/17kg/m2: شاهد
-و متغير) وزن، توده چربي، درصد توده چربي، توده بدون چربي( ، تركيب بدن)ستون فقرات ران و( چگالي استخواني

روي دقيقـه پيـاده   30روي را كـه شـامل  سپس گروه تجربي برنامه پيـاده . بود) سرماستروژن  كلسيم، فسفر،( هاي خوني
هـا بعـد   گيرياندازهتمام . ماه بود انجام دادند 2مدت به جلسه در هفته و 3درصد ضربان قلب، 75 -50مداوم با شدت 

 .استفاده شد>P) 05/0( ناستودنت در سطح اطمينا -tها از روش تحليل داده براي تجزيه و. ماه تكرار شدند 2از 
و غلظـت  ) L2-L4( پياده روي بر چگالي استخواني ران وستون فقـرات هاي پژوهش نشان داد كه برنامه يافته :هايافته

داري نداشت، اما سطح استروژن سرم در گروه تجربي نسـبت بـه   كلسيم وفسفر سرم دختران الغر گروه تجربي اثرمعني
كل وزن بدني دختران الغر نيـز نسـبت بـه مقـدار پايـه       چنينهم). =004/0P(بود  تريشبداري طور معنيگروه شاهد به

كـاهش  ي دارمعنـي  طـور بـه درصد تـوده چربـي    توده چربي و اما توده عضالني در گروه تجربي افزايش و تغيير نكرد،
 ).P=000/0(فتند يا

مدت بر چگالي استخواني دختـران الغـر اثـري    روي در كوتاه اين پژوهش نتيجه گرفت كه برنامه پياده :گيرينتيجه
در نتيجه پوكي استخوان قرار  چنان در معرض خطر كاهش چگالي استخواني وها همندارد واين بدان معني است كه آن

ي در پيشگيري از اين بيماري در دختران الغـر مبـتال بـه اسـتئوپني نيـاز      تربيشرسد كه به تحقيقات دارند و به نظر مي
 .است

 . رويدختران الغر، چگالي استخواني، پوكي استخوان، كاهش چگالي استخواني، برنامه پياده :كليدي گانژوا
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آموزان دختر مقطع بهداشت بلوغ دانش ارتقاء سالمت و هايبررسي راه
 1386-87تحصيلي بلوچستان در سال  متوسطه استان سيستان و
 3، حامد مشهدي2ملك كياني، دكتر 1فاطمه كياني

 .دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -دانشجو پرستاري0-3 .معاون مركز بهداشت استان -2 .دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -علمي هيأتعضو  -1

 چكيده
اين تحقيق نوعي مطالعه توصيفي تحليلي است كه به منظور تعيين مفهوم سالمت و رفتارهاي ارتقاي سالمت  :مقدمه

  .در مقطع متوسطه انجام گرفته است و بهداشت بلوغ از ديدگاه دختران
با استفاده از جدول مورگان  ينفر 36628آموز بود كه از كل جامعه دانش 400نمونه پژوهش شامل : هامواد و روش

ي بهداشت بلوغ استفاده شده نامهپرسش ونامه ي استاندارد پندرپرسشز ها اداده يجهت گردآور .انتخاب شده است
 يهاها از شاخصجدول خالصه گرديده است جهت تجزيه و تحليل داده 12در  هش مجموعاًپژو يهااست يافته

 .پيرسون استفاده شده است يو همبستگ) انحراف معياري ميانگين و شاخص پراكندگ يشاخص مركز( يآمار
 از 9/22(ي بوده است ترين ميانگين نمره مربوط به بعد سازگاري مفهوم سالمت پاييندر بين ابعاد چهارگانه :هايافته

 از 1/38ميانگين  با( بوده است باالترين ميانگين نمره مربوط به ايفاي نقش 4/4و انحراف معيار ) امتياز 42 حداكثر
داري وجود ي آماري معنيبين مفهوم بيولوژيك و رفتارهاي ارتقاي سالمت رابطه ضمناً. باشدمي) امتياز 42 حداكثر

ه ميانگين نمرات در مفهوم بيولوژيك سالمت باالتر رود نمره كسب شده از رفتار هم داشت به اين صورت كه هر چ
داري با استفاده از ضريب همبستگي ي آماري معنييابد و در مجموع بين دو متغير سالمت و رفتار رابطهارتقا مي

 .در مورد بلوغ و تغييرات آن بودند مثبتدختران داراي نگرش  .پيرسون ديده شد
ي فـردي اسـت   فراتر از يك پديدهموضوعي درك سالمتي و رفتارهاي ارتقاي سالمت و بهداشت بلوغ  :گيرينتيجه

بـا آمـوزش بـه نوجوانـان و     . گذار استتأثيرهاي مذهبي در آن جامعه و بينش خانواده، و عوامل متعددي نظبر فرهنگ،
 فانگرش مثبت نسبت به سالمت و بهداشت بلوغ ايدر ايجاد رفتار و  سزاييهان نقش بتوميمشاركت خانواده و مدرسه 

  .كرد
 .آموزاندانشسالمت، بهداشت بلوغ،  ارتقاء: واژگان كليدي
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بررسي اثر تؤام ويبريشن و گرما بر كاهش درد ديسمنوره اوليه در دختران 
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان

دكتر ، 1رضامكرم، 1امين قلعه قافي ،1منصوره حسيني ،2جويباريدكتر ليال  ،2، دكتر اكرم ثناگو1تپهزاده قرهشيدا رفيع
 1دشتي رقيه قره، 2زهره منتظري

 .دانشگاه علوم پزشكي گلستان -عضو هيأت علمي -2. دانشگاه علوم پزشكي گلستان -دانشجو -1

 چكيده
از زنان داراي دوره پنجاه درصد  قاعدگي دردناك يكي از اختالالت شايع دستگاه تناسلي است و تقريباً :مقدمه

بررسي اثر تؤام ويبريشن و گرما بر كاهش درد ديسمنوره اوليه از اين پژوهش  هدف .كندقاعدگي منظم را درگير مي
 . بوده است در دختران دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان

آزاد اسالمي واحد  سال ساكن خوابگاه دانشگاه 22تا  18دختر  25در اين مطالعه نيمه تجربي،  :هاروشمواد و 
هر نمونه در سيكل اول قاعدگي خود از روش روتين تسكين . گرگان با روش نمونه گيري غيرتصادفي بررسي شدند

براي گردآوري اطالعات از خط . مدت ده دقيقه استفاده نموددرد و در سيكل دوم از روش تؤام ويبريشن و گرما به
 .هاي آماري تي و ويلكاكسون استفاده شدها از آزمونيل دادهبراي تحل .نامه استفاده شدكش درد و پرسش

ها نشان داد ميزان درد دختران يافته. نفر مشاركت كننده در دو مرحله مورد مطالعه قرار گرفتند 25تعداد  :هايافته
مداخله ارتباط دانشجو در نوبت اول استفاده از روش روتين و نوبت دوم استفاده از ويبريشن و گرما با درد قبل از 

گروه روتين در زمان مطالعه از داروهاي صناعي و داروهاي گياهي و يا از . )P>05/0( ي آماري ديده شددارمعني
طي اين  .باشدويبريشن و گرما يك روش غير تهاجمي، غير دارويي و بي خطر مي. هاي خانگي استفاده نمودنددرمان

ها گزارش درصد از نمونه 8ا عارضه جزيي از قبيل قرمزي متوسط در تنه. پژوهش هيچگونه عارضه جانبي ديده نشد
 .شد

باشد در نتيجه شايد بتوان آنرا همراه با موارد معمول در درمان به دليل اينكه روش ذكر شده ايمن مي :گيرينتيجه
 .ديسمنوره يا بصورت جايگزين استفاده نمود

 .درد، گرما، ويبريشن، ديسمنو: واژگان كليدي
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  بيين تجربيات زنان از تغييرات جنسي در دوره يائسگي در شهر گرگانت
  2، دكتر ليال جويباري2، دكتر اكرم ثناگو1خيرآبادسميه صرافي

 .دانشگاه علوم پزشكي گلستان -عضو هيأت علمي -2 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي گرگان -دانشجو -1

 چكيده
-وجود دارد كه يك دوره انتقالي بين انتهاي سال ايدر زندگي زنان مرحله .ناگهاني نيست منوپوز يك پديده :مقدمه

در ابعاد جسمي، روحي و جنسي  زنان در اين دوران مشكالت بهداشتي زيادي را. هاي باروري و شروع يائسگي است
دهد بسياري از عاليم رخ مي ريز با افزايش سنتغييرات آشكار فيزيولوژيك در سيستم غدد درون .نمايدتجربه مي

آتروفي دستگاه ادراري  كنند عبارتند از عاليم وازوموتور،مرتبط با پيري در زنان بعلت كاهش استروژن بروز مي
هدف از اين پژوهش تبيين تجربيات زنان  .شودبه دليل كاهش استروژن ايجاد مي عمدتًا كه احتماًال استئوپروز، تناسلي،

 باشد دوره يائسگي در شهر گرگان مي از تغييرات جنسي در
 يهـا از مصـاحبه . انجـام شـد   نگرگا زن يائسه در شهر 50 يبر رو 1388در سال  يفيمطالعه ك نيا :هامواد و روش

و سپس مطـابق   سينوها دستمصاحبه. بر هدف بود يمبتن يريگنمونه .ها استفاده شدآوري دادهبراي جمع ساختار مهين
 .شد زيآنال »محتوا ليتحل«روش 
ها نشان داد كه زنا ن مورد مطالعه در دوره يائسگي كـاهش در تمايـل جنسـي    مضامين بر گرفته شده از داده :هايافته

نيـازي  ها در اين دوره با احساس بـي آن. نمودند درد، سوزش، خارش، كاهش ترشح را ذكر: داشته و مشكالتي از قبيل
 هـا آناحساسـي هماننـد    هـا آننشان داد كه همسـران   هاآنحالي كه تجربيات نسبت به ميل جنسي مواجهه بودند و در 

-منظور راضي نگه داشتن شـوهر خـود انجـام مـي    ن هم بهآو  تركمار و يا بو اين رابطه را بافواصل ماهگي يك. نداشتند
ديكي را مناسب اين سـن  احساس پيري و انجام نز. ارتباط عاطفي با همسر خود را مانند سابق حفظ نموده بودند. دادند

 . شده استدر اين رابطه مي هاآنندانستند ازعواملي بود كه مانع تالش 
انـد ناشـي از نفـوذ فرهنـگ و     تومينتايج نشان داد كه زنان در ميل جنسي همانند مردان نيستند كه اين  :گيرينتيجه

ـ  اوايل زندگي خود مي زنان اين روابط را مختص. خانواده در تمايل زنان به روابط جنسي باشد خصـوص  هدانسـتند و ب
نيـازي مواجهـه بودنـد، و تنهـا بـراي نگهـداري زنـدگي        اما در اين دوران با احساس بي. دانستندبراي باروري الزم مي

 .رابطه را كماكان حفظ نموده بودند ايزناشويي خود
  .يائسگي، زنان، مشكالت جنسي، گرگان: واژگان كليدي
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 NAروانشناختي در مراجعين به مراكز هاي بررسي ويژگي
، 3اندرزگومحمدرضا ، 3رضوانيزهرا ، 3سليميسكينه ، 2رقيه گرزين ،1دكتر افسانه كرامت، 1دكتر سيدعباس موسوي

 4ن نظرييپرو، 3زاده، حسن3محمدامين باباغيبي
دانشگاه علوم پزشكي  -ارشناس ارشد روانشناسيك -2 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سالمت -1

 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -4 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -دانشجوي بهداشت -3 .شاهرود

 چكيده
ين ازجمله ا .به مواد مخدر وجود دارد هاي متعددي براي رها شدن افراد از وابستگيامروزه در جامعه روش :مقدمه

ين جنبه اين گروه خود ياري، ترمهماند شناخته شده NAگمنام هستند كه تحت عنوان گروه  گروه معتادان هاروش
منظور تحقيق حاضر به. قطع مصرف مواد است آرزوي اولين شرط ورود به اين گروه ي اجتماعي استهاه حمايتيارا

 طراحي گرديد  روددر شهر شاه NA هاي روانشناختي در چند گروهبررسي ويژگي
 نفر از مددجويان مذكر 73نامه به وسيله پر كردن پرسش اطالعات از طريق مصاحبه و آوريجمع: هاروشمواد و 
هاي مربوط به ويژگي اطالعات .گرفت انجام 1388مركز سطح شهر شاهرود طي نبمه اول سال  5كننده به مراجعه

بررسي ميزان  منظوربه .مورد سنجش قرار گرفت SCL90امه استاندارد نشخصيتي و بهداشت روان با استفاده از پرسش
. و افرادي كه خارج از محدوده نرمال بودند از بررسي خارج گرديدند استفاده شد MMPIنامه از پرسش همكاري افراد

وتحليل قرار  هاي آمار توصيفي و تحليلي مورد تجزيهو روش SPSS افزارنرمدر نهايت با  اطالعات پس از استخراج
 .گرفتند
از پاسخگويان پس از %) 4/16(مورد  12نامه پاسخ داده شده اطالعات مربوط به پرسش 73از مجموع  :هايافته

برآورد گرديد  75/0±5/0 ماندهمورد باقي 61در  GSIميانگين . از نتيجه تحقيق حذف گرديد MMPIاستفاده از فيلتر 
% 9/47در نظر گرفته شد كه  GSI 7/0, در اين تحقيق نقطه برش. بود 17/2ن آن ين ميزاتربيشين ميزان صفر و تركم

گي روانشناختي مورد سنجش، نقطه برش نمره ويژ 9در بررسي . شده قرار داشتند باالتر از ميزان تعيين هانمونه
، %)9/45(ه وسواس هاي مربوط بين فراواني اختالالت به ترتيب در ويژگيتربيشدر نظر گرفته شد كه  1ميانگين 
هاي مربوط به به ترتيب در ويژگي ين فراواني اختالالتتركممشاهده و %) 1/31( حساسيت فردي و %)8/32(پارانويا 

 .گزارش گرديد%) 4/16(و اضطراب %) 1/13( ، روان پريشي%)8/9( ترس مرضي
افراد در گرايش به مصرف مواد مخدر با توجه به نتيجه تحقيق اخير و اهميت نقش ابعاد روانشناختي  :گيرينتيجه

انجام  ضمناً .در برگزاري جلسات بهره گيرند ي روانشناسيهااز مشاوره NA هايشود گروهيا ترك آن توصيه مي
كنندگان از ساير استفاده چنينهمو  NAهاي روانشاختي در مراجعين به مراكز در خصوص ويژگي تربيشمطالعات 

 .رسدنظر مي هاي درماني ضروري بهروش
 .SCL90 ، وابستگي به مواد، روانشناختيهاي ويژگي :واژگان كليدي
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ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشكي  بررسي
 88نگر در سال شاهرود در زمينه مامايي جامعه

 2ليال خراساني ريحانه عرب،، 1دكتر افسانه كرامت
 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -دانشجوي كارشناسي مامايي -2 .پزشكي شاهرود علومه دانشگا -علمي هيأتعضو  -1

 چكيده 
ماماها خدمات خود را ازطريق حضور در جامعه به افراد  نگري در پزشكي،قبل از پيدايش مفهوم جامعهتا  :مقدمه

منظور از مامايي . گسترده رواج يافته است صورتبهي هاي اخيرمفهوم مامايي اجتماعاما در سال، كردنده مييارا
را در طي  هاآنبا زنان ارتباط برقرار كرده و  نگر آن است كه ماماها در زمينه مسائل اجتماعي و خانوادگيجامعه

زان در اين مطالعه مي. شيردهي و مراقبت از نوزاد حمايت نمايند، زايمان، رخدادهاي مهم زندگيشان از قبيل بارداري
له مهم ارزيابي كرده و بر پايه نتايج حاصل اقدامات الزم را در أنگرش دانشجويان مامايي را نسبت به اين مس آگاهي و

 . ريزي و اجرا نماييمنگري در مامايي برنامهجهت بهبود جايگاه جامعه
يوسته مامايي دانشگاه علوم اين مطالعه كليه دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي پيوسته و ناپدر  :هاروشمواد و 

 25 ال آگاهي وؤس 20نامه خودساخته حاوي آوري اطالعات از طريق پرسشجمع .شدندپزشكي شاهرود شركت داده 
م نامه طبق نظر اساتيد و پايايي آن از طريق انجاروايي پرسش .گرفتال نگرش با استفاده از معيار ليكرت انجام ؤس

test-re-test،10 %افزار اطالعات با استفاده از نرم هاآوري نمونهپس از جمع. گرديدمعه نمونه بررسي از افراد جاSPSS 
اند اي مطرح شدهچند گزينه صورتبهاالت آگاهي ؤس .شدندتجزيه و تحليل  χ2 و T. student testهاي آماري روش و

آگاهي خوب  95ي كسب امتياز باالتر از در پايان براي محاسبه ميزان آگاه .داشت 120در نهايت مجموع كل امتيازات 
اساس  االت نگرش برؤس. آگاهي ضعيف خواهد بود 75از  تركمآگاهي متوسط و امتياز  75-95 امتياز ،دگرديتلقي 

-75به معناي نگرش منفي، امتياز  25-50در پايان پس از محاسبه امتيازات كسب امتياز  .اندمعيار ليكرت طراحي شده
 . در نظر گرفته شد به معناي نگرش مثبت 75-100ش خنثي و امتياز به معناي نگر 51

بود و  104ين نمره ترشبيو  75ين نمره نگرش در اين جامعه تركمنفر بودند كه  60كل جامعه نمونه  :هايافته
خنثي و  نگرش% 7/21 در بين جامعه نمونه هيچ مورد نگرش منفي نداشتند،. دست آمدبه 2/96±3/10ها ميانگين نمره

داري هاي كارشناسي پيوسته و ناپيوسته نگرش مثبت داراي اختالف معنيدر بين گروه. نگرش مثبت داشتند% 3/78
% 7/16. بود 113ين نمره تربيشو  60ين نمره تركمباشد كه مي 3/88±7/12ميانگين آگاهي در بين جامعه نمونه . بود

ارتباط بين  .داراي آگاهي خوب بودند% 30داراي آگاهي متوسط و % 3/53از افراد جامعه نمونه داراي آگاهي ضعيف، 
و آگاهي % 6/52آگاهي خوب دانشجويان پيوسته (دار بود ميزان آگاهي دانشجويان كارشناسي پيوسته و ناپيوسته معني

 %). 5/19خوب دانشجويان ناپيوسته 
آگاهي در حد متوسط  بين دانشجويان نگرش مثبت ورسد كه در هاي تحقيق به نظر ميبا توجه به يافته :گيرينتيجه

نگر وجود دارد و اين آگاهي و نگرش در دانشجويان كارشناسي پيوسته نسبت به گروه ناپيوسـته  در زمينه مامايي جامعه
ي كه دانشجويان پيوسته در ايـن خصـوص   تربيشاند مربوط به تعداد واحدهاي درسي توميله أاست و اين مس تربيش
نگر در پيشگيري از معضالت مربوط به بهداشـت زنـان توصـيه    با توجه به اهميت مامايي جامعه. انند نسبت دادگذرمي
 . در اين زمينه انجام گيرد تربيشريزي جهت آموزش برنامه شودمي

 .نگرآگاهي، نگرش، مامايي جامعه :واژگان كليدي
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اه زنيان بر درمان ي آبي، الكلي و هيدروالكلي ميوه گيهابررسي اثر عصاره
 ي ناشي از ايبوبروفن در موش صحرايي نرزخم معده

  2نيك، فاطمه سعيدي2، عصمت سنچولي2، سياوش سلوكي2شهاب الدين مالكي ،2ميثم سرگزي ،1غالمرضا كميليدكتر 
  .جوييكميته تحقيقات دانش -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -دانشجوي پزشكي -2. علوم پزشكي زاهدان دانشگاه -1

 چكيده
داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي در جوامع امروزي مصرف بسيار بااليي دارند و يكي از عوارض مصرف  :مقدمه

مهاركننده (هاي رايج زخم معده استفاده از داروهايي مانند امپرازول يكي از درمان. ايجاد زخم معده مي باشد هاآن
در اين . ض جانبي بوده و احتمال عود ضايعات پس از قطع درمان وجود دارداست كه همراه با عوار) ترشح اسيد معده

مطالعه سعي شده است تا اثر عصاره دانه گياه زنيان در درمان زخم معده ايجاد شده توسط ايبوبروفن در مدل حيواني 
 .مورد بررسي قرار گيرد

براي ايجاد زخم معده از . شده است سر موش صحرايي نر بالغ انجام 76اين تحقيق بر روي  :هامواد و روش
شش ساعت پس از ايجاد زخم، . صورت دهاني استفاده شدهب) ميلي گرم به ازاي كيلوگرم 400دوز (ايبوبروفن 

و يا عصاره آبي، هيدروالكلي و يا الكلي دانه گياه ) گرم به ازاي كيلوگرمميلي 200(حيوانات تحت درمان با امپرازول 
در . مدت دو هفته قرار گرفتنددو نوبت در روز و به ،گرم به ازاي كيلوگرمميلي 500و  250، 125ي هازنيان با دوز

 هاهر كدام از عصاره ED50پايان مطالعه حيوانات از نظر تعداد و وسعت زخم معده مورد بررسي قرار گرفتند و 
 .گيري شدهدر سرم حيوانات نيز انداز SGPTو  SGOTهاي كبدي مقدار آنزيم. محاسبه شد

صورت وابسته به دوز موجب بهبودي زخم معده در حيوانات شد كه اين اثر هعصاره دانه گياه زنيان ب :هايافته
. دار بودگرم به ازاي كيلوگرم در مقايسه با امپرازول معنيميلي عصاره گياهي زنيان 250و  125درماني در دوزهاي 

از گروه دريافت  تركمداري طور معنيهكننده عصاره بهاي دريافتدر گروههاي معده نيز ميانگين تعداد و مساحت زخم
ميلي گرم به ازاي  500كننده عصاره با دوز هاي دريافتي كبدي نيز در گروههامقدار آنزيم. كننده امپرازول بود

 .ي افزايش يافته بوددارمعنيصورت هكيلوگرم ب

 ثر است و اثر درماني آن با داروي شناختهؤدر درمان زخم معده بسيار ممصرف عصاره دانه گياه زنيان  :گيرينتيجه
 .شده امپرازول نيز قابل مقايسه است

 .ي، ايبوبروفنيعصاره دانه زنيان، زخم معده، موش صحرا :واژگان كليدي
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-در زنان باردار مراجعه CPI(Community Periodontal Index) شاخص بررسي

 1386ماني شهري شاهرود سال كننده به مراكز بهداشتي در
فريده ، 3عابديانسعيده ، 3شمسائيمحمد ، 3تراب خواجهعباسعلي ، 2فالحيزهرا ، 2يونسيانربابه ، 1دلخوشافسانه 

 5كسائيانامير ، 4صادقيان
 -4 ،دندانپزشك -3 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -كارشناس بهداشت عمومي -2 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -دانشجوي بهداشت عمومي -1

 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -علمي آمار حياتي هيأتعضو  -5 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -علمي بهداشت حرفه اي هيأتعضو 

 چكيده
عامل خطر براي نتايج  زيادي نشان داده است كه مشكالت بهداشتي دهان و دندان در دهه اخير مطالعات :مقدمه

كننده به مراكز مراجعه سالمتي دهان ودندان در زنان باردار ز اين مطالعه بررسي وضعيتهدف ا .باشدبارداري مي
 .بهداشتي درماني شهر شاهرود مي باشد

بهداشتي  كننده به مراكزنفر از زنان باردار مراجعه 385روي  بر باشد كهاين مطالعه از نوع مقطعي مي :هاروش مواد و
 اطالعـات چـك ليسـت    آوريجمعتصادفي بوده و ابزار  صورتبهگيري ش نمونهدرماني شهري شاهرود انجام شد رو

دندانپزشـكي بـود كـه توسـط دندانپزشـك پـس از معاينـه تكميـل          ت تخصصـي سـؤاال  و ت دموگرافيـك سؤاال شامل
 .انجام گرفت SPSS افزارنرمتجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از .گرديد
در ايـن   )سـال  40حـداكثر   و 17حـداقل  ( 24/26±9/4 ادران باردار با ميانگين سننتايج حاصله نشان داد م :هايافته

از جامعـه مـورد    %4/82 معاينـه دنـدان نشـان داد   . از ديپلم داشـتند  تركماز آنان تحصيالت % 23 مطالعه شركت كردند
بـا   CPI اين مطالعه شاخص در زدندبار مسواك مي 3 از آنان روزانه%  6/6 مطالعه مشكالت دهان و دندان دارند و فقط

 .)P>05/00( ي نشان داددارمعنيرتبه بارداري، تحصيالت واستفاده از مسواك و نخ دندان ارتباط 

نتايج مطالعه نشان داد مشكالت دهان ودندان در زنان بـاردار خيلـي شـايع و وضـعيت سـالمت دهـان        :گيرينتيجه
مراقبتـي دهـان و درمـان بـه موقـع در دوران       خود ،يشگيريي ساده پهامداخالت ارتقا سالمت، آموزش. ضعيف است

كاهش اثرات سوئ مشكالت دهـان و دنـدان بـرروي ايـن گـروه مهـم از        بارداري راهي را براي بهبود سالمت دهان و
 .گشايدمي جامعه

 .CPI ،دندان مادران باردار، سالمت دهان و :كليدي گانواژ
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يي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود ها و عقايد دانشجويان مامابررسي ديدگاه
 1388نسبت به زايمان فيزيولوژيك در سال 

 2، دكتر افسانه كرامت1ليال ناصري
 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -عضو هيأت علمي -2 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -دانشجوي كارشناسي مامايي-1

 چكيده
باشد كه در طي حيات بشري با سير خودي و بدون نياز به مداخله مييك فرايند خودبهمكانيسم انجام زايمان  :مقدمه

هاي فراهم كردن زمينه بهتر اين تجربه شيرين براي مـادر زايمـان فيزيولوژيـك    طبيعي خود انجام شده است يكي از راه
ايمـان فيزيولوژيـك بـه عهـده داشـته      اي در ترويج و هدايت زكنندهاند نقش تعيينتوميجا كه حرفه مامايي از آن.است

باشد برآن شديم تا ديدگاه دانشجويان سـال آخـر مامـايي دانشـگاه علـوم پزشـكي شـاهرود را در خصـوص زايمـان          
 .فيزيولوژيك بسنجيم

هاي دانشجويان مامايي در مورد انجـام  اين مطالعه يك تحقيق كيفي است كه به بررسي عميق ديدگاه :هاروشمواد و 
مبتني بر هدف شامل دانشجويان مامايي سـال آخـر در گروههـاي     صورتبهگيري نمونه. پردازدزيولوژيك ميزايمان في

روش تحليـل  . آوري شـد جمع) FGD(اطالعات به روش بحث گروهي. جداگانه مامايي پيوسته و ناپيوسته انجام گرفت
هاي صـوتي  نندگان پس از ضبط در فايلكبدين صورت كه كليه نظرات شركت. اين بررسي بر اساس تحليل محتوا بود

و پياده شدن توسط پژوهشگران چند بار خوانده شد و عناوين اصلي از آن استخراج و سـپس كدگـذاري شـدند و هـر     
 .بود» ساب تم«هايي از چند شد كه هر تم داراي زير مجموعهيك تم اصلي آورده  صورتبهعنوان 
مطـرح گرديـد بـه چهـار دسـته كلـي        هاFGDمباحثي كه در . كت نمودندنفر در مصاحبه شر 14در مجموع  :هايافته

 -مباحـث اصـلي عبـارت بـود از الـف     .زير طبقه مفاهيم كلي پديدار شـد  عنوانبهمفاهيم جزئي  چنينهمشد تقسيم مي
-معايب و محاسن انجام زايمان فيزيولوژيك، ج -شناخت از زايمان فيزيولوژيك و داشتن تجربه در اين خصوص، ب

در حيطـه معايـب انجـام زايمـان     . پيشـنهاد بـراي تـرويج زايمـان فيزيولوژيـك     -د موانع انجـام زايمـان فيزيولوژيـك،   
خسـتگي،  : شـامل (عوامل مربوط به مـادر و همـراه   -1ي مربوطه عبارت بود از هاهاي اصلي و ساب تمفيزيولوژيك تم

: شـامل (عوامل مربوط به پرسنل و امكانـات -2).گامترس از عوارض زايمان طبيعي، تمايل مادر به بستري شدن زود هن
در گـروه دانشـجويان ناپيوسـته    . عوارض مـادري و جنينـي   -3 ).بر بودنافزايش مسؤوليت ماما، نياز به امكانات، هزينه

مـرگ   ايجـاد عفونـت در مـادر و   : شـامل (.ي برخوردار بودتربيشعوارض مادري و جنيني ذكر شده از تنوع و اهميت 
در مقابل محاسن ذكر شده براي زايمـان فيزيوژيـك در گـروه دانشـجويان پيوسـته       ).ثر طوالني شدن زايمانجنين در ا

ين پيشـنهاد مطـرح شـده بـراي تـرويج زايمـان       تـر بـيش ي برخورداربـود و در هـر دو گـروه    تـر بيشازتنوع و اهميت 
 . شدمربوط مي) ين، ماماهامتخصص: شامل(فيزيولوژيك به فرهنگ سازي چه در سطح مردم و چه در سطح پرسنل

ديدگاه نسبتاً منفي و نگرانـي دانشـجويان ناپيوسـته     ،هاي اين پژوهشاز نكات قابل توجه براساس يافته :گيرينتيجه
با توجه به وجود تجارب شغلي در دانشجويان ناپيوسته وجود ايـن ديـدگاه   . مامايي نسبت به زايمان فيزيولوژيك است

در خصـوص تـرويج زايمـان     تربيشبر محيط كار نسبت داد و اين امر ضرورت فرهنگ سازي ان به جو حاكم توميرا 
 .سازدهاي شغلي و چه در سطح جامعه را مطرح ميفيزيولوژيك چه در محيط

 .زايمان فيزيولوژيك، ديدگاه دانشجويان، دانشجويان مامايي :واژگان كليدي
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درماني  -ه مراكز بهداشتيكننده بمراجعه ها و عقايد زنان باردارديدگاه
 شاهرود نسبت به ورزش در دوران بارداري

 3، احمد خسروي2، محبوبه پورحيدري1، ليال ناصري1ريحانه عرب
مركز  -3 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -علمي گروه مامايي هيأتعضو  -2 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -دانشجوي كارشناسي مامايي -1

  .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -و اجتماعي در سالمت تحقيقات علوم رفتاري

 چكيده
رغم اطالع از تظاهرات فيزيولوژيك ورزش در طول حاملگي، هنوز درك جامع و دقيقي از اثرات ورزش علي :مقدمه

ل مـادران در مـورد ورزش دوران بـارداري و علـ     در اين مطالعه ديدگاه. در زمان حاملگي بر مادر و جنين وجود ندارد
 .عدم تمايل مادران به ورزش بررسي شده است

كننده در اين مطالعه كيفي، مصاحبه نيمه ساختار يافته به روش بحث گروهي با مادران باردار مراجعه :هاروشمواد و 
در . با روش مبتني بر هدف انجام گرفت) عظيما، مهدي آباد، امام موسي كاظم(درماني شاهرود  -به سه مركز بهداشتي

از . ي افراد با اجازه آنان ضبط شده و روي كاغذ پياده سازي شدهاهاي گروهي نظرات و صحبتمي بحثتما
هاي يافته. هاي اصلي استخراج و كدگذاري گرديد كه هر تم داراي چند ساب تم بوددست آمده تماطالعات به

علل تمايل به ورزش در ((و ) )بارداريعلل عدم تمايل مادران به انجام ورزش در دوران ((پژوهش در دو گروه اصلي 
كنندگان مورد هاي ترويج ورزش در دوران بارداري از ديدگاه شركتبندي شدند و در نهايت راهدسته))دوران بارداري

 .بررسي قرار گرفت
عدم (( كنندگان در مطالعهين داليل عدم تمايل مادران به ورزش در دوران بارداري از ديدگاه شركتترمهم :هايافته

، توصيه تربيشساير داليل عبارت بودند از توصيه و نظر پزشك به عدم تحرك و استراحت . بود)) آگاهي كافي
اطرافيان به استراحت، ترس از صدمه به جنين، نداشتن وقت، ترس از سقط جنين، خستگي و تصويرسازي از بارداري 

. شديد مشكالت بارداري، عادت نداشتن به ورزش قبل از بارداريماه بيماري كه نياز به مراقبت ويژه دارد، ت 9عنوان هب
اولين بار است در مورد ورزش در دوران بارداري : يكي از مادران كه سومين بارداري را تجربه مي كرد بيان داشت

اري به كردند كه در تمام مدتي كه جهت مراقبت دوران بارددر نهايت اكثر مادران به اين نكته اشاره مي. شنوممي
نمودند، هيچكدام در مورد فوايد يا نحوه انجام ورزش دوران بارداري با پزشك متخصص يا ماما درمانگاه مراجعه مي

 .اندصحبتي نكرده هاآن
. دادندگرچه ديدگاه اغلب مادران در مورد ورزش مثبت بود اما ورزش در دوران بارداري انجام نمي :گيرينتيجه

هم در مورد  هاي آخر آنتوصيه شده بود پياده روي در ماه هاآنپزشك، ماما يا اطرافيان به تنها ورزشي كه از طرف 
ه يله اراأين مسترمهمدر خصوص ترويج ورزش در دوران بارداري . مادراني كه تمايل به زايمان طبيعي داشتند بود

 هاآنوه انجام به مادران و همسران هاي اثر بخش پيش و طي دوران بارداري در مورد فوايد و نحاطالعات و آموزش
خصوص پزشك در مواردي كه كنترانديكاسيوني وجود هتوصيه به انجام ورزش از طرف پرسنل بهداشتي ب. باشدمي

 .شودين عامل انگيزشي محسوب ميترمهمندارد 
 .ورزش، ورزش دوران بارداري، ديدگاه، زنان باردار :كليدي گانواژ
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 و سالمت روان دانشجويانمنبع كنترل رابطه بين 
 3بي طاهره ابراهيمي مقدمبي ،3انسيه نورمحمديان، 2مهدي راعي، 1رقيه گرزين

دانشجوي  -3 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -كارشناس ارشد آمار حياتي -2 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -كارشناس ارشد روانشناسي -1
 .ددانشگاه غير انتفاعي شاهرو -كارشناسي مشاوره

 چكيده
حفظ سالمت رواني به منظور ايجاد يك محيط فردي و اجتماعي سالم و مناسب از ضروريات يك جامعه  :مقدمه

گردد و احساس كنترل داشتن بر وقايع و رويدادهاي زندگي شخصي و باور فرد مبني بر اينكه تا چه محسوب مي
اين  .تواند ما را به اين مهم رهنمون نمايدي است كه ميتواند بر زندگي خود اثر داشته باشد يكي از موارداندازه مي

  .پژوهش با هدف بررسي رابطه بين سالمت روان و منبع كنترل در دانشجويان ورودي جديد انجام شده است
نفر از دانشجويان ورودي جديد دانشگاه غير انتفاعي شاهرود بوده كه به  197نمونه مورد بررسي :هامواد و روش

. سالمت عمومي گلدبرگ و منبع كنترل جوليان راتر پاسخ گفتند نامهشدند و به دو پرسش اي انتخابشيوه طبقه
ضريب همبستگي پيرسون و تحليل (هاي آمار استنباطي با استفاده از روش هانامهنمرات حاصل از اجراي پرسش

  .مورد بررسي و تحليل قرار گرفت) رگرسيون
 حاصل نشان داد ميان منبع كنترل و سالمت روان رابطه مثبت و معنادار وجود داردي هانتايج و يافته :هايافته

)01/0<P(ترين ميانگين سالمت روان در مقطع كارداني وجود دارد و از نظر ، ساير نتايج پژوهش نيز نشان داد كم
 .ها مشاهده نشدو جنسيت نيز تفاوت معناداري ميان گروه تأهلوضعيت 

گروه بزرگي از جامعه كه سالمت جامعه را  عنوانبهندن و آموزش منبع كنترل به دانشجويان شناسا :گيرينتيجه
 .تواند راهگشا باشددهند ميثير قرار ميأتحت ت

  .سالمت روان، منبع كنترل، دانشجويان :واژگان كليدي
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كننده به هاي چاقي در زنان مراجعهبررسي برخي فاكتورهاي مرتبط با شاخص
 1385 -87هاي ك تغذيه زاهدان در سالدو كليني

  2يضرغام نيرحسيام ،1يزيخصبح فاطمه ،1يشهرك توران دكتر ،1يشهرك منصور دكتر
 .دانشجويي تحقيقات كميته -زاهدان پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي دانشجوي -2. زاهدان پزشكي علوم دانشگاه -1

 چكيده 
وجود  چنينهمعروقي مرتبط است؛  -هاي متابوليك و قلبياز بيماري در زنان، با تعداد زيادي چاقي خصوصاً :مقدمه

. غير مستقيم بين چاقي و ديابت، ديس ليپيدمي، هايپرتانسيون و آترواسكلروزيس اثبات شده است يك رابطه مستقيم و
 . ي چاقي در زنان بودهاهدف از انجام اين مطالعه، ارزيابي برخي از فاكتورهاي مرتبط با شاخص

زن با ميانگين سني  Descriptive-Analytical( ،811(تحليلي  –در اين مطالعه مقطعي از نوع توصيفي :هاروش و ادمو
براي بررسي كامل روتين به دو كلينيك تغذيه زاهدان مراجعه كرده بودند مورد  1385-87هاي سال كه در طي سال 35

شدند  گيرياندازهي استاندارد هابا روش) ، دور باسن و كمرقد، وزن(ي آنتروپومتريك هاشاخص. مطالعه قرار گرفتند
سابقه بارداري و  ،، فعاليت فيزيكيتأهلو اطالعات اجتماعي، دموگرافيك از جمله سن، جنس، سطح سواد، وضعيت 

ور و نسبت د) BMI(ميانگين نمايه توده بدني . و مورد ارزيابي قرار گرفت آوريجمعتعداد بارداري در طول مطالعه 
. بر حسب سن، جنس و ساير فاكتورها موردارزيابي قرار گرفت )WC( و محيط دور كمر) WHR(كمر به دور باسن 

 independent Tو  ANOVA ،Tuckey HSDي آماري هاو تست SPSS15آماري  افزارنرمبا استفاده از  هاسپس يافته

Student آناليز شد. 
در تمام زنان مورد  WHRو  BMI ،WCميانگين . سال بود 03/35±35/3ميانگين سن زنان مورد مطالعه  :هايافته

نتايج مطالعه . بود 89/0±09/0و ) سانتي متر( 56/102±5/13، )كيلوگرم بر مترمربع( 03/34±46/5مطالعه به ترتيب 
 وجود تأهلي چاقي شكمي و عمومي با سن، سطح سواد و وضعيت هاداري بين شاخصنشان داد كه ارتباط معني

ي وجود دارمعنيبا فعاليت فيزيكي ارتباط  WHRو  WC يها، بين نمايهBMIمشخص گرديد كه به جز  چنينهم .دارد
 .)P ،01/0=P=003/0به ترتيب (دارد 

بودن، تعداد  تأهلسطح پايين سواد، م ،بر اساس نتايج اين مطالعه، سن باالتر، عدم فعاليت فيزيكي :گيرينتيجه
فاكتورهاي خطر در افزايش شيوع چاقي عمومي و شكمي در جامعه مورد مطالعه  عنوانبهاست  ممكن تربيشبارداري 

و كمي  ترتحقيقات جامع. باشداهميت مي بنابراين، آموزش زنان براي تغذيه بهتر و تغيير سبك زندگي بسيار با. باشد
 گرددد ميي چاقي در زنان پيشنهاهاثر بر شاخصؤبراي ارزيابي فاكتورهاي اختصاصي م

 .BMI ،WC ،WHRفاكتورهاي خطر، زنان،  :واژگان كليدي
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زاهدان در  ييو ماما يدانشكده پرستار ديو اسات انيدانشجو دگاهيد سهيمقا
 1388در سال  دياسات يابيارزش يهاتيمورد اولو

 3يسيفواد كرم و ،2يرضا شهرك ،1فتيحه كرمان ساروي
 -3 .زاهدان يدانشگاه علوم پزشك -يپرستار يدانشجو -2 .زاهدان يدانشگاه علوم پزشك -ماييت علمي دانشكده پرستاري و ماأعضو هي -1

 .زاهدان يدانشگاه علوم پزشك -يكارشناس پرستار

  دهيچك
تواند ياستاد م يابيارزش ستميس ياصل يعنوان دو مشترهب يعلم هيأت يو اعضا انيشناخت نظرات دانشجو :مقدمه

-به برنامه يابيبعالوه شناخت نقاط قوت و ضعف در ارزش. ح مشكالت موجود فراهم آورداصال يبرا يديمف يراهنما
 دگاهيد سهيمطالعه به منظور مقا نيا .ديآن را فراهم نما تيفيك يكند تا امكان اصالح و ارتقايكمك م يآموزش زانير

 .انجام شد دياسات يابيرزشا يهاتيزاهدان در مورد اولو ييو ماما يدانشكده پرستار ديو اسات انيدانشجو

 يهارشته انيدانشجو هيكل يبررو 87-88 يليدوم سال تحص مهيدر ن يليتحل – يفيمطالعه توص نيا :هاروشمواد و 
 قياز طر هاداده آوريجمع. انجام شد) نفر 26(دانشكده  ديو اسات) نفر 245( ييماما يمختلف دانشكده پرستار

 يهاو مهارت يآموزش نياصول و قوان تيرعا ،يطارتبا يهااستاد، مهارت يفرد يهايژگيو نهيكه در زم ييپرسشنامه ا
 .شد آوريجمعشده بود  ميتنظ يابيارزش

استاد  يابيدر ارزش تياولو نيترمهم) %6/84( ديو اسات) %71( انينشان داد كه از نظر دانشجو هاافتهي جينتا :هايافته
 انيدانشجو دياز د) درصد 7/76(مطالب  ميو تفه انيب وهيش ،يفرد يهايگژيدر بخش و. بود يتسلط به موضوع درس

درصد  8/53و  انيدرصد دانشجو 8/71(احترام به دانشجو  يارتباط يها، دربخش مهارت)درصد 9/76( ديو اسات
درصد  9/44(شروع و اتمام درس در زمان مقرر و بر اساس برنامه مدون  ،يآموزش ني، در بخش اصول و قوان)دياسات
از ) درصد 4/51( يامرحله يابيانجام ارزش ،يابيارزش يهاو در بخش مهارت) ديدرصد اسات 8/53و  انيدانشجو دياز د

 انيدرصد دانشجو 55. /بود تياولو نيترمهم) درصد 5/61( دياز نظر اسات يقيتحق فيو خواستن تكال انيودانشج ديد
 4/2تنها . باشديدرصد م 8/30 ديدر اسات زانيم نيدانستند كه ا يمنطبق م تيرا با واقع دياز اسات يفعل يابيارزش جينتا

 .دانستنديمنطبق نم تيرا اصًال با واقع يفعل يهايابيارز ديدرصد اسات 8/3و  انيدرصد دانشجو

 يزمان نيآموزش خواهد شد، بنابرا يو ارتقا يمنجر به بهبود زندگ دياسات يابيارزش نكهيبا توجه به ا :گيرينتيجه
و  ديالزم برخوردار باشد با توجه به اختالف نظر اسات ييايو پا يحاصل از آن از روائ يهاخواهد بود كه داده ديمف

 انيو دانشجو ديفرم منطبق با نظرات اسات كي يطراح دياسات يابيارزش يهامالكاز  يدر خصوص برخ انيدانشجو
 .رسديبه نظر م يضرور

 .زاهدان ييو ماما يدانشكده پرستار ،يابيارزش ،تاداس ،دانشجو :واژگان كليدي
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بررسي الگوي سوء مصرف مواد مخدر و فراواني رفتارهاي پرخطر در مراجعين 
 1388: شهرستان شاهرود به مراكزدرمان نگهدارنده با متادون و مراكز گذري

 4دكتر احمد مهدوي ،3احمد خسروي ،2دكتر محمد اميري ،1ديلرضا رمضاني
دكتري مديريت خدمات  -2 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -جوي كارشناسي ناپيوسته بهداشت عموميدانش -1

پزشك  -4 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سالمت -3 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -بهداشتي درماني
 .عمومي

 چكيده
هاي عمده جهان امروز و عامـل بازدارنـده   وء مصرف و وابستگي به مواد مخدر، يكي از معضالت و نگرانيس :مقدمه

تعيين الگوي سـوء مصـرف مـواد مخـدر و فراوانـي رفتارهـاي        پژوهش حاضر با هدف. رشد و شكوفايي جامعه است
 .شهرستان شاهرود انجام شد MMTو  DICپخطر در مراجعين به مراكز

اي نامـه در ايـن مطالعـه پرسـش   . باشدمقطعي و كاربردي مي -اين پژوهش از نوع مطالعات توصيفي :اهروش مواد و
ها از طريق داده. ال اختصاصي در خصوص اعتياد و رفتارهاي پرخطر استفاده شدؤس 32 ال عمومي وؤس 10مشتمل بر 

-ها پس از كدگذاري، وارد نـرم داده. استخراج شد MMT و DICمصاحبه و بررسي پرونده افراد تحت درمان در مراكز 
 . شده و مورد تحليل آماري قرار گرفت SPSSافزار 

سـاكن روسـتا   % 3/7در شـهر و  % 7/92. افراد مـرد بودنـد  % 5/97. بود 8/34ميانگين سني افراد مورد مطالعه  :هايافته
بـوده و   MMTو  DICعـه بـه مراكـز   طريقه مصرف مواد مخدر در افراد مورد مطالعه قبل از مراج% 4/44تدخين . بودند

 ين ماده مخدر مورد اسـتفاده در تربيشكراك . باشندهاي بعدي ميدر رده) 7/12( و تزريق%)  7/25( پس از آن خوردن
در ايـن افـراد   . هاي بعدي قرار داشتندافراد مورد مطالعه قبل از مراجعه به مراكز بوده و پس از آن ترياك و شيره در رده

، %54/65 )مـورد  232( ، شـيره %42/88 )مورد 313( ترياك: اندترتيب در طي مدت زمان اعتياد تجربه شده مواد زير به
و % 67/16 )مـورد  59( ، هـروئين %77/19 )مـورد  70( ، حشيش%23/30 )مورد 107( ، الكل%02/48)مورد 170( كراك

 .بود% 50/6 )مورد 23( ساير مواد
ن شروع سيگار، وجود بسياري از رفتارهاي پرخطـر در افـراد، وجـود سـابقه     با عنايت به پايين بودن س :گيرينتيجه

به اين گروه و تدوين قوانين راهبـردي و افـزايش    تربيشهاي افراد مورد مطالعه توجه اعتياد در حدود نيمي از خانواده
اياني بـه پيشـگيري از   اند كمك شتوميهاي زندگي در مدرسه، خانواده و اجتماع مراكز ارايه خدمت و آموزش مهارت

  .عواقب ويرانگر اعتياد نمايد
 .مواد مخدر، رفتارهاي پرخطر، متادون، مراكز درمان نگهدارنده با متادون، مراكز گذري :واژگان كليدي
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-آوري زبالهها از محل دفن و كانتينرهاي جمعبررسي ميزان انتشار بيوآئروسل

 هاي شهر شاهرود
  3بخش جاويد، اله2، پيراسته نوروزي1زادهسنحامد ح ،1محمدامين باباغيبي

 -3 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -كارشناس آزمايشگاه -2 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -دانشجو بهداشت محيط -1
 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -علمي هيأتعضو 

 چكيده
ها ممكن است در نتيجه مواجه با هواي آلوده به گرد و غبار حساسيت دهند ريه و ايجادتحقيقات نشان مي: مقدمه

با توجه به  .د جامد اتفاق افتديهاي كمپوست مواد زامكان ها ناشي ازها و قارچآكتينو سيت هاي گرم منفي،باكتري آلي،
شهري هستند و نيز انتشار د جامد يآوري مواد زااينكه كارگران متعددي در مواجهه با هواي آلوده مراكز دفن و جمع

از اين جهت نياز به مطالعه ميزان انتشار ذرات . قرار دهد تأثيراند ساكنين منطقه را نيز تحت توميذرات بيولوژيكي 
 .شودمي آوري مواد زائد جامد احساسهاي دفن و كانتينرهاي جمعبيولوژيكي از محل

آوري مواد زائد جامد مواد زائد جامد، ايستگاه موقت جمع محيط پژوهش در اين مطالعه مركز دفن :هاروش و مواد
ها از ايستگاه موقت، يك نقاط نمونه برداري به اين نحو بود كه نمونه. باشدد جامد مييآوري مواد زاو كانتينرهاي جمع

-هماري فعلي بردو نقطه ديگري در محل بهره)جايي كه دفن زباله از ان نقطه شروع شده است(نقطه ابتدايي محل دفن
چهار نقطه ازشهر شامل مركز شهر، منطقه با . (د جامد از سطح شهر انتخاب شدنديآوري مواد زاكانتينرهاي جمع چنين

 نمونه برداري در اين تحقيق به وسيله نمونه بردار ميكروبي هوا ).درامد باال، منطقه با درامد متوسط، منطقه با درامد كم
quick take  بار هر هفته يك ماه متوالي و 3 مدتدقيقه به2برداري ر در دقيقه با مدت زمان نمونهليت 3/28با دبي

محيط ترانسفر براي  عنوانبه) TRYPTIC SOY AGAR( محيط كشت انتخابي تريپتيك سوي آگار. صورت گرفت
ه آزمايشگاه بوطه هاي برداشته شده براي انجام آناليز مربنمونه. باشدهاي منتقله از هوا ميشناسايي باكتري

 .ميكروبيولوژي دانشكده بهداشت شاهرود منتقل شدند
د جامـد  يهاي مختلف شهر و نيز محل دفن و جايگاه موقت مواد زانمونه ازمحل 100در اين پژوهش تعداد  :هاافتهي

هـاي سـطح   دهـد كـه ميـانگين تعـداد كلنـي بيوآئروسـل در كانتينر      هاي اين تحقيق نشـان مـي  يافته. آوري گرديدجمع
بـرداري تعـداد   هاي در حـال بهـره  و در محل دفن در ترانشه) كلني قارچ 29كلني باكتري و  CFU/M3 334 )305شهر
كلنـي   117(كلنـي   134هـاي پايـان يافتـه قـديمي تعـداد      و در ترانشه) كلني قارچ 30كلني باكتري و  262(كلني  292

كلني  68كلني باكتري و  280( 348د جامد تعداد يآوري مواد زانيز در ايستگاه موقت جمع و) كلني قارچ 17باكتري و 
هاي اسـتافيلوكوك، باسـيلوس سـرئوس، باسـيلوس     باكتري: هاي يافت شده شاملنوع باكتري چنينهم. باشدمي) قارچ

پنــي ســيليوم، آســپريژيلوس و : هــاي موجــود شــاملقــارچ ســوبتليس، اســترپتوكوك، ميكروكــوك و الكتوباســيلوس
 .وريوم بودندكالدوسپ
نتايج بيانگر آن است كه ميزان ميكروارگانيسم موجود در هواي مجاور كانتينرهـاي سـطح شـهر بـاالتر      :گيرينتيجه

اند بـا توجـه بـه    تومياست و اين امر  ترها آلودهبرداري از بقيه ترانشههاي در حال بهرهبوده و نيز در محل دفن ترانشه
 .ها را به خطر اندازدهاي فوق سال متي آنكانكارگران با هواي م تربيشتماس 

 .، محل دفن زباله، مواد زايدهابيوآئروسل :واژگان كليدي
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سال شهر سبزوار در  50 – 70بررسي ميزان دريافت كارتنوئيدها توسط افراد 
 85 – 86سال 

 2اكرم كوشكي، 1، اشرف دلبري1سميه كرامتي
 .دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -ت علمي گروه علوم پايهأعضو هي -2 .لوم پزشكي سبزواردانشگاه ع -دانشجوي كارشناسي پرستاري -1

 چكيده
هـاي بـدن   ها بر سـلول هاي آزاد مانع اثرمخرب آنهايي هستند كه با خنثي كردن راديكالكارتنوئيدها مولكول :مقدمه

-كاتاراكت، بيمـاري : ها از جملهتال به بيمارياست كه برخي از كارتنوئيدها خطر ابامروزه تحقيقات نشان داده. شوندمي
نارنجي و قرمز موجـود در گياهـان    -هاي زردها رنگدانهكارتنوئيد. دهدرا كاهش مي... ها وعروقي، سرطان -هاي قلبي

 .هستند
-هب پژوهش حاضر توصيفي از نوع مقطعي بوده كه برافراد سالمند سبزوار انجام شد، بدين ترتيب كه: هامواد و روش

نامه تمام مـواد غـذايي   اي از تمام مناطق شهر با مراجعه به درب منازل و مصاحبه فردي بعد از كسب رضايتطور طبقه
هـاي  آوري مـواد غـذايي خـورده شـده از پيمانـه     براي كمك به ياد. تهيه شد) بسامد خوراك(ماه گذشته  3 مصرفي در

هـا دريـافتي محاسـبه    مقـدار كارتنوئيـد   .شده به گرم تبديل شـد تمام مواد غذايي خورده  سپس. خانگي استفاده گرديد
 .مستقل انجام گرفت Test-Tهاي توصيفي و شد و آناليز آماري به كمك آزمون SPSSها وارد گرديد، و داده

ني ها زن بودند ميانگين سـ آن% 4/58 ها مرد وآن% 6/41نفر از سالمندها شركت داشتند كه  78دراين مطالعه  :هايافته
ها داراي اضافه وزن آن% 4/17ها وزن نرمال و درصد آن 1/60ها الغر، درصد آن 5/22سال بود كه  35/62±61/8ها آن

 69/47184±99/57016هـا در افـراد سـالمندي كـه بـه بيمـاري مـزمن مبـتال بودنـد          ميانگين دريافت كارتنوئيد. بودند
 .دار نيستاوگرم بود كه اين تفاوت از نظر آماري معنميكر 03/39622±53/26863ميكروگرم و در افراد سالم 

-مطلـوب مـي   افراد سالمند سـاكن سـبزوار   اين مطالعه حاكي ازآن بود كه ميزان مصرف كارتنوئيدها در: گيرينتيجه
 .باشد

 .، سالمندان، سبزواركارتنوئيدها: واژگان كليدي
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سرطاني مراجعه بررسي ميزان شيوع سوء مصرف و وابستگي به مواد در بيماران 
 1387معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال  كننده به

 3عاطفه هاديان ،1محمدرضا مهدوي ،1فر، ابراهيم صالحي2، ميثم مفتاحي2نژادجواد موسي ،1سيدحمزه حسيني
عضو  -پزشك عمومي -3 .اه علوم پزشكي مازندراندانشگ -دانشجوي سال آخر پزشكي -2 .دانشگاه علوم پزشكي مازندران -علمي هيأتعضو  -1

 .پايگاه تحقيقاتي بيمارستان بوعلي سيناي مازندران

 چكيده
هاي پيشرفته، قبل از فوت به دردهاي مزمن و فرسـاينده مبـتال   اكثريت قابل توجهي از بيماران مبتال به سرطان: مقدمه

در اين مطالعه ميـزان شـيوع سوءمصـرف و    . كنندران ايفا مياپيوئيدها نقش مهمي در تسكين درد در اين بيما .شوندمي
 .وابستگي به مواد در بيماران سرطاني مورد بررسي قرار گرفت

جهـت دريافـت اپيـوم بـا      87در اين بررسي كليه بيماران سرطاني استان مازندران كه در طول سـال  : هاروش و مواد
مراكـز بهداشـتي   (شگاه علوم پزشكي مازندران يا واحدهاي تابعـه  معرفي نامه پزشك معالج به معاونت غذا و داروي دان

نامه دموگرافيك اطالعات مورد نياز از طريق پرسش.كردند، مورد ارزيابي قرار گرفتندمراجعه مي) هاي منتخبشهرستان
مـواد كـه   جهت بررسي سو مصرف و وابستگي به  DSM IVدر  Iهاي محور و مصاحبه باليني ساختاريافته براي اختالل

نامـه  بيمـاران پـس از اخـذ رضـايت آگاهانـه و تكميـل پرسـش       .آوري گرديـد روايي و پايايي آن قابل قبول بود جمـع 
از بيمـاران   .هاي الزم را در اين زمينه ديده بود، تحت مصاحبه قرار گرفتنددموگرافيك، توسط پرسشگر كه قبال آموزش

سوءمصـرف   تـر حوزه اصلي دريافت دارو، جهت بررسي دقيـق  عنوانهبمراجعه كننده به معاونت دارو و غذاي دانشگاه 
مسـتقل   Tدست آمده توسـط آزمـون تسـت    نيز به عمل آمد و نتايج به TLCمواد، تست تكميلي آناليز ادراري به روش 

 . مورد بررسي قرار گرفت

بـا شـركت در پـژوهش، عـدم      عدم موافقت(نفر به داليل مختلف  30بيمار سرطاني استان،  268از مجموع  :هاافتهي
%  4/53در كـل نمونـه آمـاري،    .بيمار باقي مانده تحت مصاحبه قرار گرفتند 238از مطالعه خارج شدند و ...) مراجعه و

در  .وابستگي به مواد داشـتند % 1/10سوء مصرف مواد و % 3/11كردند كه از اين تعداد جمعيت مصرف مواد را ذكر مي
 بنزوديـازپين،  كـدئين،  اعـم از مـرفين،  (جمعيت مورد بررسـي، تسـت ادراري مثبـت     % 7/72نيز،  TLC تست تكميلي

 ).P>05/0(يافـت  داري افزايش مـي طور معنيمصرف مواد در بيماران به ميزان سوء با افزايش سن، .داشتند) باربيتورت
سـتگي بـه آن در بيمـاران    داري ميان افزايش طول بيماري و طول مدت مصرف مـواد و ميـزان واب  ارتباط معني چنينهم

داري وجـود  بين ميزان داروي تجويزي و سوء مصـرف و وابسـتگي بـه مـواد، ارتبـاط معنـي      . )P>05/0(وجود داشت 
هـاي اوليـه يـا متاسـتاتيك اسـتخواني      ين ميزان سوءمصرف و وابستگي به مواد در درگيـري تربيش ).P<05/0( نداشت

 .وجود داشته است

اين امر . ابستگي به مواد در بيماران سرطاني مورد مطالعه در حد قابل توجهي باال ستسوء مصرف و و: گيرينتيجه
دهد كه ميزان اپيوم تجويزي توسط پزشكان موجب تسكين كافي درد در بيمـاران نشـده اسـت و آنـان را بـه      نشان مي

تحت پايش قـرار گيرنـد    بيماران در طول دوره مصرف دارو بايد بطور مداوم .سمت مصرف ساير مواد سوق داده است
و دزاژ دارو، راه مصرف، توالي مصرف، عوارض دارو، تداخالت و ساير موارد به دقـت تحـت بررسـي قـرار گيـرد و      

 .هاي كنترل درد در طول دوره بيماري، بر حسب نياز بيمار توسعه يابدپروتكل
 . شيوع، مواد، وابستگي، سوء مصرف، سرطان :واژگان كليدي
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گاليسمي و عوامل مرتبط در بيماران مشكوك به سندرم حاد سبررسي شيوع دي
كننده به ؛ مراجعه85لغايت پايان نيمه اول  1384كرونري از نيمه دوم 

  هاي وابسته به دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهدبيمارستان
، 3، دكتر سعيد ناظمي1، لعيـــا والئي1نيلوفر صفايي ،1، سپيده قدري2سرافرازيزدي ، دكتر محمد1طهورا عبداللهي

 3مجتبي مشكات
دانشگاه آزاد اسالمي  -دپارتمان داخلي بيمارستان آريا دانشكده پزشكي -ديار داخليااست -2 .دانشگاه آزاد اسالمي مشهد -دانشجوي پزشكي -1

 .دانشگاه آزاد اسالمي مشهد -3.مشهد

 چكيده
عروقي در بيماران مبتال به ديابت در حال افزايش است  –ومير ناشي از اختالالت قلبياز كار افتادگي و مرگ: مقدمه

تواند عامل خطري براي افزايش آترواسكلروز از سوي ديگر اختالالت متابوليسم گلوكز در بيماران غير ديابتي نيز مي
 .عوامل مرتبط در بيماران مشكوك به سندرم حاد كرونري تعيين گاليسمي وبررسي شيوع ديس .باشد

ه ادامه يافت 85شروع و تا نيمه اول سال  1384از نيمه دوم سال  و بوده Cross-Sectionalاين مطالعه  :هاروشمواد و 
 CCUبيماران مورد نظر كليه كساني بودند كه با شك به سندرم حاد كرونري در بخش اورژانس قلب و  .است

نمونه خون مجزا جهت بررسي  .ه گرفته شدناماز بيماران شرح كامل بر اساس پرسش اند؛بيمارستان آريا بستري شده
HbA1C پس از ثابت شدن شرايط عمومي  ،هايپر گاليسمي ناشي از استرس تأثيرجهت كاهش  .گرفته شد اناز بيمار

براي تجزيه و  .و سپس در روز بعد گلوكز پالسماي ناشتا بررسي گرديد شده نمونه گلوكز خون تصادفي گرفته ،بيمار
 .و مجذور كاي استفاده شد (Fisher exact test) يو آزمون آمار SPSS افزارنرماز  تحليل آماري

%) 9/10(نفر  11 بوده، ACSمبتال به %) 29/71(نفر  72بيمار مشكوك به سندرم حاد كرونري،  101ز ا :هاهتياف
، GERD( بود نا مرتبط به مشكالت قلبي %)82/17(نفر  18 بيماري چنينهمشتند، اد آريتميو ايمشكالت دريچه

-ديس%) 69/30(نفر  31. بيماران ديابتي بودند%) 5/44(نفر  45چنين از كل بيماران مورد مطالعه هم ...).و پنوموني
و باال بودن فشارخون  )P=015/0(ديس ليپيدمي  .نورموگاليسمي داشتند%) 7/24(نفر  25گاليسمي داشتند و 

)000/0=P(  و سابقه فاميلي ديابت)000/0=P( داري با متابوليسم گلوكز دارندتباط معنيار.HTN  با ابتال به
-مي خونيماران داراي ديس گاليسمي و فشارب% ACS، 17/29از ميان بيماران  .)P=003/0( ديسگاليسمي مرتبط است

 باشند
يسمي گالشيوع باالي ديابت و ديس .ديده شد ACSدر يك سوم بيماران داراي  گاليسمي تقريبًاديس :گيرينتيجه

در  .كنداثبات مي را ACSتعداد زيادي از بيماران با تشخيص  دراختالالت متابوليسم گلوكز وجود  ،در گروه مورد
 .بود ACSبيمار داراي  72از  )%72/34(نفر  ACS 25گاليسمي در بيماران مبتال به مجموع ميزان شيوع ديس

  .گاليسميديس ،هموگلوبين گليكوزيله ،سندرم حاد كرونري: واژگان كليدي



 و نهمين سمينار دانش و تندرستيكشور هاي تحقيقات دانشجويي شرق پنجمين سمينار كميته 
 

 88آذر ماه  20و  19

 ٥١ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شاهرود

ص
گا

انش
ح د

ب
ه  

بررسي ميزان شيوع واريس اندام تحتاني در پرستاران و بهياران شاغل در 
 1386هاي سبزوار در سال بيمارستان

 4، آرش اكابري3الدن نجار، 2، زكيه ريحاني2، وجيهه جعفري1محمد عابدي
عضو  –3. دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -انشجوي پرستاريد –2. دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -هادانشجوي بهداشت گرايش مبارزه با بيماري –1

 .دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -عضو هيأت علمي –4. دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -هيأت علمي

 چكيده
هاي عروقي است كه با شغل افراد در ارتباط است و در افرادي كه به علت نوع شغل واريس يكي از بيماري :مقدمه

 شود كه وريدها غير طبيعيوالني ايستاده باشند و به خصوص در پرستاران شايع است و باعث ميمجبورند به مدت ط

. افتدتري اتفاق ميطور شايعهاي وريدي به وجود آيد كه اين وضعيت در وريدهاي سافن بهشده و ناتواني در دريچه
بنابراين  .ثير بگذاردأند بر بازده كاري افراد تتواهاي جسمي و رواني فراوان ميواريس اندام تحتاني با ايجاد ناراحتي

 .   هاي سبزوار انجام گرفتپژوهش حاضر به منظور بررسي شيوع واريس در پرستاران و بهياران بيمارستان

بهياران شاغل در  بر روي پرستاران و 1386كه در سال  باشدپژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي مي :هامواد و روش
جهت تعيين اعتبار علمي از روش روايي محتوا و جهت . نفر بودند 162م گرفت كه حجم نمونه شهر سبزوار انجا

ها از آزمون جهت آناليز داده. استفاده شد% 95نامه از آزمون آلفا كرونباخ با ضريب اطمينان تعيين اعتماد علمي پرسش
 .   مجذور كاي و رگرسيون لجستيك استفاده شد

نفر  26نفر پرستار و  136از اين تعداد . انجام شد) نفر مرد 51نفر زن و  111(نفر  162 پژوهش بر روي :هايافته
% 5/26كه از اين ميان  .مبتال به واريس بودند%) 2/43(نفر  70مبتال به واريس نبوده و %) 8/56( نفر 92بهيار بودند كه 

هاي هورموني، ، مصرف داروبين جنسيت .به واريس شديد مبتال بودند% 5/2واريس متوسط و % 2/14واريس ضعيف ،
دار ولي ارتباط ساير متغير ها معنا. پيدا شد% 5داري در سطح تن با ابتال به واريس رابطه معناي جراحي و راه رفسابقه
متغير جنسيت و شغل به عنوان متغيرهاي  2آناليز رگرسيون لجستيك نشان داد كه بين همه متغيرهاي مورد بررسي .نبود

برابر مردان و در بهياران  03/4نتايج نشان داد كه شانس ابتال به واريس در زنان . با ابتال به واريس شناخته شدندمرتبط 
 .باشندبرابر پرستاران مي 71/3

الزم جهت آگاهي در شيوع  هايي پرستاران و بهياران آموزشبا توجه به شيوع باالي واريس در جامعه :گيرينتيجه
 .  باشدكننده و مؤثر ميعوارض آن كمكاز اين بيماري و 

 .شيوع واريس، پرستاران و بهياران، سبزوار :كليدي واژگان
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 يمخفف علوم پزشك يهاواژه يكشنريافزار دنرم
 3، زينب رحيمي2، ريحانه عرب1مسعود رحيمي

 -3. كميته تحقيقات دانشجويي -ي شاهروددانشگاه علوم پزشك -دانشجوي مامايي -2. دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -عضو هيأت علمي -1
 . دانشگاه اميركبير -دانشجوي كامپيوتر

 چكيده
در ارتقاي كمي و كيفي آموزش و فراهم  ارتباطاتو فن آوري اطالعات  يهاثير شگرف نوآوريأبا توجه به ت :مقدمه

يادگيري "آموزش تحت عنوان  هاي برتر، رويكرد نويني درنمودن امكان عمومي براي دسترسي به اطالعات و آموزش
هاي امكان دسترسي به بانك ،آوري رايانهمطرح شده است كه در آن با استفاده از فن (e-learning) "الكترونيك

و كيفيت بهتري  تراطالعاتي و منابع درسي فراهم شده و نيز موجب گرديده است توزيع آموزش در سطح وسيع
گيري يادگيري الكترونيك هستند، انجام ترين عامل شكلاي اطالعاتي بنياديهو از آنجا كه وجود بانك صورت گيرد

بنابراين به  .ي بانك اطالعاتي جديد حائز ارزش و اهميت فراوان خواهد بودافزار ايجادكنندههر اقدامي در طراحي نرم
ويژه در زمينه آموزش هو ب در جامعه مافرايند نوپاي يادگيري الكترونيك تر و كارآمدتر منظور تحقق هرچه مطلوب

هاي مخفف حوزه پزشكي و هژافزار فرهنگ واتا با طراحي نرميم هاي مختلف مرتبط با سالمت تصميم گرفترشته
هاي مخفف كه هر روز ه ژبه وا ،كاراناندرساير دست تر دانشجويان وتر و سريعتر، كاملدر امر دسترسي آسان سالمت

نقش كوتاهي در اين امر مهم ايفا گردد، ها افزوده ميانش پزشكي و بهداشت به تعداد آنبه دليل نياز و پيچيدگي د
افزار ديكشنري است كه قابليت وارد كردن كلمات مخفف و عبارت هدف از اين پروژه طراحي يك نرم .كرده باشيم

را درون يك بانك اطالعاتي ذخيره  هاها را به زبان فارسي و انگليسي دارد و آننآ هايچنين معادلها و هماصلي آن
 افزار جستجو و پيدا كردن عبارات اصلي واژگان مخففويژگي اصلي اين نرم .را نيز دارد جستجوقابليت  وكند مي

هاي وارد شده را به تفكيك زمينه به نحوي كه واژه .هاي گروه پزشكي استرشته) هم به زبان فارسي و هم انگليسي(
در هنگام جستجو آن را در  و كنددر بانك اطالعاتي ذخيره مي.... ) مامايي، بهداشت و  تاري،پزشكي، پرس( كاربرد

يعني كلمات وارد شده  .دهدهاي اطالعاتي را هم به ما ميافزار قابليت ويرايش بانكاين نرم .دهداختيار كاربر قرار مي
روند  .داراي قابليت افزودن تصوير نيز خواهد بود فزاردر صورت نياز  ضمناً. توان تغيير داد يا حذف نمودرا مي

 visual ينويسو در محيط برنامه #Cگرا با استفاده از زبان برنامه نويسي نويسي شيبراي اين امر از متد برنامه :طراحي

studio 2008  و تحت.Net frame work 3.5 حه افزار به اين صورت است كه در صفظاهر نرم. بهره گرفته شده است
و به  باشدمي "جستجو"و  "هاي كاربردزمينه"هاي اصلي داراي گزينه ،آغازين يك فرم ظاهر خواهد شد كه شامل منو

هاي بانك تمامكه در واقع معرف  در صورت انتخاب گزينه اول. فراخور انتخاب اوليه صفحاتي ظاهر خواهد شد
را ) بانك اطالعاتي پزشكي( يا حذف كردن يك حيطه اي ظاهر خواهد شد كه قابليت افزودناطالعاتي ماست صفحه

هاي جديد در آن و يك حيطه خاص امكان مشاهده ركوردهاي آن و يا وارد كردن ركورد دارد و در صورت انتخاب
 .حذف و ويرايش ركوردهاي قبلي وجود دارد

ستجو درصورت وجود شود و پس از فشردن كليد جاي براي جستجو ظاهر ميدر صورت انتخاب گزينه دوم صفحه
 .شودصورت عدم وجود پيامي براي اطالع به كاربر ظاهر مي شود و دركلمه موردنظر، معادل هايش نمايش داده مي

هاي ذخيره به نحوي كه عبارت جستجو با همه واژه .هاي انجام گيردتواند بر روي همه ستونجستجو مي چنينهم
 .شوده و هرگونه مشابهت نتايج نمايش داده ميهاي اطالعاتي مقايسه شدشده در همه بانك
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هاي باليني پرستاري با تغذيه از مهارت دانشجويان پرستاري در انجام رويه
 معده -طريق لوله بيني

 3، زهرا بختياري3اشرفيزهرا ، 2، ليال دادور1علي دادگري
دانشگاه علوم  -دانشجوي پرستاري -3. شگاه علوم پزشكي شاهروددان -كارشناس پرستاري -2. دانشگاه علوم پزشكي شاهرود –عضو هيأت علمي -1

 .كميته تحقيقات دانشجويي -پزشكي شاهرود

 چكيده
معده يكي از وسايل شايع در پزشكي است كه به مقاصد مختلف از جمله پيشگيري از تهوع و  -لوله بيني :مقدمه

و گاواژ يش شيره معده، تجويز داروهاي خوراكي استفراغ و اتساع معده، تخليه ترشحات معده براي شستشو و آزما
هاي ويژه به شكل روزمره توسط هاي مراقبتاين رويه مهم پرستاري يعني گاواژ بيماران در بخش .شوداستفاده مي

رو الزم است اين تكنيك مهم پرستاري با دقت و ايمني و از اين. گيردپرستاران و دانشجويان پرستاري صورت مي
اين پژوهش با هدف تعيين ميزان مهارت دانشجويان در انجام . نجام شود تا از عوارض آن پرهيز گرددصحت الزم ا

 .  صحيح اين رويه پرستاري بر روي دانشجويان سال آخر پرستاري صورت گرفت

 هاي ويژهنفر از دانشجويان پرستاري در سال آخر تحصيل كه در بخش مراقبت 54در اين تحقيق  :هامواد و روش
ابزلر مورد . گيري به روش در دسترس انجام شدنمونه. عنوان واحد هاي مورد پژوهش بررسي شدندحضور يافتند به

اي بود كه به روش تحليل محتوي و پايايي همزمان از نظر اعتبار و روايي مورد سنجش قرار استفاده برگ مشاهده
بندي سه بخشي ح تكنيك گاواژ بود و بر اساس تقسيمگويه مربوط به انجام صحي 15برگ مشاهده شامل . گرفته بود
 SPSSافزار ها از نرمبراي تحليل داده. گذاري شدنمره "نامناسب"و  "مناسب نسبتًا"، "مناسب"صورت ليكرت به

 .استفاده شد

عادل نفر م 44(دست آمده از اين پژوهش مشخص گرديد كه عده زيادي از دانشجويان هبر اساس نتايج ب :هايافته
پوزيشن  )درصد 50(نفر  27دهند، گونه توضيحي راجع به رويه انجام شده به بيمار خود نميهيچ) درصد 5/81

 18شويند و هاي خود را نميپس از انجام رويه دست) درصد 5/68(نفر  37گيرند، مناسبي براي اين رويه به كار نمي
نفر  37(در عين حال عده قابل توجهي از دانشجويان . نندكعوارض احتمالي رويه را بررسي نمي) درصد 3/33(نفر 

پس از گاواژ كتتر را با آب ساده  )درصد 76(نفر  41كنند، پس از انجام گاواژ كتتر را كلمپ مي )درصد 5/68معادل 
 . كردنداز نيروي جاذبه براي گاواژ استفاده مي) درصد 56حدود (نفر  30دادند و شستشو مي

دست آمده از اين پژوهش مشخص گرديد كه انجام پروسيجر پرستاري مهمي هاساس نتايج ببر  :گيرينتيجه
دانشجويان پرستاري در انجام اين تكنيك . گيردهاي ويژه با اشكال صورت ميهمچون گاواژ بيماران در بخش مراقبت

ري انجام نادرست اين رويه هاي پرستاهمانند تمامي مهارت. باشندداراي نقايصي قابل توجهي از نظر مهارتي مي
نتايج اين پژوهش . ناپذيري براي خود بيمار يا ساير بيماران در بخش ويژه همراه باشدممكن است با عوارض جبران

چنين، هم. اي دانشجويان بوديد عدم رضايت بخش بودن توانمندي حرفهؤهاي مشابه بوده و مدر راستاي ساير پژوهش
هاي مهم پرستاري، برنامه هش چنين برمي آيد كه جهت تحقق اهداف آموزشي در رويههاي اين پژواز ساير يافته

 .    باشدهاي باليني نيازمند بازنگري ميدرسي پرستاري در حيطه مهارت
 .معده -مهارت باليني، دانشجويان پرستاري، لوله بيني: واژگان كليدي
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كننده به ان مراجعهثير كاهش وزن بر ميزان ماهيچه و چربي بدن در بيمارأت
 )عج(و قائم ) ع(هاي آموزشي امام رضا هاي سرپايي تغذيه بيمارستاننيكيكل

 مشهد
 1شاكري تقي محمد ، دكتر1، دكتر محسن نعمتي1عليرضا سپهري شاملو

 .دانشگاه علوم پزشكي مشهد -1

 چكيده
تري مورد بررسي قرار طور دقيقايد بههاي رژيمي كاهش وزن بثيرات برنامهأت با افزايش سرعت بروز چاقي، :مقدمه

هاي ريزي شده و از قسمتطور برنامهه شده در صورتي موفق خواهد بود كه كاهش وزن بهيرژيم غذايي ارا .گيرند
-طرف سازمان بهداشت جهاني نشان مي ه شده ازيمارهاي اراآ .هاي اضافي صورت گيردمشخصي از بدن چون چربي

چه موادي  هدف از اين مطالعه بررسي اين مورد بود كه با كاهش وزن عموماً. ضافه وزن دارنددهند نيمي از ايرانيان ا
بر طبق مطالعات انجام شده رژيمي مناسب خواهد بود كه  .شوندتري مواجه مياز بدن و با چه درصدي با كاهش بيش

در واقع هدف  .دن صورت گيردهاي اضافي بدون و نه بافت عضالني بتر كاهش وزن از طريق سوزاندن چربيبيش
بر ميزان چربي ها و بافت  )تر از رژيم مورد نياز غذايي هر فردكيلو كالري كم 500( ثير يك رژيم كم كالريأمطالعه ت

 .باشدعضالني بدن مي 

 تغذيه هاي درمانگاه به) BMI<5/23( چاقي و وزن اضافه علت به كنندهمراجعه بيماران بين از :هامواد و روش
بيمار وارد مطالعه  391 تعداد ،87 تا بهمن 86 بهمن بين در مشهد) ع(رضا امام و) عج( قائم آموزشي هاييمارستانب

، BMIاطالعات بدني از قبيل وزن،  .بودند 29±15 )ميانگين سن ±(SD نثؤم 299 مذكر، 92اين بيماران شامل .شدند
تر از رژيم كيلو كالري كم 500رژيم با كاهش  .ات بدن ثبت شدميزان چربي و بافت عضالني بدن با دستگاه آناليز تركيب

 SPSS v.13ها توسط و سپس داده اطالعات بيماران ماهيانه ثبت شد .ه گرديديمورد نياز غذايي هر فرد به بيماران ارا
 .قرار گرفتند (Paired T-Test) مورد آناليز

نفر  18 و 39هاي سوم و چهارم به ترتيب و در ماه مراجعه كردندبه كلنيك  بيمار مجدداً 79در آغاز ماه دوم  :هايافته
كاهش وزن %8/2بيمار و در آغاز ماه دوم  79در بين  .تر رژيم خود مراجعه كردندبيمار اوليه براي پيگيري دقيق 391از 

كننده در آغاز ماه بيمار مراجعه 39در . )P ،a1/55=f>01/0( )اياز بافت مايچه %5/0از چربي بدن و  %3/2( رخ داد
در  و نهايتاً ).P ،a1/55=f>01/0( صورت گرفت )ايبافت ماهيچه %9/0ز چربي بدن و ا %8/3( كاهش وزن %7/4سوم 

بافت % 8/1از چربي بدن و % 8/4( كاهش وزن %7/6ماهه ادامه دادند  3بيماري كه رژيم خود را براي يك دوره  18
 ).P ،a1/55=f>01/0(گزارش شد)ايماهيچه
فاكتور اساسي چربي و بافت  2دهد كه در طي يك رژيم كاهش وزن با كاهش مطالعات نشان مي: گيرينتيجه

 .شويمعضالني روبرو مي
 .كاهش وزن، بافت چربي، بافت ماهيچه :واژگان كليدي
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مقايسه اسپري بيني بكلومتازون و اسپري بيني فلوتيكازون در بهبود عالئم 
كننده به درمانگاه نوزيت آلرژيك در بيماران مراجعهبيماران مبتال به رينوسي

 گوش و حلق و بيني بيمارستان خاتم االنبياء زاهدان
  1الدين مالكي، شهاب1ميثم سرگزي، 2سياوش سلوكي، 1اعظم شيخي، 1پوردكتر حشمتي

 .يقات دانشجوييكميته تحق -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -دانشجوي پزشكي -2. دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -1

 چكيده
اند كه ثابت شده است نسبت به ساير  ترين داروهاي ضد التهابيكورتيكواستروئيدهاي موضعي بيني متداول :مقدمه

فلوتيكازون پروپيونيت و بكلومتازون ديپروپيونيت در ايران نسبت به . تري دارندبيماري كارايي بيش  داروها در درمان
تركيب فوق متفاوت  2ا توجه به اينكه ميزان بهبودي عالئم رينوسينوزيت آلرژيك در ب. ترند ساير تركيبات رايج

م بيماري را در دو روش درمان با اسپري بيني فلوتيكازون و اسپري بيني يباشد، بر آن شديم تا ميزان بهبودي عال مي
 .بكلومتازون، مورد بررسي قرار دهيم

 1386ي اول سال  كرايترياي رينوسينوزيت آلرژيك در نيمه 3كه با حداقل سال به باالئي  14بيماران  :هامواد و روش
گروه  2االنبياء مراجعه كردند، براساس جداول اعداد اتفاقي در  به درمانگاه گوش و حلق و بيني بيمارستان خاتم

نفر در گروه  32نفر در گروه بكلومتازون و  32كننده، بيمار مراجعه 64براساس اين روش از . بندي شدند تقسيم
سپس شدت رينوره، خارش بيني، عطسه و انسداد بيني و ترشح . هفته قرار گرفتند 3فلوتيكازون تحت درمان به مدت 

اي   نامهدر پرسش) درمان 22و  15و  8و  1(در روزهاي ويزيت  VASگروه درماني براساس مقياس  2پشت حلق در 
 4بيماراني كه در هر بار ويزيت براي هر يك از عالئم مورد مطالعه نمره . كه به همين منظور تهيه شده بود، ثبت گرديد

 Independentدست آمده با استفاده از آزمون هاطالعات ب. دريافت كردند جهت آنان  بهبودي در نظر گرفته شد ≥

Sample T Test 05/0 آماري بااختالف . و آزمون دقيق فيشر و آزمون كاي دو آناليز شدند<P دار تلقي گرديدمعني. 
 22از نظر بهبودي ميزان خارش بيني در گروه فلوتيكازون در مقايسه با گروه بكلومتازون در ويزيت روز  :هايافته

ميانگين . داري مشاهده شدو ميزان بهبودي خارش بيني با مصرف فلوتيكازون بيشتر بود  بعد درمان تفاوت آماري معني
داري را در بين دو گروه مداخله نشان داد كه ميزان بهبود  ويزيت تفاوت آماري معني 22و  15و  8روزهاي رينوره در 

ويزيت، تفاوت آماري  22از نظر ميزان بهبود عطسه فقط در روز . تر بوددر رينوره در گروه فلوتيكازون بيش
در بيماراني كه با فلوتيكازون درمان  شده گونه كه ميزان بهبود عطسه  داري بين دو گروه وجود داشت بدين معني

گروه  2داري بين  ويزيت تفاوت آماري معني 22و  15از نظر بهبودي گرفتگي بيني در روزهاي . تر بودبودند، بيش
 22از نظر بهبود ترشحات پشت حلق فقط در روز . تر بودوجود داشت كه ميزان بهبود در گروه فلوتيكازون بيش

 .تر بودگروه مشاهده شد كه ميزان بهبود در گروه فلوتيكازون بيش 2داري بين ي معنيويزيت تفاوت آمار
رينوره و انسداد بيني و عطسه و خارش (نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه ميزان بهبودي عالئم  :گيرينتيجه

رسد كه اين تركيب  به نظر ميتر بود و در گروه فلوتيكازون نسبت به بكلومتازون بيش) بيني و ترشحات پشت حلق
 .تري داشته باشدداروئي نسبت به بكلومتازون در درمان بيماري رينوسينوزيت آلرژيك كارايي بيش

 .رينوسينوزيت آلرژيك، فلوتيكازون، بكلومتازون، اينترانازال كورتيكواستروئيد :كليدي واژگان
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 علوم پزشكيبررسي ميزان رضايت كارآموزان و كارورزان پزشكي دانشگاه 
هاي باليني با استفاده آزمون باليني با ساختار عيني از ارزشيابي مهارت اصفهان

 )OSCE  (عنوان يك رويكرد نوين آموزشيبه 
 2فاطميدكترسيدامير علي، 1شيوا حسيني

  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  -2. دانشگاه علوم پزشكي تهران –كارشناسي ارشد آموزش پزشكي  -1

 چكيده
اي دانشجويان هاي حرفههاي آموزش باليني، سنجش دقيق و ارزشيابي عيني شايستگيترين جنبهيكي از مهم :مقدمه

اي از طيف گسترده) objective structural clinical exam(با استفاده از آزمون باليني با ساختار عيني . پزشكي است
رضايت دانشجويان از اين روش . گيردارزيابي قرار مي هاي تكنيكي و پايه در محيط آزمايشگاهي موردمهارت

اين  لذا با توجه به اهميت موضوع .تواند بستر مناسبي براي توسعه آن در آموزش باليني ايجاد نمايدارزشيابي مي
نسبت به شيوه اصفهان مندي كارآموزان و كارورزانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مطالعه با هدف تعيين ميزان رضايت

 .، صورت گرفت)OSCE(هاي باليني با ساختار عيني ارزشيابي مهارت
دانشجويان نفر از  300 جامعه مورد مطالعه. است) Cross sectional(اين مطالعه از نوع مقطعي  :هاروش مواد و 
. را داشتند OSCEبودند كه تجربه ارزشيابي باليني به شيوه اصفهان دانشگاه علوم پزشكي ) كارورز و كارآموز(پزشكي 

ساخته بود كه پس از كسب روايي مطلوب و تعيين پايايي با محاسبه  -اي پژوهشگرنامهها پرسشآوري دادهابزار جمع
 .ضريب آلفاي كرونباخ مورد استفاده قرار گرفت

كه ن اصفهاگر آن بود كه كارآموزان و كارورزان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي نتايج مطالعه حاضر بيان :هايافته
نمره كل  %)4/76( را داشتند، نسبت به اين شيوه ارزشيابي با كسب OSCEهاي باليني به شيوه تجربه ارزشيابي مهارت

راضي،  عبارات، گزينه راضي يا كامالً%) 1/73( در مجموع افراد مورد مطالعه براي. از رضايت مطلوبي برخوردار بودند
ها رضايت خود را نسبت آن %)8/93( چنينهم. ناراضي را انتخاب كردند ناراضي يا كامالً) %9/13( نظر وبي % )13(

در بررسي ارتباط رضايت دانشجويان و توافق نسبت به برگزاري اين . به برگزاري اين شيوه ارزشيابي اعالم نمودند
-متغيرهاي زمينه مشاهده شد ولي در بررسي ساير )P>01/0( دار آماريهاي آموزشي ارتباط معنيشيوه در ساير گروه

 .هاي تفاوتي مشاهده نگرديد

هاي نيز ارتقاء مهارت و )OSCE(با توجه به رضايتمندي دانشجويان از ارزشيابي با ساختار عيني  :گيرينتيجه
و لذا  هاي مختلف باليني ضروري باشدرسد كاربرد وسيع اين روش در بخشبه نظر مي) سايكوموتور(حركتي  -عملي

 . ريزي اثربخش نسبت به طراحي و اجراي آن در امر آموزش و ارزشيابي اقدام گرددد با برنامهگردپيشنهاد مي

 .ارزشيابي باليني، آزمون باليني با ساختار عيني، رضايت، كارآموز، كارورز :واژگان كليدي
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مقايسه تغييرات هموديناميك قبل و بعد الكترو شوك درماني در بيماران 
 اعصاب و روان كننده به بخش مراجعه

 4نياحميدرضا شريف ،3حميد حجتي ،2راضيه يوسفي ،1سكينه ملكي
 -ت علميعضو هيأ -3 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي بابل -دانشجوي كارشناسي پرستاري -2. دانشگاه علوم پزشكي بابل -1

  .بابلدانشگاه علوم پزشكي  -ت علميأعضو هي -4.دانشگاه علوم پزشكي بابل

 چكيده
-عبور دادن يك جريان الكتريكي از مغز بيمار با هدف ايجاد يك صرع بزرگ مي )ECT( الكتروشوك درماني :مقدمه

دهند يا عوارض دارويي را تحمل كه كاربرد آن در بيماران افسرده، بيماراني كه به درمان دارويي جواب نمي. باشد
كه يكي از عوارضي كه به دنبال درمان با . گرددسريع هستند استفاده مي كنند و يا نيازمند پاسخ درماني فوري ونمي

) فشارخون، نبض، درجه حرارت و تنفس( شود تغيير در وضعيت هموديناميك از قبيل تغييراتالكتروشوك ايجاد مي
و شوك درماني اين مطالعه توصيفي تحليلي با هدف بررسي و مقايسه تغييرات هموديناميك قبل و بعد الكتر .باشدمي

 .هاي شهر آمل و بابل صورت گرفتكننده به بخش اعصاب و روان بيمارستاندر بيماران مراجعه

كه وضعيت . نفر از بيماراني كه تحت درمان با الكتروشوك قرار گرفته بودند 40 نمونه اين پژوهش :هاروشمواد و 
دقيقه بعد  30و  15ب در دقايق بالفاصله، آنان به ترتي) تنفس، نبض، درجه حرارت فشارخون،(هموديناميك 

الكتروشوك سنجيده شده و سپس با وضعيت قبل شوك آنان به كمك آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه تحليل 
 .قرار گرفت

 وفشارخون سيستول )P=٠١/٠( ، دماي بدن)P=000/0(نتايج پژوهش با آزمون مخلي بين تغييرات نبض :هايافته
)001/0=P (ولي بين تنفس. اط معناداري نشان داده شدارتب )097/0=P(فشارخون دياستول ، )84/0=P(  ارتباط

 .ترين تغييرات هموديناميك در زمان بالفاصله بعد شوك بودكه بيش .معناداري نشان نداد

است شود بنابراين الزم نتايج اين مطالعه نشان داد الكتروشوك موجب تغييرات هموديناميك مي :گيرينتيجه
 .هاي پرستاري الزم در صورت وجود تغييرات هموديناميك انجام گيردمراقبت

 .هموديناميك، الكتروشوك :كليدي واژگان
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 هاين در پرستاران و ماماآهاي همبسته تنشي و سردرد شيوع ميگرن و بررسي
 ودردانشگاه علوم پزشكي شاه شاغل در

 2احمد خسروي، 1نسبيجبين كريمماه، 1آزاده معمارزاده، 1سميه رنجبر
دانشگاه علوم  -مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سالمت -2. كميته تحقيقات دانشجويي -دانشجو، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1

 پزشكي شاهرود

 چكيده
ي ژدميولوتري به اپيتاكنون توجه كم رغم اين موضوع،نوع سردرد هستند كه علي ترينسردردهاي تنشي شايع :مقدمه

تـر و قـدرت   داراي شـدت بـيش   سردردهاي ميگرني با وجود شيوع كمتر نسبت به سـردردهاي تنشـي،   .آن شده است
ثر بـر آن در  ؤهدف اين مطالعه، بررسي شيوع ميگرن و سردردهاي تنشـي و عوامـل مـ   . باشندكنندگي باالتري ميناتوان

 .باشدمي 1388د در سال پرستاران و ماماهاي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي شاهرو

نامـه نيمـه   ساله سردرد تنشي و ميگرني بـا اسـتفاده از يـك پرسـش    در اين مطالعه مقطعي شيوع يك :هامواد و روش
نفر از پرستاران و ماماهاي شـاغل   275در بين تعداد  (HIS)المللي سردرد ساختاريافته و بر اساس معيارهاي انجمن بين

نامـه كيفيـت خـواب    چنين كيفيت خواب با استفاده از پرسـش هم. رود برآورد شده استدر دانشگاه علوم پزشكي شاه
 .پيتزبرگ بررسي شده است

ساله سردرد برابر ها زن بودند كه شيوع يكآن%) 1/89(نفر  245مرد و %) 9/10(نفر  30در اين مطالعه تعداد  :هايافته
 7چنـين تعـداد   هـم . گـزارش شـده اسـت   % 5/9و % 5/10بـا   و شيوع ميگرن و سردرد تنشي به ترتيب برابـر % 5/85با 
 از%) 8/41(نفـر   115در اين مطالعـه فقـط تعـداد    . تنشي تشخيص داده شدند -مبتال به سردرد توام ميگرني%) 5/2(نفر

-گروه تحت مطالعه از كيفيت خواب مطلوب برخواردار بوده كه ارتباط معناداري را با ابتال به سردرد تنشي نشـان مـي  

 . هدد

توانـد در پيشـگيري از   اصالح الگوي خواب و ارتقاء سالمت عمومي در پرستاران و كادر بهداشتي مـي : گيرينتيجه
 .ثر باشدؤابتال به سردرد تنشي  و انواع سردرد م

 . ميگرن، سردرد تنشي، پرستار، ماما، الگوي خواب :واژگان كليدي
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Immunohistochemical expression of vascular endothelial 
growth factor (VEGF) in gastric adenocarcinoma; 

correlation with clinicopathological variables 
Hanieh Hosseinnezhad٢,٣, Hamid Reza Sima١, Kamran Ghaffarzadehgan٤, Mostafa Jafarzadeh٢,٣, 

Mehrabi Bahar٥, Hamid Reza Raziee٦ 

١- Department of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences. ٢- Young Researchers' Club, Medical 
School of Islamic Azad University of Mashha. ٣- Gastric Cancer Research Group, Mashhad University of 
Medical Sciences. ٤- Department of Pathology, Mashhad University Cancer Research Center, Mashhad 
University of Medical Sciences. ٥- Mashhad University of Medical Science. ٦- Department of Radiation 
Oncology, Mashhad University of Medical Sciences. 

Abstract: 

Introduction: As a major worldwide cause of morbidity and cancer-related deaths, 
gastric cancer needs molecular-based approaches for predicting clinical outcome and 
guiding treatment strategies. VEGF is one of the most potent angiogenic factors, and 
plays an important role in tumor growth, invasion, and metastasis. In spite of many 
studies on the topic, data about the significance of VEGF in gastric cancer is 
controversial. The purpose of the present study was to investigate VEGF tissue 
expression and its possible correlation with clinicopathological features. 

Methods: Paraffin-embedded tumor specimens from ٣٢ patients with gastric 
adenocarcinoma who had undergone gastrectomy at Omid Oncology Hospital, Mashhad 
were studied. The immunohistochemical (IHC) expression of VEGF was investigated in 
extracted tumorol tissue. using the VEGF score, based on the intensity of reaction and 
percent of positive cells. Correlation of VEGF expression with clinicopathological 
parameters were analyzed using SPSS. 

Results: The positive rate of VEGF was ٢١) %٦٥.٦ out of ٣٢ cases with ٢٣.٨% diffuse 
and ٧٦.٢% intestinal type). All of cases with poorly differentiated tumors were VEGF 
positive (P=٠.٠٠٩). A Significant correlation between VEGF expression and stage of 
tumors was seen (P=٠.٠٣٧). The intensity of VEGF expression was significantly related 
to differentiation and TNM staging of tumors (P<٠.٠٥). Although positive VEGF 
expression was correlated with history of dysphagia (P=٠.٠١٣), There was no 
significant correlation between VEGF expression and other studied variables like tumor 
location and H pylori infection. 

Conclusion: VEGF expression is significantly correlated to the malignant biological 
behaviors of gastric adenocarcinoma. These findings suggest that, the 
immunohistochemistry staining for VEGF can be useful for clinical diagnosis, and 
prediction of tumor progression to determine the patient with aggressive behavior for 
sever treatment 

Keywords: Growth factor, Adenocarcinoma, Immunohistochemical expression.  
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Clinicopathological features and genotypes distribution in 
patients with Chronic Hepatitis C in northeastern of Iran 
Hamid-Reza Sima١, Aida Sharifi-Haddad١, Abbas Esmaeilzadeh١, Mahbube Parsa١, Mousalreza 

Hosseini١, Amir-Abbas Azarian١, Seyed-Javad Purafzali-Firoozabadi١, Azita Ganji١, Ali 
Mokhtarifar١ 

١- Mashhad University of Medical Sciences. 

Abstract: 

Introduction: Hepatitis C virus (HCV) is a major causative agent of liver diseases 
worldwide. HCV genotypes have shown some differences in epidemiological and 
clinicopathological characteristics, as well as response to therapy. This study was aimed 
to investigate the clinicopathological features and genotypes distribution in patients 
with chronic hepatitis C, as the first report from northeastern of Iran. 

Methods: Ninety-seven HCV infected patients who were referred to Gastroenterology 
and Hepatology Research Unit, Imam Reza University Hospital, Mashhad, were 
enrolled. Clinical and epidemiological characteristics were reviewed. Liver biopsy was 
performed for patients and histological finding scored according to HAI scoring system. 
HCV viral loud and genotype were detected using Amplicor test and genotype-specific 
primers, respectively. Correlation of clinicopathological characteristics and HCV 
genotypes was analyzed. 

Results: Eighty Patients (٨٢.٥%) were male with mean age of ٤١.٦٦ and previous 
hospitalization and surgery were the most frequent risk factors, shown in ٦٧% and 
٥٦.٧%, respectively. Co-infection with the other agents was detected in (%٥.٢) ٥ 
patients (HCV/HBV in ٤ patients and HCV/HTLV١ in one patient). HCV genotype was 
١ in ٤٩ patients (٥٠.٥%), ٣a in ٣٨ patients (٣٩.٢%), ٢ in ٢ patients (٢.١%), and non-
determined in ٨ patients (٨.٢%). Smoking was reported significantly more in patients 
with genotype ٣a (P=٠.٠١٨), although no statistically significant differences was shown 
between HCV genotype and the other epidemiological and clinicopathological features 
including viral load (p=٠.٦٢٤), and pathological grade (P=٠.٧٩٤) and stage (P=٠.٨٠٠). 

Conclusion: Genotype ١ is the most frequent HCV genotype in our region, followed by 
٣a. Further studies with larger sample size are needed to determine its 
clinicopathological significance. 

Keywords: Clinicopathological features, Genotypes, Hepatitis C. 
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Women experiences of psychological changes during 
menopause 

Somayyeh Sarrafi Kheyrabad1, Dr. Akram Sanagoo2, Dr. Leila M Jouybari2 
1- Student, Golestan University of Medical Sciences. 2- Dept. of Nursing, Golestan University of Medical 
Sciences.  

Abstract: 

Introduction: Many of women experience agitation, crying, sleepless, tiredness, loss of 
concentration and depression near or during their menopause period. How to deal with 
the symptoms of menopause can be challenging, especially for lower and middle-class 
women of the population. The aim of this study was to explore women emotional 
changes during pregnancy. 

Methods: This qualitative study was done in 2009 in Gorgan, Northern Iran. Data 
gathered by semi-structured interviews. We used purposeful sampling. All interviews 
were taped and transcribed line by line and then analyzed using "content analysis" 
method. 

Results: The emerged themes revealed that studied women experienced a variety of 
emotional and psychological and mood changes such as isolation, irritability, bad 
temper, anxiety, dependency, guilty, and loneliness. Some of women believed they 
don’t receive any support from their husband and they don’t understand them well. The 
coping strategies used by the participants were "relying on God, Prayer to God, 
Attending in mess pray and Religious journey". 

Conclusion: Nearly 4 million of women in Iran are aged 45 -60 that will live one third 
of their lives after menopause. How menopause is individually managed will likely 
depend on the woman's perceptions of the transition as a natural or medical event, her 
current health and perceived need to receive medical advice or treatment, and the degree 
of trust in and communication with her healthcare provider. According the negative 
perceptions and experiences of the women, health care providers and policy makers 
should provide intervention to help women in this transitional period of life to improve 
the quality of life. 

Keywords: Menopause, Emotional problems, Psychological, Women. 
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 1387: مداري در دانشگاه علوم پزشكي شاهرودمشتري ثر برؤبررسي عوامل م
 3، حسن باقري2دكتر محمد اميري ،1رضا رمضاني ديل، 1محمدمهدي اندرزگو

دكتـري مـديريت خـدمات     -2. كميتـه تحقيقـات دانشـجويي    -دانشگاه علوم پزشكي شـاهرود  -دانشجوي كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي -1
 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -هجكارشناس بود -3 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -درمانيبهداشتي 

 چكيده
مديريت كيفيت فراگير يكي از ابزارهاي نوين بهبود عملكرد و ارتقاي كيفيت كاالها و خـدمات اسـت كـه بـا      :مقدمه

ايتمندي روز افـزون مشـتريان را   ، قادر است رضتربيشرويكردي علمي و كاربردي در كاهش ضايعات و كسب درآمد 
مـداري در دانشـگاه علـوم پزشـكي     ثر برمشـتري ؤپژوهش حاضر به منظور تعيـين عوامـل مـ    .نيز به خوبي جلب نمايد

 .انجام شد 1387شاهرود در سال 
انجام  cross-sectional)(مقطعي  -اين پژوهش از نوع مطالعات كاربردي است كه به شيوه توصيفي :هاروش مواد و

گانه ارشد، مياني و پايه به روش سرشماري مورد پژوهش واقع مديران دانشگاه در سطوح سه در اين مطالعه كليه. دش
. عمومي تكميل شد سؤال 11 تخصصي در زمينه مشتري مداري و سؤال 10اي حاوي نامهشده و براي آنان پرسش

 .جداول و نمودار نمايش داده شد صورتبه استفاده شده و نتايج SPSS16افزار ها از نرمجهت پردازش داده
درصد از مديران دوره  1/47. درصد را زنان تشكيل داده بودند 8/38درصد مديران را مردان و  2/61 :هايافته

ميانگين نمره نگرش در . آموزشي در زمينه مديريت كيفيت را گذرانده و مابقي در اين زمينه آموزشي نديده بودند
باالترين امتياز . باشدبوده كه حاكي از ميانگين نگرش مثبت آنان مي100از  0758/65در مديران زن و  9808/62مردان 

با افزايش سن امتياز . باشدمربوط به معاونت بهداشتي مي 2000/55ين آن تركمدر معاونت درمان و  5000/77با 

 .نگرش مديران باالتر رفته بود
خـدمات را در   ش از نيمي از مديران در صورتي كه مديران بخواهند كيفيـت با توجه به عدم آموزش بي :گيرينتيجه

توانـد كمـك شـاياني بـه ايـن امـر       سازمان بهبود بخشند آموزش آبشاري مديران و كاركنان و ايجاد ساختار مناسب مي
 .نمايد

 .، مشتري مداريTQMمديريت كيفيت فراگير، كيفيت، كيفيت جامع،  :واژگان كليدي
 



 و نهمين سمينار دانش و تندرستيكشور هاي تحقيقات دانشجويي شرق پنجمين سمينار كميته 
 

 88آذر ماه  20و  19

 ٦٥ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شاهرود

ص
گا

انش
ح د

ب
ه  

 شهرستان شاهرود در زمينه مفاهيم سالمتي هي نيروهاي بهداشتيبررسي آگا
 6، محبوبه ميرزايي5زهرا كمياب ،4، ناهيد داوردوست3، دكتر محمد اميري2دكتر رضا چمن ،1مريم سليمي

 -اپيدميولوژي دكتري تخصصي -2 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشجوي كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
دانشگاه علوم  -كارشناس مامايي -4 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -دكتري مديريت خدمات بهداشتي درماني -3 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

 .كميته تحقيقات دانشجويي -بهداشت خانواده يكاردان -6 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -كارشناس اسناد پزشكي -5 .پزشكي شاهرود

 يدهچك
هاي فيزيكـي و ذهنـي و فـردي و اجتمـاعي نتيجـه عملكـرد       ارتقاء سطح بهداشت جامعه و افزايش توانمندي :مقدمه

پـژوهش حاضـر بـه منظـور تعيـين آگـاهي        .باشدمتقابل ارايه دهندگان خدمات و مشاركت بخش بهداشت و مردم مي
 .انجام شد 1388 شهرستان شاهرود در زمينه مفاهيم سالمتي در سال نيروهاي بهداشتي

-ابـزار جمـع  . مقطعي انجـام شـد   -اين پژوهش از نوع مطالعات كاربردي است كه به شيوه توصيفي: هاروش مواد و
هاي مختلف سالمت بود كـه  سئوال اختصاصي در زمينه 120عمومي و سؤال 5 نامه حاوي تعدادآوري اطالعات پرسش

خـود ايفـا توسـط     صـورت بـه اساتيد و متخصصين فن قرار گرفته و  پس از تنظيم و طراحي اوليه روايي آن مورد تأييد
شـده و نتـايج پـس از     SPSS16افـزار  آوري شـده وارد نـرم  هاي جمعداده. هاي بهداشتي تكميل شدبهورزان و كاردان

 . نمودار و جداول آمار توصيفي بيان شد صورتبهتحليل 
و  تأهـل اكثـر بهـورزان م  . سال سـن داشـت   27ين فرد تركمده كه بو 42/40ميانگين سني افراد مورد مطالعه  :هايافته

در زمينـه   .باشـد بوده كـه در حـد متوسـط مـي     107از  63/60بهورزان ميانگين آگاهي. مجرد بودند%) 7/3(درصد كمي
ن و و بهداشت دهـا  64از  42/32ها ، مبارزه با بيماري10از  89/5، در زمينه بهداشت محيط 37از  20بهداشت خانواده 

 ).P= 008/0( اناليزواريانس يكطرفه تفاوت معناداري بين اگاهي و سابغه كار نشان داد. بود 7از  30/2دندان
ميـانگين نمـره آگـاهي در كاردانـان بـا      . اناليز واريانس يكطرفه تفاوت معناداري بين اگاهي و مدرك تحصيلي نشان داد

 .در سطح مطلوب بود 67/89
هـاي مراكـز   هاي آموزشي از سوي كاردانپايين بودن امتياز آگاهي بهورزان برگزاري كالسبا عنايت به  :گيرينتيجه

 .هاي بهداشتي نمايداند كمك شاياني به بهبود وضعيت شاخصتوميو مركز آموزش بهورزي 
 .آگاهي، نيروهاي بهداشتي، مفاهيم سالمتي، بهورز :گان كليديواژ
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زيرزميني اطراف  هاي سطحي وآب بررسي ميزان فلزات سنگين سرب و روي در
 كارخانه سرب روي استان زنجان

 1مغانلو سهيال
 .دانشگاه علوم پزشكي زنجان -دانشكده بهداشت -كاردان بهداشت محيط -1

 چكيده 
هـاي سـطحي و   در آب آوري اطالعـاتي در مـورد غلظـت سـرب روي كـادميوم     اين مقاله به بررسي و جمع :مقدمه

 . ثير آن بر سالمت انسان ومحيط زيست پرداخته استأو ت زيرزميني استان زنجان
محل تـأمين آب آشـاميدني    18هاي كه از برداريآوري آمار و اطالعات و نمونهدر اين مقاله به جمع :هاروش و مواد

ـ        و پردازيمانجام شده مي 86 -74استان زنجان از سال  ول ميزان موجـود در ايـن فلـزات در آب را بـا ميـزان مـورد قب
يافتن جواب اينكه آيا غلظت اين فلـزات بـا گذشـت زمـان در آب تغييـر       به بحث و سنجيم واستانداردهاي جهاني مي

 پردازيمتواند بر سالمت جامعه بگذارد مييكرده يا نه و چه اثرات مخربي م

افزايشي دارد، هـم چنـين    غلظت فلزات سنگين در حال نوسان بوده ولي روند رو بهنتايج مطالعه با توجه به  :هايافته
 10باشد ولي در مقايسه با رهنمود سازمان جهاني بهداشـت  غلظت سرب در مقايسه با رهنمود ملي ايران قابل قبول مي

در صد بيش از حد مجاز بوده و در مقايسه با استاندارد اوليه سـازمان حفاظـت محـيط زيسـت      59حلقه چاه به معادل 
هـاي شـماره   باشد و با توجه به اينكـه چـاه  در صد بيش از حد مجاز مي 29به معادل ) 2-2(حلقه چاه  5آمريكا تعداد 

مربوط به چاه آب آشاميدني زنجان و ديزج آباد است، اين موضوع با توجه بـه اينكـه سـرب در     17- 15-4 -18 -10
كم خـوني و منجـر بـه    باشد حائز اهميت است و مقادير غير استاندارد آن موجب سـر گيجـه،  مقدار اندك نيز سمي مي

در صـد   35معـادل   نمونـه  6ميزان كادميوم در . دازدانشود نسل آينده را به خطر ميعقب افتادگي ذهني در كودكان مي
 53نمونـه معـادل    9ميـزان كـادميوم در    WHOبوده و نسبت به رهنمودهـاي   EPAباالتر از حد استاندارد ملي ايران و 

مربوط به آب آشاميدني اسـتان زنجـان    2 -5 -10 -18 -15هاي چاه به اينكه حلقهباشد و با توجه صد غيرمجاز ميدر
تواند تهديدي جدي براي سـالمت انسـان باشـد فلـز كـادميوم موجـب كـاهش متابوليسـم         باشد ميو ايستگاه بناب مي

ت روي در هيچ چون غلظ. هوا و غذا جذب مي شودشود و مستقيماً از طريق آب و تا حدودي از مي Caو  Dويتامين 
 .نبوده الزامي به توصيه بهداشتي نيست 86در سال  اي فراتر از حد مجازنمونه

با افزايش مقادير فلزات سنگين در آب به طبع اثرات مخرب اين فلزات نيز در حال افزايش است بهتـر   :گيرينتيجه
هاي پيشرفته براي د و از تصفيهبهداشتي به محيط تخليه شو صورتبههاي صنعتي تحت نظارت شديدتري است پساب
هاي زراعي از بـين  هاي صنعتي با مسئوليت خود صنايع به محيط دفع شود تا خاكها استفاده شود و پسمانداين پساب

ـ  نرود چرا كه در غير اين صورت در آينده نه چندان دور ما مجبور مي مين محصـوالت كشـاورزي بـه    أشويم از نظـر ت
 .شويمهاي بيگانه وابسته كشور

 .، فلزات سنگينهاي سطحيسرب، روي، آب :واژگان كليدي
 



 و نهمين سمينار دانش و تندرستيكشور هاي تحقيقات دانشجويي شرق پنجمين سمينار كميته 
 

 88آذر ماه  20و  19

 ٦٧ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شاهرود

ص
گا

انش
ح د

ب
ه  

سبزوار نسبت به ) زن-مرد(رايشگران آبررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد 
 87در سال  B بيماري هپاتيت

 4، آرش اكابري3،آقاي خميرچي2اده، محمدرضا ناصري1مريم قياسي
عضو  -3 .دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -دانشجوي كارداني بهداشت مبارزه -2 .شكي سبزواردانشگاه علوم پز -دانشجوي كارداني بهداشت محيط -1

 .دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -عضو هيأت علمي گروه بهداشت -4 .دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -گروه بهداشت هيأت علمي

 چكيده
شـود،  و محصوالت خوني آلوده منتقل مـي طور معمول با خون يك بيماري عفوني حاد است كه به B پاتيته :قدمهم

وارد بدن فردي شودعالوه بر ايجاد عفونت حاد براي خود شـخص، ايـن فـرد ناقـل پايـداراين       B اگر ويروس هپاتيت
هاي عمومي هسـتند  ها يكي از مكانآرايشگاه. اند عفونت پايدار را به ديگران منتقل نمايدتوميباشد كه ويروس نيز مي
ها باشند كه ويروس اين بيمـاري از  انند يكي از اغين مكانتومياده از وسايلي چون تيغ، قيچي و حوله كه به علت استف

 .فردي به فرد ديگر منتقل شود
طـور  نفر از آرايشـگران مـرد و زن شـهر سـبزوار بـه      250مقطعي تعداد  –در اين مطالعه ي توصيفي: هاروش و مواد

نامه كـه يـك نـوع آن    آوري اطالعات، دو نوع پرسشاب شدند و ابزار جمعتصادفي و به تفكيك منطقه ي شهري انتخ
ايشـگر  رآ ي محيط كار و عملكـرد و نوع ديگرآن توسط پژوهشگر از طريق مشاهده) آرايشگر( توسط فرد مورد پرسش

 .تكميل شده است

امـا از  . باشدثر نميؤگران مگاهي، نگرش و عملكرد آرايشآدر ميزان  تأهلنتايج نشان داد كه سن و وضعيت  :هايافته
گـاهي، نگـرش و   آ(هاي تعريف شـده  در بين آرايشگران و متغير ).P>001/0( ي شهريميزان تحصيالت و منطقه نظر،

در واقع كساني كه داراي مقطع تحصيلي باالتري هستند، از نظر آگاهي، نگرش . شودداري ديده ميروابط معنا) عملكرد
 .دهندشان ميو عملكرد در سطح باالتري ن

آگـاهي، نگـرش و عملكـرد در منـاطق      .باشندزنان از نظر آگاهي، نگرش و عملكرد باالتر از مردان مي :گيرينتيجه
 .باشندداراي عملكرد ضعيفي مي تعداد قابل توجهي از افراد كه آگاهي متوسط دارند، .شودده ميهمرفه بهتر مشا

 .، نگرش و عملكردي، آگاهشگران سبزواري، آراBت يهپات :يديواژگان كل
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بررسي ميزان فلوئور موجود در منابع آب آشاميدني شهري و روستايي 
 1386 -1382هاي شهرستان سبزوار، طي سال

 1، زهرا مهربان1ثانيرضا كريميحميد
 .دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -كارشناس بهداشت محيط -1

 چكيده
فلوئور از جملـه عناصـر موجـود درآب مـي     . ب دايماً رو به افزايش استنياز به آب آشاميدني با كيفيت مطلو :مقدمه

اين تحقيق به منظور آگـاهي از ميـزان   . هاي زياد زيان آور استهاي كم ضرورت داشته و در غلظتباشد كه در غلظت
 .فلوئور موجود در منابع آب شرب شهرستان سبزوار انجام گرفته است

هـاي ارسـالي بـه آزمايشـگاه آب و     در ايـن مطالعـه، نمونـه   . مقطعي مي باشد -ينوع مطالعه توصيف: هامواد و روش
هاي هاي شيميايي، طي سالجهت انجام آزمايش) آزمايشگاه بهداشت محيط مركز بهداشت شهرستان سبزوار(فاضالب 

نمونـه آب شـرب توسـط     85سنجش يون فلوئور، روي . مورد بررسي قرار گرفت 1386-1385-1384-1383-1382
 .انجام گرفت) unico 2150مدل( دستگاه اسپكتروفتومتر

نمونه آب شرب ارسالي مناطق شـهري و روسـتايي بـه آزمايشـگاه، ميـانگين       85در شهرستان سبزوار از كل  :هايافته
ين تـر كـم و  ppm 5/3با مقدار » فيلشور«ين مقدار مربوط به تربيش. باشدمي ppm 51/0ميزان فلوئور در آب آشاميدني 

 %12/14 ها فقـط از كل نمونه. باشدمي ppm 1/0با مقدار » تندك، كيذور، نهالدان، دستوران، مزينان«قدار آن مربوط به م
از موارد، % 71/4تر از حد مطلوب و درها فلوئور پاييننمونه%  17/81. باشدمي ppm 2/1 – 7/0مطلوب  يمحدوده در

 . باشدمجاز مياز حد  تربيشميزان فلوئور موجود در منابع 

 . باشدميزان فلوئور موجود در اغلب منابع آب آشاميدني و روستايي سبزوار كمتر از حد مطلوب مي: گيرينتيجه
 .آب آشاميدني، فلوئور، سبزوار :واژگان كليدي
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 1387بررسي اپيدميولوژيك كمردرد در پرستاران بيمارستان فاطميه شاهرود 
 4، ميترا طاهري3فريده صادقيان ،2شكري، ميترا ل1اسفندياري  ...اروح

 -كارشناس پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -2 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -ايدانشجوي بهداشت حرفه -1
 -ريزي آموزشيديريت و برنامهكارشناس م -4 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -ايعلمي بهداشت حرفه هيأتعضو  -3 .كميته تحقيقات دانشجويي

 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

 چكيده
اي شناخته شده اسـت كـه هـم عـوارض     يك مشكل مهم بهداشت حرفه عنوانبهكمردرد در پرسنل پرستاري  :مقدمه

اين مطالعـه بـا هـدف تعيـين شـيوع كمـردرد و عوامـل مـرتبط در پرسـنل          . انساني و هم اثرات اقتصادي به دنبال دارد
 .رستاري انجام شده استپ

شاغل در بيمارستان فاطميـه  ) پرستار، بهيار(نفر زن، همه پرسنل پرستاري  55روي  مطالعه مقطعي بر :هاروش مواد و
مصاحبه براي جمـع آوري اطالعـات مـورد     صورتبهنامه تكميل شده نورديك پرسش. انجام شد 87 پاييز شاهرود در

 .استفاده قرار گرفت
 در اين مطالعه شـركت كردنـد   7/45±7/8 و ساعات كار در هفته 6/31±6/7سنل پرستاري با ميانگين سن پر :هاافتهي

سـياتيك را در   %5/25 كمردرد و )نفر 35( %6/63در جامعه مورد مطالعه . سال سابقه كار داشتند 5 آنان بيش از از% 25
از آنان به دليـل كمـردرد بـه پزشـك      %5/25 د ودر ماه گذشته هم كمردرد داشتن% 8/41. ماه گذشته گزارش كردند 12

گيري در كار با غيبت از كار به دليل كمـردرد رابطـه   امكان تصميم در اين مطالعه سن، رضايت از كار و .مراجعه داشتند
 ).P>05/0( داري را نشان دادمعني

هاي ارگونوميك ري اجراي برنامهبراي پيشگي .پرسنل پرستاري باالست نتايج نشان داد ميزان كمردرد در :گيرينتيجه
 .گردداي منظم پيشنهاد ميمعاينات دوره چنينهم آموزش بهداشت، و

 .شاهرود، كمردرد، پرستاري :واژگان كليدي
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بررسي وضعيت سالمت رواني و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان علوم پزشكي 
 گناباد

 ٥، محمود شمشيري٤ره رنجبر، منصو٣، سارا لقمانيان2، آيدا نقيبي1مهناز بهرامي
دانشجوي  -3 .دانشگاه علوم پزشكي گناباد -دانشجوي كارشناسي پرستاري -2. دانشگاه علوم پزشكي گناباد -دانشجوي كارشناسي پرستاري -1

 .دانشگاه علوم پزشكي گناباد -علمي هيأتعضو  -4 .دانشگاه علوم پزشكي گناباد -كارشناسي پرستاري

 چكيده
هرگونه اختالل در سالمت  .شود فردي محسوب مي ين ابعاد سالمت عمومي هرترمهم رواني،يكي از سالمت :مقدمه

دارسـالمت   دانشجويان گروههاي مختلف علـوم پزشـكي درآينـده عهـده     .سازد متأثراند ساير ابعاد انسان را توميروان 
پـژوهش   .رسـد  نظـر مـي  آن ضروري به بنابراين شناخت وضعيت سالمت رواني و عوامل مرتبط با جامعه خواهند بود؛

 .حاضر با هدف بررسي وضعيت سالمت رواني و عوامل مرتبط با آن انجام گرديد

جامعه پـژوهش را كليـه دانشـجويان اشـتغال بـه تحصـيل        .باشد مقطعي مي -مطالعه از نوع توصيفي :هامواد و روش
 150نفر از دانشجويان علوم پزشكي گنابـاد شـامل   200نمونه پژوهش شامل .دانشگاه علوم پزشكي گناباد تشكيل دادند

 ،%)20( مامـايي  ،%)40( هـاي پرسـتاري   هـا از رشـته  نمونـه  .پسر بودند كه به روش تصادفي انتخاب شـدند  50دختر و
 .انتخـاب شـدند   %)10( هـاي پزشـكي  و فوريـت  %)10( اتـاق عمـل و هوشـبري    ،%)20( ايبهداشت عمومي و حرفـه 

-دست آمده وارد نـرم ههاي بداده .آوري شد در مورد سالمت عمومي جمع GHQ-28 نامهپرسشاطالعات با استفاده از 
هاي آماري كـاي  و آزمون ...)فراواني، ميانگين، انحراف معيار و( شد و با استفاده از آمار توصيفي 17 نسخه SPSS افزار

 .آناليز واريانس يك طرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت اسكوئر،

 .دانشجويان پسر از سالمت روان مطلوب برخوردار هسـتند % 63 دانشجويان دختر و% 80ها نشان دادكهافتهي :هاافتهي
ي بين سطح سالمت دارمعنيو ارتباط  دانشجويان پسر مشكوك به اختالل بودند% 37 و دانشجويان دختر% 20چنينهم

هـاي ديگـر از جملـه رشـته     ريـ ي بـا متغ دارنـي معسـالمت روان ارتبـاط    ).=P 001/0( رواني و جنسيت وجود داشـت 
 . بومي بودن و غير بومي بودن نداشت تحصيلي،

ـ     توميدست آمده هبا توجه به نتايج ب :گيرينتيجه خصـوص  هان اظهار داشت بخـش قابـل تـوجهي از دانشـجويان ب

ارتقـاء سـالمت روان از جملـه    هاي برنامه شود،وصيه ميت .برنددانشجويان پسر از نوعي اختالل سالمت رواني رنج مي
 .افسردگي ارايه شود هايي جهت كاهش استرس واي و آموزشهاي مداخلهمشاوره

 .علوم پزشكي گناباد دانشجويان، سالمت رواني،: واژگان كليدي
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  سال درباره بيماري ديابت 30 بررسي تأثيرآموزش بر آگاهي زنان باالي
 5احمد خسروي ،4فريده صادقيان ،3سيانريابه يون ،2هاجر شهسوار ،1محسن اصغري

دانشگاه علوم پزشكي  -كارشناس بهداشت عمومي -2 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -ايدانشجوي بهداشت حرفه -1
 -5 .اه علوم پزشكي شاهروددانشگ .-ايعلمي بهداشت حرفه هيأتعضو  -4 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -كارشناس بهداشت عمومي -3 .شاهرود

 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سالمت

 چكيده
با توجه بـه اهميـت   . شودهاي مهم مرگ در جهان محسوب مييكي از علت ديابت يك بيماري بسيار شايع و: مقدمه

روي ميـزان   بر آموزش به روش سخنراني و پمفلت، تأثيرمنظور ارزيابي له آموزش در اين بيماري، تحقيق حاضر بهأمس
 .آگاهي به اجرا در آمد

سـال منطقـه    30نفـر زنـان بـاالي     250جامعه مـورد مطالعـه    تحليلي بوده و -نوع مطا لعه توصيفي: هاروش مواد و

فيـك و  نامـه شـامل سـؤاالتي در مـورد مشخصـات دموگرا     آوري اطالعات پرسشروش جمع. شهنماي شاهرود بودند
 افـزار براي آنـاليز اطالعـات نـرم   . بعد از آموزش براي آنان تكميل گرديد بيماري ديابت به روش مصاحبه بودكه قبل و

SPSS استفاده گرديد . 

 %6/95و  تأهـل م% 85/ 6در اين مطالعه شركت كردند كـه از ايـن تعـداد     07/45±5/12زنان با ميانگين سن : هاافتهي

فراواني نسبي افراد مورد مطالعه در مـورد  . ديپلم و باالتر بودند) نفر 40% (16فقط  سواد وبي) رنف 58% (2/23دار، خانه
، %37م، افراد در معرض خطر، عوارض، آموزش و راه تشخيص بعد از آموزش به ترتيب يانواع آن، عال تعريف ديابت،

آگاهي با هيچ يك از عوامل دموگرافيك ارتباط اما در اين مطالعه ميزان . افزايش يافت% 54،81%، 54%،77%، 38%، 67%
 .داري نشان ندادمعني

ي و ناگر چه ميزان آگاهي زنان در مورد ديابت در اين منطقه پايين بـود امـا آمـوزش بـه روش سـخنرا      :گيرينتيجه
منظور پيشـگيري و   اين برنامه آموزشي مداوم براي زنان بهبنابر. دپمفلت به مقدار قابل توجهي آگاهي آنان را افزايش دا

 .شودكنترل بيماري ديابت پيشنهاد مي

 .ديابت ،آگاهي ،آموزش :واژگان كليدي
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 1387هاي اسكلتي عضالني در كاربران كامپيوترناراحتي بررسي
، فريده 3محمدرضا حسنيان، 2، فاطمه عالي2زادهملكي معصومه، 2، اكرم حسني2، فاطمه عرب اسدي1ابوالفضل اسماعيلي

 4صادقيان
 -شاهرود دانشگاه علوم پزشكي -كارشناس پرستاري -2 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -ايبهداشت حرفهدانشجوي  -1

 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -ايعلمي بهداشت حرفه هيأتعضو  -4 .مهندس كامپيوتر -3 .كميته تحقيقات دانشجويي

 چكيده
هـاي اسـكلتي عضـالني    هاي كاري در سراسر دنيا ناراحتيفزون استفاده از كامپيوتر در محيطبا گسترش روز ا :مقدمه

هـاي اسـكلتي عضـالني در    هدف از ايـن مطالعـه بررسـي نـاراحتي    . در كاربران افزايش چشمگيري را نشان داده است
 .باشدآزاد شاهرود مي هاي علوم پزشكي وهدانشگا كاربران كامپيوتر در

نفر همه كاربران كامپيوتر شاغل در دانشگاه علوم  159برروي  باشد كهاين مطالعه از نوع مقطعي مي :هاروش مواد و
 صـورت بـه نامه استاندارد نورديك بود كـه  آوري اطالعات پرسشابزار جمع .پزشكي و دانشگاه آزاد شاهرود انجام شد

 .انجام گرفت SPSSافزار متجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از نر .مصاحبه تكميل گرديد
سـال سـابقه    5بـيش از  % 7/49ليسانس،% 8/47زن، % 9/65نتايج حاصله نشان داد كه از جامعه مورد مطالعه  :هاافتهي

 ، شـانه درد %)3/40(مـچ   ، درد دسـت و %)9/40( ، گردن درد%)8/47( ترين عارضه به ترتيب كمردردشايع. كار داشتند
مچ با جـنس  / دست  گزارش شد در اين مطالعه بين گردن درد و درد%) 8/8(ج و درد آرن%) 6/38( درد زانو، %)6/39(

 .)P>05/0( دست آمدارتباط معناداري به

هـاي  آمـوزش روش . هاي اسكلتي عضالني در كاربران كامپيوتر باالسـت نتايج مطالعه نشان داد ناراحتي :گيرينتيجه
هـا و  اي و انتخـاب صـندلي  دوره معاينـات پزشـكي قبـل از اسـتخدام و    ارگونوميك كار، تنظيم زمان كار و اسـتراحت،  

 .گرددميزهاي ارگونوميك جهت پيشگيري پيشنهاد مي

 .هاي اسكلتي عضالني، كاربران كامپيوترناراحتي :واژگان كليدي
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 شودميگير ماهر شناخته عنوان رگچگونه يك پرستار به
  2، دكتر ليال جويباري2اگو، دكتر اكرم ثن1كاوه جعفري ،1زهرا يساقي

 .دانشگاه علوم پزشكي گرگان -عضو هيأت علمي -2 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي گرگان -دانشجو -1

 چكيده
تقريبـا  . باشـد مـي شود رگ گيري وريدي مييكي از پروسيجرهاي تهاجمي كه بكرات توسط پرستاران انجام  :مقدمه

متاسـفانه همـه   . شوند كاتتر داخل وريدي دارنـد ميداري  كه در منزل نگه تي محدود بيمارانيهمه بيماران بستري و ح
باعـث   كه باعث ناآسـودگي بيمـار و   ن الزم استآاز يك تالش جهت گذاشتن  تربيشبا موفقيت همراه نيستند و  هاآن

يم تا دريابيم چگونه برخي از پرستاران در اين مطالعه بر آن بود .شودميهدر رفتن هزينه زماني و وسيله جهت سازمان 
 . شوندميرگ گيرهاي ماهر شناخته  عنوانبه

نفر از پرستاران مراكز آموزش درماني دانشگاه علوم پزشكي گرگان براي  14در اين مطالعه كيفي با  :هاروشمواد و 
 عنوانبهراني كه از سوي همكاران پرستا. گيري مبتني بر هدف بودنمونه .عمل آمددعوت به )1388( شركت در مطالعه

 آوريجمعبراي  از روش مصاحبه انفرادي نيمه ساختار. گير ماهر شناخته شده بودند مورد مطالعه قرارگرفتندرگ
جهت رعايت . آناليز شدند »تحليل محتوا«خط به خط دست نويس و مطابق رويكرد  هامصاحبه. استفاده شداطالعات 

 . در مطالعه و ضبط صدا گرفته شد نان رضايت نامه شفاهي براي شركتكنندگان، از آحقوق شركت
عالقه به كار  ،كسب تجربه، داشتن ديدگاه فرآيندي به پروسيجر« استخراج شد هاي كه از تحليل دادهمضامين :هايافته

ي كودكان، هاخشسابقه كار زياد در ب«وريدي  گيريرگپرستاران موفق در  نشان داد هاداده. بوده است »پرستاري
اجراي برخي ، رام كردن بيمار قبل از پروسيجرآ«ساير نكات قابل توجه . بوده است »اق عملتاورژانس، سوختگي و ا

اين پرستاران به حرفه پرستاري و كار با  .بود »فيكس كردن پيدا كردن رگ مناسب،براي در زمان انجام پروسيجر فنون 
خبرگي در اين دانستند و از مي حياتيدر مراقبت از بيماران گيري را مهارت رگاز برخورداري  ،مند بودندبيمار عالقه

 .نمودندميو رضايت شغلي  شنوديخورت احساس مها
انجام مراكز درماني  بستري شدن در اولين لحظات بيماران دربراي اغلب كه  تياز اولين مداخال ييك :گيرينتيجه

از اهميت خاص ين ناآسودگي براي بيمار تركمسريع، با موفقيت، و با  گرفتن رگلذا . است »گيريرگ«شود مي
 .باشدميبرخوردار 

  .كاتتر داخل وريدي، پرستار، بيماران :كليدي واژگان
 
 



 و نهمين سمينار دانش و تندرستيكشور هاي تحقيقات دانشجويي شرق پنجمين سمينار كميته 
 

 88آذر ماه  20و  19

 ٧٤ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شاهرود                                                

 

گاه
انش

ح د
صب

 

-آگاهي نگرش و عملكرد پرستاران در مراقبت از بيمار رو به مرگ در بيمارستان

 1388بيرجند در سال هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي 
 1نيارضا جواديعليسيد

 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند -پزشكي رشتهدانشجوي  -1

 چكيده 
 هاآنپذير، پذيرش نسبت به بيماري در  درمان ناپذير در مقايسه با بيماران هاي درمانبيماران مبتال به بيماري :مقدمه

پرستاران به خاطر ماهيت شغلي خود بيش از د،تر ميباشن تر و مضطرب سردهتر و افكم تر، اميدواري به زنده ماندنكم
دادن به خانواده  مراقبت از بيمار رو به مرگ، آرامش بخشيدن و تسلي. شوند ساير افراد با افراد رو به مرگ مواجه مي

كند، از دشوارترين تجارب العالج بروز  بيمار، خواه مرگ ناگهاني بوده و يا به دنبال يك بيماري طوالني مدت و صعب
بنابراين مطالعه حاضر با هدف . پرستاري است كه مستلزم داشتن آگاهي كافي، نگرش مثبت و عملكرد مناسب است

هاي تعيين ميزان آگاهي، نوع نگرش و نحوه عملكرد پرستاران و بهياران در مراقبت از بيمار رو به مرگ در بيمارستان
 انجام شد بيرجندي وابسته به دانشگاه علوم پزشك

شركت  عصر بيرجندو ولي) ع( اضبيمارستان امام ر نفر پرستار و بهيار 200در اين مطالعه توصيفي  :هامواد و روش
ها  ابزار گردآوري داده. مورد بررسي قرار گرفتند در دو شيفت صبح و شب هاي در دسترس داشتند كه براساس نمونه

تنظيم شده  شامل يك بخش بيوگرافي و سه بخش اطالعات نگرشي هار بخشنامه بود كه اطالعات آن در چپرسش
هاي مجذور كاي، مقايسه ميانگين و ضريب همبستگي  و با آزمون SPSSافزار  آوري در نرم ها پس از جمع داده. بود

 .اسپيرمن تجزيه و تحليل گرديد
هاي جسمي و رواني از بيمار  ي در زمينه مراقبتها از آگاهي خوب درصد نمونه 60نتايج پژوهش نشان داد كه  :ها يافته

 5/65و ) 15±5/1ميانگين (درصد داراي نگرش مثبت  75چنين ، هم)8/14±5/2ميانگين (رو به مرگ برخوردار بودند 
داري را بين ميزان آگاهي با  ضريب همبستگي اسپرمن ارتباط معني). 8/15±3/2ميانگين (درصد عملكرد خوبي داشتند 

 .حوه عملكرد نشان داده استنگرش و ن
ها،  تري كرد و برگزاري همايشبايستي توجه بيش در با توجه به ميانگين نمرات، به نقش پرستاران :گيري نتيجه

 . ثر خواهد بودؤم هاآنهاي حين خدمت در زمينه مرگ و حقوق بيمار در ميزان آگاهي و عملكرد  ها و آموزش كنفرانس
 .اران، مراقبت از بيمار رو به مرگنگرش، پرست :واژگان كليدي
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 1387مصرف خود سرانه دارو و علل آن در سالمندان شهر گناباد  وعيش يبررس
 2يمحمد مطلب ،1اعظم قربانپور ،1ييسمانه رعنا ،1ياسكندر مسعود

 .گناباد يپزشك دانشگاه علوم -يعلم هيأتعضو  -2. ييدانشجو قاتيتحق تهيكم -گناباد يعلوم پزشك دانشگاه -يدانشجو -1

 چكيده
اند بزرگساالن نشان داده قاتيتحق. شودميپزشك از مشكالت جامعه ما محسوب  زيدارو بدون تجو مصرف :مقدمه

 نيا يسالمند كيولوژيزيكنند كه با توجه به مشكالت فميامر اقدام  نيبه ا تربيش از،ياحساس ن ليو سالمندان به دل
 مصرف خود سرانه دارو و علل آن در نييعپژوهش ت نيهدف ا .سازدميارد و يجد بيموضوع به سالمت آنان آس

 .سالمندان بود
طور هنمونه ب 94. سال بودند 60 يو جامعه پژوهش افراد باال يليتحل -يفيمطاله از نوع توص نيا :هاروشو مواد 
 افتهيبه روش مصاحبه سازمان  هاانتخاب شدند و داده ياز سه گروه ورزشكاران، نمازگزاران، شهروندان عاد يتصادف
 .شدند ليو تحل هيتجز رسونيپ يهمبستگ بيو ضر SPSSو با  ديگرد آوريجمع

دارو  ز،يبدون تجو% 7/77و  تأهلم %1/69. بودند كليس% 7/11زن و  هانمونه% 66سال  3/65سن  نيانگيم :هايافته
 ،يمشكالت اقتصاد. كردندمي يز درد خود درمانبعد از برو%66. داشتند تيرضا OTCاز % 2/53.مصرف كرده بودند

نوع  2حداقل روزانه  هانمونه% 8/13. علت مصرف خود سرانه بود% 95/15با خواص داروها  ييو تصور آشنا% 5/19
 .كردندميمصرف  زيدارو بدون تجو

از  يعدم آگاه. اشدبمياز حد انتظار تربيش يليداشتند كه خ OTCافراد سابقه  از سه چهارم شيب :گيرينتيجه
كننده دارو است كشور نخست مصرف 20جزء رانيا. زندميمعضل دامن  نيبه ا يماريخطرات و سبك شمردن عالئم ب

 يسالمت در جهت كار گزار تدر نظام ارائه خدما ياقدام جد. شوندميمصرف  زيداروها بدون تجو% 15-10كه 
 يضرور يآگاه شيو افزا OTCازعرضه  يريتر به پزشك، جلوگ، دسترس آسانهامهيب ستمياصالح س لياز قب حيصح

 .رسدميبه نظر 
 .گناباد ،يخود درمان ،سالمندان :يديكل واژگان
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هاي دانشگاه علوم كاركنان دانشكدهعلمي و  هيأتاعضاي بررسي تصوير جسمي 
 پزشكي گلستان

 2، مريم قنبري1، دكتر ليال جويباري1دكتر اكرم ثناگو
 .دانشگاه علوم پزشكي گلستان -دانشجو -2. دانشگاه علوم پزشكي گلستان -علميعضو هيأت  -1

 چكيده
و سـالمتي  » حس خوشحالي درونـي «واند اثر عميقي بر زندگي افراد، حس اعتماد به نفس تمي تصويرجسمي :مقدمه

 تصـوير جسـمي  سـي  هـدف از ايـن مقالـه برر    .باشـد عوامل مختلفي مي تأثيرتصوير جسمي از خود تحت . باشدداشته
 . باشدمي هاي دانشگاه علوم پزشكي گلستانكاركنان دانشكده

 ،اداري ،كاركنـان آموزشـي  از طريـق سرشـماري    1387تحليلـي در سـال    -اين مطالعه توصـيفي در  :هامواد و روش
هـا  داده »جسـمي  تصوير«نامه با استفاده از پرسش. گرفتندمورد بررسي قرار لستانهاي علوم پزشكي گخدماتي دانشكده
ييـد  أت درصد اطمينـان  71ي و پايايي آن با ضريب آلفا كرونباخ ايبا استفاده از روايي محتو ابزارروايي . گردآوري گرديد

با استفاده از آمار توصيفي و اسـتنباطي مـورد تجزيـه و تحليـل      »وزن ،قد ،ظاهر بدن ،جنسيت ،نوع كار«متغيرهاي . شد
 .گرفترقرا

 1/3متوسـط و  درصد تصوير جسـمي  6/33 ،خوبدرصد كاركنان تصوير جسمي 6/63كننده، شركت 225از  :هايافته
ديـده  دانشكده و وزن با تصوير جسـمي  ،داري بين متغير نوع كارتفاوت معني. بد از خود داشتند درصد تصوير جسمي

) =027/0P( و قـد ) =001/0P( و ظـاهر جسـمي  ) =003/0P( متغيرهـاي جنسـيت  ارتباط بين تصوير جسـمي بـا   . نشد
 . استبودهدار اعنم

با توجه به اهميت تصوير از جسم خود در سالمت روان افراد و با توجه به اين كه كاركنـان دانشـكدها    :گيرينتيجه
در مكـن اسـت   مثبـت م جسـمي تصـوير   برخورداري از باشندعلت محيط كار مدام در معرض ديد ميه درهر سه رده ب

 .نمايدهايي براي ارتقاي آن مهم ميلذا اتخاذ استراتژي ثر باشدؤمنيز  هاآنه كار يارا
 .كيدانشگاه علوم پزش ،كاركنانعلمي،  هيأتاعضاي  ،تصوير جسمي :كليدي واژگان
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 سرم اي بدن و آلبومينارزيابي تأثير آموزش تغذيه مناسب بر شاخص توده
 1386 بيماران تحت همودياليز بستري در بيمارستان

 3نيادكتر ميترا بصيرت ،2دكتر موسي صالحي ،1نژادفيعباس يوس
بهداشت و  دانشيار گروه تغذيه دانشكده -2 .دانشگاه علوم پزشكي شيراز -علوم تغذيه دانشكده بهداشت و تغذيه -كارشناسي ارشددانشجوي  -1

 .دانشگاه علوم پزشكي شيراز -علمي هيأتعضو  -3 .دانشگاه علوم پزشكي شيراز -تغذيه

 دهچكي
سوء تغذيه از پيامدهاي غير  ،كندشود و احتياج به دياليز پيدا ميوقتي بيمار كليوي به مراحل آخر نزديك مي :مقدمه

بهبود . كالري رابطه مستقيمي وجود دارد بين پيشرفت نارسايي كليه و سوء تغذيه پروتئين. قابل اجتناب دياليزاست
هدف از انجام . پذير خواهد بوديماران دياليزي با آموزش تغذيه امكانب در اي و مرتفع شدن سوء تغذيهوضعيت تغذيه

 .اي بدن و آلبومين بيماران همودياليزي بوده استاين مطالعه ارزيابي تأثير آموزش تغذيه مناسب بر شاخص توده
ليه و دياليز هاي مختلف كبه بخش ،1386در سال  ماهه 6بين بيماراني كه در يك مقطع زماني  از :هامواد و روش

در ابتداي . نفر در نمونه مورد بررسي و آموزش قرار گرفتند 75تعداد  ،بزرگساالن بيمارستان نمازي مراجعه كردند
آلبومين . ها ثبت شده و در پايان مطالعه نيز اين عمل تكرارشداي بدن آنگيري وزن و قد، شاخص تودهمطالعه با اندازه

. گرديدآموزشي و پس از دوره سه ماهة آموزش از پرونده بيمار استخراج و ثبت ميسرم بيمار درست قبل از مداخله 
و  Secaگيري مستقيم به كمك ترازو و متر اطالعات دموگرافيك با پرسش از همراهان بيمار و آنترو پومتريك با اندازه

ير نوف براي ميانگين و انحراف اسم –، و از كلمو گرافtاز تست آماري . گيري و ثبت شدها اندازهآلبومين سرم آن
 .استفاده شد BMIمعيار متغيرهاي آلبومين و 

بود و بعد از آموزش  37و حداكثر آن  20/14قبل از آموزش  حداقل بر حسب كيلوگرم بر متر مربع BMI :هايافته
شاخص قبل و بعد از باقي ماند و ميانگين و انحراف معيار اين  37و حد اكثر آن  1/16اي بدن به  حداقل شاخص توده

بود و بعد از  20/4و ماكزيمم  50/1حد اقل آلبومين قبل از آموزش . بود 3/23±5/2و  9/2±3/2مطالعه به ترتيب
و  3/3±7/0قبل و بعد از آموزش به ترتيب اما ميانگين آلبومين و انحراف معيار . بود 1/4و  5/1آموزش به ترتيب 

 .ثبت شد 8/0±7/3
-داري از مشكالت آناطور معنهتواند بلعه نشان داد كه آموزش تغذيه به بيماران تحت دياليز مياين مطا: گيرينتيجه

 .ها بكاهد و باعث افزايش وزن شود
 .آموزش تغذيه، شاخص توده بدني، آلبومين، همودياليز :واژگان كليدي
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هاي كننده به كلنيكبررسي موفقيت يك رژيم كم كالري در بيماران مراجعه
 مشهد) عج(و قائم ) ع(هاي آموزشي امام رضا يي تغذيه بيمارستانسرپا

 2شاكري محمدتقي ، دكتر2، دكتر محسن نعمتي1شاملوعليرضا سپهري
 .دانشگاه علوم پزشكي مشهد -عضو هيأت علمي -2. دانشگاه علوم پزشكي مشهد -دانشجو -1

 چكيده
اضافه وزن و چاقي در . و افزايش فشارخون است هاي عروق كرونريچاقي يك عامل خطرساز در بيماري :مقدمه

-هاي رژيمي كاهش وزن بايد بهبا افزايش سرعت بروز چاقي، تأثيرات برنامه. باشدحال تبديل شدن به يك پاندمي مي
دهند نيمي از آمارهاي ارايه شده از طرف سازمان بهداشت جهاني نشان مي. تري مورد بررسي قرار گيرندطور دقيق

از رژيم روزمره غذايي  تركمكيلو كالري  500هدف در اين مطالعه بررسي تأثير يك رژيم با . ن اضافه وزن دارندايرانيا
 .در كاهش ميزان اضافه وزن است

 تغذيه يهادرمانگاه به) BMI>23.5(چاقي  و وزن اضافه علت به كنندهمراجعه بيماران بين از :هامواد وروش
-اين.بيمار وارد مطالعه شدند 391، 87تا بهمن 86بهمن بين در مشهد) ع(رضا امام و) عج(قائم آموزشي يهابيمارستان

-و هم BMIاطالعات بدني از قبيل قد، وزن، . بودند29±15)ميانگين سن±(SDمؤنث  299مذكر، 92ها بيماران شامل 
از رژيم مورد  تركملو كالري كي 500رژيم با كاهش .چنين وضعيت تركيبات بدن با دستگاه آناليز تركيبات بدن ثبت شد

مورد آناليز   SPSSها توسط و سپس داده اطالعات بيماران ماهيانه ثبت شد. نياز غذايي هر فرد به بيماران ارايه گرديد
(Paired T-Test) قرار گرفتند. 

ماهه ادامه  بيماري كه رژيم خود را براي يك دوره يك 391از ) مؤنث 106مذكر،  25(نفر  131از بين  :هايافته
) كيلوگرم -1(در مؤنث با ميانگين كاهش وزني % 13/81. (در كاهش وزن خود با موفقيت روبرو شدند% 38/79دادند 

در آغاز ) مؤنث 39مذكر،  7(نفر  46مانده تنها نفر باقي 131از )) كيلوگرم -2/1(در مذكر ميانگين كاهش وزني % 72و 
مؤنث . (رسيد% 30/91ماهه ميزان موفقيت رژيم كاهش وزن به 2پايان دوره  ماه سوم به كلنيك مراجعه كردند كه تا

) مؤنث 19مذكر،  5(نفر  24در آغاز ماه چهارم، اطالعات )).كيلوگرم -41/3% (7/85، مذكر )كيلوگرم -%67/1 (30/92
اهه ميان كل افراد به م 3كه بر اين اساس ميزان موفقيت رژيم كاهش وزن در يك دوره . مانده ثبت شدنفر باقي 46از 

كيلوگرم و با ميانگين  07/4ها كيلوگرم و در خانم 24/3كاهش وزن در آقايان نسبت به زمان شروع رژيم  .رسيد% 100
كه بر اين اساس ميزان موفقيت . ثبت شد) مؤنث 10مذكر،  3(نفر  13در آغاز ماه پنجم، اطالعات . كيلوگرم بود 90/3

كاهش وزن در آقايان نسبت به زمان . رسيد% 100چنان در كل افراد به ماهه هم 4رژيم كاهش وزن در يك دوره 
 ).P>01/0(كيلوگرم بود  81/5كيلوگرم و با ميانگين كلي  2/6ها كيلوگرم و در خانم 54/4شروع رژيم 

وزن قابل اند منجر به كاهش توميكيلو كالري از رژيم معمول روزانه غذايي فرد  500كاهش ميزان  :گيرينتيجه
ماه، نتايج حاصل از آن  3در صورت تداوم رژيم براي حداقل . ها شودخصوص در خانمتوجه در هر دو جنس و به

 .قابل توجه خواهند بود
 .كاهش وزن، رژيم غذايي، مديريت وزن، انگيزه :كليدي واژگان
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و شيميايي و ميكروبي پنيرهاي عرضه شده در  هاي فيزيكمقايسه ويژگي
 1387ان شاهرود با استاندارد ملي در سال شهرست

 3نوروزيپيراسته ، 2عباسي بسطاميمحسن  ،2عرب عامريمجيد ، 1ذولفقاريسوده ، 1نظرياناشرف 
اداره نظـارت بـر مـواد غـذايي آرايشـي و       -معاونـت غـذا و دارو   -2. دانشگاه آزاد اسالمي واحد سـبزوار  -اس ارشد صنايع غذاييرشندانشجوي كا -1

 .شاهروددانشگاه علوم پزشكي  -كارشناس آزمايشگاه -3 .شاهروددانشگاه علوم پزشكي  -بهداشتي

 يدهچك
مصرف اين فـرآورده لبنـي در صـورت    . گردددر ايران پنير به دو صورت پاستوريزه و سنتي تهيه و عرضه مي :مقدمه

و سـالمت افـراد را بـه خطـر     هـاي غـذايي شـده    هاي پاتوژن سبب مسموميت و عفونـت آلودگي آن به ميكروارگانيسم
 .شوداجتماعي قابل توجهي مي -هاي اقتصاديانداخته و موجب زيآن

هـاي شـيميايي و   مقايسـه ويژگـي  . انجـام شـد   1387تحقيقي كـه در سـال    -از اين مطالعه توصيفي: هامواد و روش
نمونه در شـرايط اسـتريل    50اد لذا تعد. باشدميكروبي پنبرهاي سنتي و پاستوريزه عرضه شده در شهرستان شاهرود مي

 . به آزمايشگاه منتقل و بر اساسي استانداردهاي مربوطه آزمايش گرديد
ميانگين  7، ميانگين نمك )8/4حداكثر ( ph1/4 ، ميانگين)8/0حداقل ( 7/1ميانگين اسيديته : پنيرهاي سنتي :اهيافته

، % 13، كپك و مخمر % 17كواگوالز مثبت  ، استافيلوكوكوس اورئوس% 10، اشرشيا %13، كلي فرم 50رطوبت 
، استافيلوكوكوس اورئوس كواگوالز %2، اشرشيا كلي %4كلي فرم : پنيرهاي پاستوريزه .گرم منفي بود 25سالمونال در 

، اسيديته بر %55، ماده خشك ميانگين رطوبت %8غيراستاندارد، پروتئين % 5، چربي %10، كپك و مخمر %3مثبت 
 . بود% 1/2، ميانگين نمك ph4 ،1 حسب اسيد الكتيك

دهنده آلودگي ميكروبي شديدتر در پنيرهاي غيـر پاسـتوريزه   وضعيت كلي نتايج نشان اين بررسي نشان :گيرينتيجه
. باشـد باشد، كه بيانگر عدم رعايت ضوابط بهداشتي در حين توليد اين محصول مـي در مقايسه با پنيرهاي پاستوريزه مي

ر مصرف پنير سنتي توسط عموم مردم اطالع رساني الزم صورت گرفته و با توليدكنندگان غيـر مجـاز   بنابراين بايستي د
 . برخورد الزم صورت گيرد

  .هاي فيزكوشيمياييسنتي، پنير پاستوريزه، ويژگيپنير :واژگان كليدي
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و مقايسه آن با  هاي طعام مصرفينمكشيميايي  هايبرخي از ويژگيبررسي 
 )1387زمستان ( ستان شاهرودشهر  دراستاندارد 

 4عباسي بسطاميمحسن ، 3شريفي عرب غالمعلي ،2مجيد عرب عامري، 1اشرف نظريان، 1سوده ذولفقاري
اداره نظارت بر مواد غذايي آرايشي و  -دارو معاونت غذا و -2 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار -كارشناس ارشد صنايع غذايي دانشجوي --1

اداره نظارت بر مواد غذايي  -معاونت غذا ودارو -4 .شاهروددانشگاه علوم پزشكي  -معاونت بهداشتي -3 .شاهرودنشگاه علوم پزشكي دا -بهداشتي
 .شاهروددانشگاه علوم پزشكي  -آرايشي و بهداشتي

 چكيده
اختالالت ناشي از  كشور ما از دير باز از نظرو اي است اختالالت ناشي از كمبود يد يكي از مشكالت تغذيه :مقدمه

مديترانه شرقي اولين كشوري بود  كشور ما در بين كشورهاي .كمبود يد جزو مناطق پرشيوع به حساب مي آمده است
هاي توزيع نمك يددار در سطح جامعه نموده و در دهه گذشته به موفقيت كه اقدام به بررسي كشوري گواتر و توليد و

به كمبود يد و اختالالت شناخته شده ناشي از آن و به منظور تعيين ميزان يد  با توجه. نيز دست يافته است چشمگيري
 .انجام گرفت1387هاي طعام مصرفي موجود در شهرستان شاهرود، اين تحقيق در زمستان نمك

عالمت تجاري مختلف عرضه شده در شهرستان  10توصيفي بر روي  -تحقيق به روش مقطعي: هامواد و روش
هاي شهر و مراكز توليد و توزيع، به همراه طور تصادفي از مغازههاي مورد مطالعه بهنمونه. رداري گرديدبشاهرود نمونه

بندي آوري اطالعات شامل شرايط نگهداري، تاريخ توليد و انقضاء، نام كارخانه توليد كننده و نوع بستهفرم جمع
 . ط استاندارد بررسي گرديدها طبق ضوابشيميايي نمونه هايو برخي از ويژگي. تكميل شد

درصد  8/85درصد از نظر ميزان يد نامطلوب و  2/14عالمت تجاري نمك طعام مورد بررسي،  10از  :هايافته
 5/11بود كه  (ppm 50-30) يددار، خارج از محدوده قابل قبول هاي نمك درصد از 2/14ميانگين يد . مطلوب بود

تر يد  بيش (ppm 50) قبول درصد از حداكثر مقدار يد قابل 2/3تر و  كم (ppm30) مقدار يد قابل قبول درصد از حداقل
 9/91و . بود) درصد 16/0حداكثر ( خارج از محدوده قابل قبول مواد نامحلول در آب، هاي نمك درصد از 1/8. داشتند

 2/99حداقل ( قبول خارج از محدوده قابل از نظر مواد نامحلول در آب، هاي نمك درصد از 4/7. درصد مطلوب بود
 . درصد مطلوب بود 6/92و  بود) درصد

شهرستان هاي يددار توزيع شده در  نمك ازدرصد  21دهد،  نشان مي هاي حاصل از اين پژوهش يافته :گيري نتيجه
و نقش بسيار با ارزش آن در  كنترل يد و ساير پارامترهاي كيفي به اهميت لذا با توجه. شاهرود غير استاندارد بود

براي جلوگيري از  توليدكننده نظارت دقيق و مستمر بر كارخانجات تشديدحياتي بدن در دوران مختلف،  اعمال
 .رسدضروري به نظر ميتخلفات 

 .نمك طعام، يد، شهرستان شاهرود :واژگان كليدي
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هاي گوشتي عرضه شده در شهرستان هاي ميكروبي فرآوردهبررسي ويژگي
 1387 د ملي در سالشاهرود بر اساس استاندار

 3 نوروزيپيراسته  ،2بسطامي عباسيمحسن ، 2عامري عربمجيد  ،1ذولفقاري سوده ، 1 نظرياناشرف 
مواد غذايي آرايشي و  براداره نظارت  -دارو معاونت غذا و -2 .كارشناس ارشد صنايع غذايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار دانشجوي -1

 .شاهروددانشگاه علوم پزشكي  -دانشكده بهداشت -معاونت آموزشي -3.شاهرودشكي دانشگاه علوم پز -بهداشتي

 چكيده
ترين كاالهايي است كه در كشور مورد استفاده قرار هاي گوشتي يكي از پرمصرفتوجه به اينكه فراوردهبا  :مقدمه

ن مطالعه با هدف ارزيابي اي.گيرد لذا توجه به وضعيت بهداشتي و كيفي آن از اهميت بسزايي برخوردار استمي
 . صورت گرفت 1387هاي گوشتي عرضه شده در شهرستان شاهرود در سالوضعيت ميكروبي فرآورده

نمونه در شرايط استريل  50لذا تعداد . انجام شد 1387توصيفي تحقيقي كه در سال  مطالعهاز اين  :هامواد و روش
 . ه آزمايش گرديدبه آزمايشگاه منتقل و بر اساس استانداردهاي مربوط

آلودكي به استافيلوكوكوس اورئوس : باشد در سوسيس و كالباسها به قرار زير ميميزان آلودگي نمونه :هايافته
ها آلودگي به و آلودگي كپك و مخمر صفر و در هيچ يك از نمونه%  3، آلودگي توتال كانت % 2كوگوالز مثبت

 ،%6 ، كپك و مخمر% 23، توتال كانت %18وس اورئوس كوگوالز مثبت استافيلوكوك: همبرگر. سالمونال مشاهده نشد
 .بود %3سالمونال  ،13اشرشيا كلي  ،% 18كلي فرم 

ي همبرگر در مقايسه با دهنده آلودگي ميكروبي باالتر در فراوردهوضعيت كلي نتايج اين بررسي نشان :گيرينتيجه
-عنوان شاخص بهداشت فردي و اشرشيا كلي بهس اورئوس بهآلودگي به استافيلوكوكو. باشدسوسيس و كالباس مي

دهنده منعيت در رعايت ظوابط بهداشتي در حين توليد از نظر بهداشت فردي عنوان شاخص آلودگي مدفوعي نشان
ي سرما است كه شوي مناسب تجهيزات و احتمال عدم رعايت ذنجيرهوكارگران و مواد اوليه نامناسب و عدم شست

-هاي ناشي از مصرف فرآوردهشود بنابراين براي جلوگيري از وقوع مسموميتبهداشتي جدي محسوب ميي مخاطره
نظارت بهداشتي و  چنينهمي سرما در حمل و نقل و نگهداري از توليد تا مصرف و هاي گوشتي رعايت ذنجيره

  .باشدميكنترل مراكز تهيه و توزيع و عرضه الزمي
 . باس، همبرگر، آلودگي ميكروبيسوسيس، كال :واژگان كليدي
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شهر سبزوار و ) ساله 18-12(آموزان نوجوان بررسي الگوي غذايي دانش
 1386مقايسه آن با هرم غذايي استاندارد در سال 

 3، آرش اكابري2اكرم كوشكي، 1 ، سميه كرامت1اشرف دلبري
عضو هيأت  -3 .دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -گروه علوم پايه يأت علميعضو ه -2 .دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -دانشجوي كارشناسي پرستاري -1

 .دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -علمي گروه بهداشت

 چكيده
باشد، در اين ميان نوجواني از دوران قبل وتاثيرگذار بر دوران بعد مي متأثرجايي كه هر دوره از زندگي آناز : مقدمه

با توجه به نقش حياتي الگوي غذايي . آيداز رشد و تكامل فرد به شمار مي و بلوغ يك نقطه عطف و مرحله مهمي
آموز شهر سبزوار و مقايسه آن منظور تعيين الگوي غذايي نوجوانان دانشروي حفظ و ارتقاي سالمتي اين مطالعه به

 .با هرم غذايي استاندارد انجام شد
مقاطع راهنمايي و دبيرستان  آموزدانش 389باشدكه بر روي تحليلي مي -اين مطالعه از نوع توصيفي :هاروش مواد و

-تكميل فرم پرسش بعد از كسب اجازه و) ايخوشه اي وطبقه(گيري تلفيقي صورت نمونهسبزوار در سال كه به شهر
هاي دريافت گروه. ان اطالعات الزم كسب گرديدآموزدانشطور مصاحبه حضوري و روش چهره به چهره با نامه به

ها سپس داده. و بسامد خوراك كسب گرديد) روزه دو يادآمد(ساعته خوراك  24نامه يادآمدذايي از طريق پرسشغ
 .گرديد SPSSگرم تبديل شده وارد  درصد خوراكي به سرونيگ و هاي مقياس خانگي وطبق راه
ها آن اشتند ميانگين سنيدختر شركت د 224) درصد 6/57( نفر پسر و 165) درصد 4/42(اين مطالعه  در :هايافته

 144%) 37(اين مطالعه  در. متر بودسانتي) 41/159±64/10(كيلوگرم و قد  17/49±07/11وزن  سال 59/1±20/15
ميانگين دريافت لبنيات مقطع . طه شركت داشتندسآموز مقطع متودانش 245%) 63( مقطع راهنمايي و آموزدانش

سروينگ، ميانگين دريافت گوشت در مقطع  27/3±95/1دبيرستان سروينگ و در مقطع  81/3±09/2راهنمايي 
سروينگ، ميانگين دريافت غالت در مقطع  49/1±%85سروينگ و در مقطع دبيرستان  82/1±11/1راهنمايي 

جات در مقطع راهنمايي سروينگ، ميانگين ميوه 54/14±97/7سروينگ و در دبيرستان  76/14±63/8راهنمايي
سروينگ، ميانگين دريافت سبزيجات در مقطع راهنمايي  14/2±20/1در دبيرستان  سروينگ و 13/1±94/1
ها در مقطع راهنمايي سروينگ، ميانگين دريافت قندها و چربي 32/1±09/1سروينگ و در دبيرستان  97/0±25/1
 .سروينگ بود 14/11±56/6سروينگ و در دبيرستان  21/6±20/10

ان راهنمايي آموزدانشها و غالت در هاي قندها و چربيانگين دريافت گروهبراساس مطالعات فوق مي: گيرينتيجه
تر از جات، سبزيجات كمهاي گوشت، ميوهتر از حد استاندارد و ميانگين دريافت گروهو دبيرستان شهر سبزوار بيش

 . حد استاندارد است
 .ان، راهنمايي، دبيرستانآموزدانشالگوي غذايي، : كليديگان واژ
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 ستان شاهرودمصرفي در سطح در شهر  آرد سبوس گرفته آهن ررسي ميزانب
 )1388شش ماه اول (

 4ميريمحيا  ،4جواهري ،4فالحمليحه  ،2بسطاميعباسيمحسن  ،2عامريعربمجيد  ،1ذولفقاريسوده 
اداره نظارت بر مواد غذايي آرايشي و  -معاونت غذا و دارو -2. دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار -دانشجوي كارشناس ارشد صنايع غذايي -1

 .شاهروددانشگاه علوم پزشكي  -آزمايشگاه كنترل مواد غذايي آرايشي و بهداشتي -معاونت غذا و دارو -4 .شاهروددانشگاه علوم پزشكي  -بهداشتي

 چكيده
آرد در كميـت و كيفيـت   سازي غني با توجه به كمبود آهن و اختالالت شناخته شده ناشي از آن و تأثير مثبت: مقدمه

ستان شهر منظور تعيين ميزان آهن آردهاي مصرفي موجود در اختالالت آن و نگراني از ميزان آهن در آرد مصرفي و به
 .انجام گرفت1387اين تحقيق در زمستان  ،شاهرود

هـاي  مونـه ن. نمونه آرد سبوس غني شده و غني نشده انجـام شـد   30تحقيق به روش توصيفي روي  :هامواد و روش
، ءآوري اطالعات شامل تاريخ توليد و انقضاها و كارخانه آرد به همراه فر م جمعطور تصادفي از نانوائيمورد مطالعه به

 آوري شده در آزمايشگاه موادهاي جمعميزان آهن نمونه. نام كارخانه توليد كننده و نوع بسته بنديو نوع آؤد تكميل شد
گيـري و  اندازه) اسپكتروفتومتري(و كمي رنگ سنجي  spot testشاهرود طبق روش كيفي غذايي دانشگاه علوم پزشكي 

 . در گرم آرد مطلوب تلقي گرديد ppm 90تا  30ميزان آهن 
درصـد،   80نمونه آرد سبوس غنـي شـده و غنـي نشـده مـورد بررسـي، ميـانگين نتـايج در فـروردين          30از : هايافته

گيري آهـن در محـدوده   ، مرداد صفر، شهريور صفر درصد نتايج كمي اندازه25ر ، تي75درصد، خرداد  6/66ارديبهشت 
از نظـر   هـا درصد نمونـه  69ميانگين آهن آرد سبوس غني شده  1388طور كلي در شش ماه اول سال قابل قبول بود به

 . درصد مطلوب بود 41ميزان آهن نامطلوب و 
توزيـع شـده در   آهن آرد سبوس غني شده  ازدرصد  69دهد،  ينشان م هاي حاصل از اين پژوهش يافته :گيرينتيجه

كه با توجه بـه بررسـي صـورت گرفتـه تغييـرات شـديد در گنـدم        . شهرستان شاهرود در محدوده قابل قبول بود نبوند
سبب افزايش يا كـاهش ميـزان آهـن در آهـن آرد     ) تغيير در گندم محلي مناطق مختلف و خارجي(ورودي به كارخانه 

حيـاتي بـدن در    ن در اعمـال هـ و نقش بسيار با ارزش آسازي كنترل برنامه غني به اهميت لذا با توجه. باشدسبوس مي
ضـروري بـه نظـر    براي جلوگيري از تخلفـات   توليدكننده نظارت دقيق و مستمر بر كارخانجات تشديددوران مختلف، 

 . رسدمي
 .سازي، آرد سبوس، آهنغني :واژگان كليدي
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انشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در اهي دبررسي ميزان آگ
 Aخصوص آنفلوانزاي نوع 

 2دكتر افسانه كرامت، 1مريم سليمي
علمي دانشگاه علوم  هيأتعضو  -2 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -دانشجوي بهداشت عمومي كارشناسي ناپيوسته -1

 .پزشكي شاهرود

 چكيده 
در مكزيك حادث گرديد و سپس مواردي از بيماري در اياالت  Aگيري آنفلوانزاي همه 88اوايل فروردين  از: مقدمه

اولين  20سال پس از وقوع آخرين پاندمي قرن  43متحده و بسياري از كشورهاي ديگر به وقوع پيوست و به فاصله 
خرداد سال جاري فاز  21ين قاره در تاريخ رخ داد و با توسعه دامنه بيماري به چند 21قرن  جهانگيري بيماري در

ابتالء به اين بيماري در ايران نيز به سرعت در حال افزايش . ششم پاندمي توسط سازمان جهاني بهداشت اعالم شد
با توجه به اهميت اين بيماري در حال حاضر بر ان شديم تا ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه را بسنجيم و . است

 .ب در جهت افزايش آگاهي آنان را ارايه دهيمراهكارهاي مناس
 6يي حاوي هانامهاطالعات از طريق توزيع پرسش آوريجمعاين مطالعه از نوع مقطعي بوده و  :هامواد و روش

در ميان كليه  Aمنظور سنجش آگاهي دانشجويان در خصوص آنفلوانزاي نوعاختصاصي به سؤال 26عمومي و  سؤال
نامه از طريق اعتبار محتوايي پرسش .انجام گرفت دانشگاه علوم پزشكي شاهرود خوابگاه دانشجويان دختر مقيم

وارد شده و با  SPSS افزارنرمدر  آوريجمعپس از  هاداده. علمي تعيين گرديد هيأتنظرسنجي از خبرگان و اعضاي 
 .هاي آمار توصيفي و تحليلي مورد بررسي قرار گرفتاستفاده از روش

 .مورد توسط دانشجويان تكميل گرديده و عودت داده شد 154ي توزيع شده هانامهاز مجموع پرسش :هايافته
حداكثر نمره كسب .بر آورد گرديد 4/11±6/3نمره  26ميانگين نمره اگاهي كسب شده توسط دانشجويان از مجموع 

بين نمرات كسب شده . افت كرده بودنداز ميانگين دري تركماي از دانشجويان نمره% 4/58 .بود 5و حداقل آن  22شده 
به : هاي صحيح به ترتيبين پاسختربيش ).P>05/0( رشته و مقطع تحصيلي ارتباط معناداري وجود داشت,با ترم 

يك روش درماني  عنوانبهو مصرف مايعات فراوان پس از ابتال %) 98(تي در خصوص آشنايي با نام بيماري سؤاال
و علت اصلي %) 4/10(صحيح به مقايسه عاليم آنفلوانزاي جديد با ساير انواع آنفلوانزا  هايين پاسختركمو %) 73(

 .تعلق داشت%) A )2/18مرگ ناشي از آنفلوانزاي نوع 
بوده است و  تركمنمره آگاهي % 50مده ميانگين نمرات آگاهي كسب شده از آدست با توجه به نتايج به :گيرينتيجه

و از سوي ديگر نمرات كسب شده با رشته مقطع و ترم  از ميانگين كسب نمودند تركمي نمره ا اكثريت دانشجويان
با توجه به اهميت بيماري آنفلوانزا و ضرورت افزايش آگاهي دانشجويان در كليه سطوح . تحصيلي ارتباط داشته است

 . شودمييه ي آموزشي عمومي در سطح دانشگاه براي كليه دانشجويان توصهاانجام برنامه و مقاطع
 . Aآگاهي، آنفوالنزا نوع  :واژگان كليدي
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هاي شايع هاي تشخيصي سرطانهاي مراجعه زنان براي آزمونموانع و محرك
 1386در زنان در شهر بيرجند در سال 

 1، جالل محمدزاده1فهيمه ستاري
 .دانشگاه علوم پزشكي گناباد -دانشجو -1

 چكيده
باشد كه با انجام غربالگري مرتب و منظم در هاي شايع در زنان ميجزو سرطان سرطان پستان و دهانه رحم: مقدمه

ات تأثيراند كه علي رغم باشد ولي مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان دادهمراحل اوليه قابل تشخيص و درمان مي
ام اين آزمايشات در جامعه ها؛ ميزان انجومير اين بيماريمثبت بيماريابي در تشخيص زود رس و پيشگيري از مرگ

هاي لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين علل مراجعه و عدم مراجعه زنان جهت انجام آزمون. باشدبسيار پايين مي
 . هاي شايع زنان در شهر بيرجند انجام شدتشخيصي سرطان

كننده به مراكز اجعهمر تأهلخانم م 374تحليلي از نوع مقطعي تعداد  -اين مطالعه توصيفيدر  :هامواد و روش
اطالعات با استفاده از . اي مورد مطالعه قرار گرفتندگيري چند مرحلهبهداشتي درماني شهر بيرجند به روش نمونه

؛عملكرد ) سؤال 2(؛ آگاهي )سؤال 9(نامه كه روايي و پايايي آن تأييد شده بود و شامل سئواالت دموگرافيك پرسش
) موانع(سؤال داليل عدم مراجعه  17و ) سؤال 7) (هامحرك(هاي تشخيصي مون؛ داليل مراجعه جهت آز)سؤال 2(

هاي آماري با استفاده از آزمون SPSSافزار ها در نرمباشد و به روش مصاحبه تكميل و پس از وارد كردن دادهمي
 .قرار گرفت α=05/0توصيفي و تحليلي كاي اسكوئر مورد تجزيه و تحليل آماري در سطح 

 8/13±6/1؛ 3/32±1/10ترتيب ها نشان داد كه ميانگين سن؛ سن اولين قاعدگي و سن يائسگي زنان بهيافته :هايافته
و %)6/32(ها تحصيالت متوسطه اكثريت آن.فرزند بود 6/2±7/1ها سال و ميانگين تعداد فرزندان آن 4/47±3/3و 

هاي تشخيصي نسبت به آزمو ن% 5/53طان پستان و هاي تشخيصي سرنسبت به آزمون% 4/52. بودند%) 7/71(دار خانه
سابقه انجام پاپ اسمير داشتند و تنها % 8/50سابقه انجام خود آزمايي پستان و % 4/36سرطان رحم آگاهي داشتند 

هاي ين علل محرك جهت انجام آزمونترمهم. دادندمعاينه باليني پستان را انجام مي% 9/24پاپ اسمير و % 3/27
هاي ين علل موانع جهت انجام آزمونترمهمهاي گروهي و وصيه كاركنان بهداشتي؛ توصيه پزشك؛ رسانهتشخيصي؛ ت

عدم آموزش كادر  تشخيصي؛ نداشتن سابقه مشكل؛ عدم اگاهي از رايگان بودن معاينات توسط كاركنان بهداشتي؛
داري در آماري كاي اسكوئر اختالف معنيآزمون  .گاهي از وجود مراكز و روش انجام معاينه بيان شدآبهداشتي و عدم 

داري آزمون فيشر اختالف معني چنينهم). P>001/0(عملكرد زنان بر حسب تحصيالت و شغل نشان داد  گاهي وآ
داري در آگاهي زنان بر حسب ولي اين ازمون اختالف معني) P>001/0(درعملكرد زنان برحسب گروه سني نشان داد 

 ).P=4/0(گروه سني نشان نداد 
هاي شايع در زنان در حد هاي تشخيصي سرطاننتايج حاصله از اين مطالعات نشان داد كه انجام آزمون :گيرينتيجه

ين علت عدم مراجعه زنان عدم احساس نياز و ترمهمبا توجه به اينكه . باشدمتوسط و پايين تر از حد انتظار مي
هاي مداوم و مؤثر لذا لزوم آموزش, باشدد مناسب؛ داشتن آگاهي ميباشد و از آنجا كه الزمه عملكرنداشتن آگاهي مي

در ارتقاء سطح آگاهي زنان در جهت از بين بردن  هاآنهاي گروهي با توجه به نقش توسط كاركنان بهداشتي و رسانه
 .خواهد بود هاي شايع در زنان؛ مؤثرهاي تشخيصي سرطانهاي مراجعه زنان جهت انجام آزمونموانع و تقويت محرك

 .هاسرطان؛ آزمون تشخيصي؛ زنان؛ موانع؛ محرك :واژگان كليدي
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نشين بررسي برخي عوامل مؤثر بر انتخاب نوع تغذيه شيرخواران منطقه تركمن
 قالآق

 2مريم قنبري ،1دكتر ليال جويباري ،1دكتر اكرم ثناگو
 .گاه علوم پزشكي گلستاندانش -دانشجو -2. دانشگاه علوم پزشكي گلستان -عضو هيأت علمي -1

 چكيده
ثيرگذار بر زندگي و مرگ كودكان أعنوان يك عامل تدر كشورهاي در حال توسعه تغذيه با شير مادر هنوز به :مقدمه

هدف از اين مطالعه تعيين  .باشدثير مدرنيتي تغذيه با شير مصنوعي در بين مادران مطرح ميأهنوز ت. باشدمي مطرح
 .قال بوده استانتخاب نوع تغذيه شيرخواران آقبرخي عوامل مؤثر بر 

-اين مطالعه توصيفي تحليلي مادران داراي كودك زير دو سال مراجعه كننده به مراكز و پايگاهدر  :هامواد و روش

تصادفي وارد  صورتبهنمونه  277. مورد بررسي قرار گرفتند 1386هاي شهري و روستايي شهرستان آق قال طي سال 
نامه اطالعات دموگرافيك مادر و شيرخوار، اطالعات نوع تغذيه كودك ابزار گردآوري اطالعات پرسش. ندمطالعه شد

-تي در زمينه آموزش مادران در ارتباط با تغذيه با شير مادر و مراقبتسؤاالبعد از تولد و علل استفاده از شير خشك، 
هاي كمي و آمارهاي تي و كاي دو براي مقايسه متغير هاياز آزمون. ي دوران حاملگي و بعد از زايمان بوده استها

 . كيفي استفاده شد
نفر شير مصنوعي ) 34(درصد  4/11. كردندنفر شير مادر استفاده مي) 247(در صد  2/83شير خوار،  297از  :هايافته

ت شروع شير مصنوعي عل. كردندنفر از شير مصنوعي استفاده مي) 16(درصد  4/5كمكي همراه با شير مادر،  صورتبه
گيري كودك هاي مادر و كودك، عدم وزنبيماري قراري كودك و نگرفتن پستان، كمبود شير، چند قلويي، ترتيب بيبه

نوع زايمان ارتباط  محل سكونت و   تحصيالت مادر،  در ارتباط با نحوه استفاده از تغذيه مصنوعي با سن،. بوده است
تمايل مادر به شيردهي،  چند قلويي،  زمان بدو تولد،   ارتباط بين حاملگي ناخواسته،. )P<05/0( دار ديده نشدمعني

 ).P>05/0( داري بوده استساعت شروع تغذيه در بدو تولد، سابقه بستري كودك و محل خواب كودك معني
پيشگيري؛ تنظيم اجراي دقيق برنامه . باشدهاي پيشگيرانه مينتايج مطالعه دال بر ضرورت برنامه :گيرينتيجه

هاي خانواده جهت حاملگي ناخواسته، ارتقاي مراقبت دوران بارداري براي پيشگيري از زايمان زودرس، اجراي برنامه
هاي شايع كه باعث بستري كودكان در زمان هاي پيشگيري از بيماريتماس زودرس مادر و نوزاد در بدو تولد، برنامه

نقش آموزشي . راي اهميت هم اطاقي مادر و كودك از جمله اين موارد استشود و آموزش به والدين بشيردهي مي
اند عامل مهمي در نحوه شيردهي مادران توميپرسنل مراكر بهداشتي درماني در شهرها و خانه بهداشت در روستاها نيز 

 .باشد
 .شير مادر، شيرخوار، شير مصنوعي :كليدي واژگان
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  من پيكشيرخوار مبتال به نيمعرفي يك مورد 
 2، دكتر اكرم ثناگو2دكتر ليال جويباري ،1عاطفه رجبي

 . دانشگاه علوم پزشكي گلستان -عضو هيأت علمي -2 .دانشگاه علوم پزشكي گلستان -دانشجو -1

 چكيده
دليل پيش آگهي نامطلوب بوده كه بهبا  عمدتًا ،اتوزوم مغلوبي، نادر، اختالل متابوليك ،»نيمن پيك«بيماري  :مقدمه

نشده و همراه با كلسترول در نقاط مختلف  آنزيم اسفنگوميليناز، ليپوپروتئيني چون اسفنگوميلين تجزيه جود نقص درو
هدف از اين مطالعه معرفي يك  .يابدسيستم رتيكولوآندوتليال تجمع مي بدن از جمله سيستم عصبي مركزي و

 .شيرخوار مبتال به نيمن پيك است
، براي گردآوري اطالعات از پرونده بيمار، مطالعه آزمايشات و اخذ شرح حال از مادر مورد معرفي :هامواد و روش

 .كودك استفاده شد
در مركز آموزشي  1388در فروردين  كه باشدمي تركمنو با قوميت  نثؤم ،كيلوگرم 7وزن  ه باماه 9 ماربي :هايافته

هپاتواسپلنومگالي و نارسايي آنمي، . است ر اسهال بودهبيمار از بدو تولد دچا .شوددرماني طالقاني گرگان بستري مي
در آسپيراسيون . بدبو بودن ادرار و مدفوع نيز جزو عاليم اصلي هستند رنگ و اسهال سبز. رشد در كودك مشهود است

والدين . بيماري نيمن پيك بوده استييدكننده أيت شده و بيوپسي از كبد نيز تؤهاي كف آلود راستخوان سلول مغز
مادر نيز در طي دوران حاملگي به آنمي  .باشدمي كودك فرزند دوم خانواده بوده و فرزند اول سالم .دارند ليينسبت فام
 .است مبتال بوده

ترين دليل بروز اين بيماري معرفي شده اند به همين  عنوان اصليهاي ژنتيكي بهموتاسيون و جهش :گيرينتيجه
كودكان در . دبيماري مؤثر باش اند در پيشگيري از بروزتوميطي دوران حاملگي جهش زا در  دليل اجتناب از عوامل

در دوران حاملگي، چنانچه  يا سابقه قرارگيري مادر در معرض عوامل جهش زا سابقه خانوادگي از بيماري و داراي
نيمن پيك ضروري جهت تعيين وجود بيماري  تربيشهاي بررسي عاليمي از آنمي و يا ترومبوسيتوپني وجود داشت

 .است
 .هاي نادر، بيمارياتوزوم مغلوبي، متابوليك تاختالال، نيمن پيك: واژگان كليدي
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هاي مقايسه دو شيوه آموزشي بحث گروهي و آموزش چهره به چهره روش
كننده به مراكز پيشگيري از بارداري بر آگاهي، نگرش و عملكرد زنان مراجعه

 1386ان سال منتخب بهداشتي درماني شهر زاهد
 2، زينب پهلواني1فاطمه كياني

 .دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -دانشجوي پرستاري -2 .دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -علمي هيأتعضو  -1

 چكيده
. باشدين موضوعات سياسي، اجتماعي و اقتصادي ميترمهمافزايش جمعيت و نتايج سوء ناشي از آن يكي از  :مقدمه

دو شيوه  تأثيردر اين مطالعه . باشدهاي تنظيم خانواده ميي كنترل مسأله جمعيت ارزيابي آموزشها برايكي از راه
 .آموزشي چهره به چهره و بحث گروهي بر آگاهيف نگرش و عملكرد زنان با همديگر مقايسه شده است

ي انتخاب شدند و به دو صورت تصادفكننده به دو مركز بهداشتي بهزن مراجعه 96اين مطالعه در  :هامواد و روش
شيوه آموزش گروهي و آموزش چهره به چهره آموزش ديدند، پيش آزمون براي هر دو گروه انجام شد سپس برنامه 

 .نتايج مطالعه به وسيله تست تي مستقل و كاي اسكوئر بررسي شد. آموزشي اجرا و مجددًا پس آزمون انجام شد

داد كه در هر دو شيوه آگاهي مراجعه كنندگان افزايش يافته و آموزش  هاي حاصل از مطالعه نشانيافته :هايافته
داري را در اين زمينه نشان داد اما هاي آماري ارتباط معنيها مؤثرتر است و آزمونچهره به چهره براي تغيير نگرش

داري را باط معنيعملكرد هر دو گروه قبل و بعد از مداخله ارت. بحث گروهي چندان براي تغيير نگرش مناسب نيست
 .نشان نداد

در  اند نتايج مطلوبي داشته باشد وتوميرسد كه مداخالت هاي اين پژوهش به نظر ميبر اساس يافته :گيرينتيجه
 .هاي آموزشي استفاده گرددكليه مراكز بايستي از برنامه

 .پيشگيري از حاملگي ،عملكرد ،نگرش ،دانش :واژگان كليدي
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هايي كه روش وازكتومي مشخصات دموگرافيك در زوجشاهدي  -مورد بررسي
هاي پيشگيري در شهر كنندگان ساير روشرا برگزيدند در مقايسه با انتخاب

 1387-1384هاي شاهرود طي سال
 2افسانه زارعي، 2معصومه اعرابي، 1افسانه كرامتدكتر 

 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -انشجويد -2 .شاهرودكي دانشگاه علوم پزش -سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي -1

 چكيده
خصوص در علي رغم مزاياي ذكر شده در خصوص روش پيشگيري وازكتومي اين روش در اكثر جوامع و به :مقدمه

ي تحقيق حاضر به بررس. با عدم يا كمبود استقبال مواجه گرديده است) از جمله ايران(كشورهاي در حال توسعه 
در شهر شاهرود روش وازكتومي را برگزيدند در  1387-1384هاي هايي كه طي سالمشخصات دموگرافيك در زوج

 .هاي پيشگيري پرداخته استكنندگان ساير روشمقايسه با انتخاب
درمانگاه سطح شهر  9ارجاء شده از ) كليه موارد(زوج  245در تحقيق حاضر گروه مورد شامل  :هاروشمواد و 

كننده به همان هاي مراجعهشد و گروه شاهد را زوجمي 1387-1384هاي رود براي انجام عمل وازكتومي طي سالشاه
با شرط داشتن حد اقل يك فرزند و به تعداد و با نسبت برابر با (هاي پيشگيري ها جهت استفاده ازساير روشدرمانگاه

اي حاوي اطالعات دموگرافيك و روش نامهپرسش .دادمي تشكيل) هاي مذكورگروه مورد از هر درمانگاه و طي سال
هاي آمار استفاده از روش و با SPSSافزار اطالعات پس از استخراج توسط نرم. پيشگيري انتخابي تكميل گرديد

 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت X2و  t testتوصيفي، 
ميانگين سني مردان ) شاهد 245مورد و  245(وج مورد مطالعهز 490دست آمده از مجموع هبر اساس نتايج ب :هايافته

 :وزنان، سن ازدواج و تعداد فرزند در دو گروه مورد و شاهد به ترتيب عبارت بود از
     

 ميانگين سني مردان )همسران(ميانگين سني زنان سن ازدواج ميانگين تعداد فرزند 

 6/39±2/7 33±6/6 26/23±5/6 6/2±1 مورد
 5/40±1/8 1/35±8/6 1/19±1 6/2±9/0 شاهد 

     

داري بيش از گروه طور معنيروش پيشگيري برگزيده بودند به عنوانبهسطح تحصيالت درافرادي كه وازكتومي را 
گروه مورد داراي ميانگين سني و . در مقايسه گروه مورد باافرادي كه توبكتومي را برگزيده بودند). P>05/0(بود شاهد 

 ).P>05/0(و سطح تحصيالت باالتري بودند  تركمزند تعداد فر
بودن ميانگين تركمو  با توجه به باالتر بودن سطح تحصيالت در گروه وازكتومي نسبت به گروه شاهد :گيرينتيجه

رسد برگزاري جلسات مياند به نظر سني و تعداد فرزند در گروه مورد در مقايسه با افرادي كه توبكتومي را برگزيده
هاي آموزشي در خصوص مزاياي وازكتومي براي داوطلبين انجام توبكتومي و كساني كه انديكاسيون مشاوره و كالس
 . كننده باشداند در افزايش پذيرش وازكتومي كمكتوميمي را دارند، يهاي دااستفاده از روش

 .بارداري وازكتومي، مشخصات دموگرافيك، روش پيشگيري از :كليدي واژگان
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هاي باليني هاي دانشجويان مامايي در خصوص آموزش مهارتسي ديدگاهبرر
 در طول دوره تحصيل

 2، ليال ناصري2، سعيده مظفري1دكتر افسانه كرامت
 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -دانشجوي مامايي -2 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -علمي هيأتعضو  -1

 چكيده
هاي هاي باليني در حيطه وظايف مامايي يكي از اهداف اصلي و بسيار مهم آموزشي در دورهب مهارتكس :مقدمه

هاي هاي دانشجويان در خصوص ميزان كسب مهارتاز سوي ديگر تعيين ديدگاه. شودكارشناسي مامايي محسوب مي
 .داند تا حدودي در رفع نواقص و ارتقاي آموزش باليني راهگشا باشتوميباليني 

در تحقيق حاضر كليه دانشجويان مامايي سال آخر دانشگاه علوم پزشكي شاهرود مورد پرسش قرار  :هامواد و روش
حيطه بارداري و زايمان،  4مهارت باليني در  76حاوي  نامهپرسشآوري اطالعات از طريق تكميل جمع. گرفتند

از دانشجويان خواسته شد نظرات خود را در . م گرفتنوزادان، بهداشت مادر و كودك و تنظيم خانواده و زنان انجا
هاي باليني ذكر شده بر اساس ميزان عالقمندي، مهارت كسب شده و مفيد بودن مهارت يك از مهارت خصوص هر

آوري شده پس از استخراج با اطالعات جمع. بيان نمايند) 5حداقل صفر تا حداكثر (دادن امتياز مورد نظر از طريق 
 تجزيه و تحليل قرارگرفت  مورد SPSSافزار نرم استفاده از

 در .تن از دانشجويان مامايي سال آخر تكميل گرديد و عـودت داده شـد   54ها توسط نامهپرسشدر مجموع  :هايافته
ين ميانگين به كنتـرل  تركمو  )8/4±47/0(مندي به انجام صحيح زايمان عالقين ميانگين تربيشزايمان  حيطه بارداري و

ين ميانگين مهارت كسب شده در حيطه زايمان عبارت بود تركمتعلق داشت، ) 8/3±4/1(حياتي در حين زايمان  يمعال
ين ميانگين امتيـاز مهـارت كسـب شـده در     تركم) 3/2±4/1(هاي داخلي نحوه مواجهه باخانم باردار مبتال به بيماري از

و در حيطه زنـان بـه توانـايي انجـام مشـاوره و آمـوزش       ) 2/2 ±4/1( حيطه نوزادان به توانايي انجام اقدامات اورژانس
 .تعلق داشت) 3/2 ±6/1(زوجين نازا 

هاي آموزشـي در جهـت افـزايش نگـرش مثبـت در      رسد انجام فعاليتبراساس تحقيق اخير به نظر مي :گيرينتيجه
هاي آموزشـي بـه   قاي فعاليتدر ضمن لزوم ارت. خصوص انجام اقدامات مراقبتي حين بارداري و زايمان ضرورت دارد

 چنـين هـم هاي مربوط تشخيص و انجام اقدام به موقع درخانم بادار مبـتال بـه بيمـاري داخلـي و     منظور افزايش مهارت
 .شودميهاي مهم تحقيق اخير محسوب توانايي انجام اقدامات اورژانس در مواجهه با نوزاد در معرض خطر از يافته

  .آموزش باليني، دانشجويان مامايي ،لبنيهاي بامهارت :واژگان كليدي
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 1386اي ماماهاي شاغل درشهرستان سبزوار در سال بررسي مشكالت حرفه
 3آرش اكابري ،2نسرين فاضل، 1رقيه السادات عليكي

گروه -ضو هيأت علميع -3 .گروه مامايي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -عضو هيأت علمي -2 .دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -دانشجوي مامايي -1
 .بهداشت دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

 چكيده
دستيابي به آن تنها از . تالش در جهت ارتقاي سالمت جامعه نياز به تيزبيني، وسواس و بينشي خاص دارد :مقدمه

شتي و عنوان يكي از عناصر مهم تيم بهداماما نيز به. گذردمسير نفوذ خدمات بهداشتي درماني به درون جامعه مي
زيرا مامايي با توليد مثل يك جامعه سر . كندي ارتباطي نقش مؤثري در پيشبرد اهداف بهداشتي جامعه ايفا ميحلقه

وكار دارد و با تمام عوامل اجتماعي، فيزيولوژيك، پاتولوژيك و سايكولوژيك نيز سر وكار دارد كه بر روي كميت و 
هاي راه حل يدر نتيجه شناخت مشكالت اين حرفه و ارايه. گذارندكيفيت توليد مثل يك اجتماع تأثير عميقي مي

 .مناسب از اهميت بااليي برخوردار است
صورت سرشماري اين مطالعه توصيفي مقطعي كه كليه ماماهاي شاغل در شهرستان سبزوار به :هامواد و روش
و  SPSSافزار ري شده با استفاده از نرمآونامه توسط ماماها تكميل شد سپس اطالعات جمعپرسش 72انتخاب شدند 

 .آزمون مجذور كاي دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
ماماهاي واحد بهداشتي ) نفر 6% (2/22از ماماهاي بيمارستان و) نفر 20% (8/48نتايج پژوهش نشان داد كه  :هايافته

) نفر 2% (5اهاي شاغل در بيمارستان حدود هاي رفاهي و ورزشي را مامتأمين برنامه. از محل كار رضايت نداشتند
آن ) نفر 4% (3/14را متوسط و ماماهاي واحد بهداشتي حدود آن ) نفر 13% (5/32ضعيف و ) نفر 25% (5/62 ،خوب

از ماماها با اجراي قانون آموزش مداوم با ) نفر 23% ( 1/82.ضعيف توصيف كردند) نفر 24% ( 7/85را متوسط و 
ماماها نياز به ادامه تحصيل را ذكر ) نفر 25% (6/92ني براي تقويت علمي ماماها توافق نظر داشتند و هاي جهااستاندارد

 .كردند
كردند بر اساس نتايج پژوهش مشخص شده كه اكثر ماماها نياز به ادامه تحصيل را در خود احساس مي :گيرينتيجه
الزم را ندارند و اجراي قانون آموزش مداوم مطابق با  هاي خوني واگيردار ايمنيها در مقابل بيماريتر آنو بيش

هاي رفاهي و ورزشي را در ضعيف دانند و برنامهاستانداردهاي جهاني را براي تقويت علمي ماماها ضروري مي
 . توصيف كردند

 .ماماي شاغل ،ايمشكالت حرفه :كليدي گانواژ
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 –وزش عالي علميو نگرش دانشجويان آم )ديداري و شنيداري(بررسي آگاهي 
 كاربردي جهاد دانشگاهي تهران نسبت به اكستاسي

 3، سعيد فطين2، هادي طهراني1، گيتي ابراهيم طاهري1مهريگيتي خوشه
دانشجو دوره كارشناسي ارشد آموزش و ارتقاء  -2 .دانشگاه علوم پزشكي تهران -علمي گروه آموزش و ارتقاء سالمت دانشكده بهداشت هيأتعضو  -1

 .دانشگاه غلوم پزشكي تهران -دانشكده بهداشت دانشجو دوره كارشناسي بهداشت عمومي -3 .دانشگاه غلوم پزشكي تهران -دانشكده بهداشت سالمت

 چكيده
ي شادي بخش ها، مربوط به مواد محرك خصوصًا تركيبات شبه آمفتامين و قرصهااز انواع سوء مصرف يكي :مقدمه

و  )ديداري و شنيداري(ن اين ماده در كشور مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان آگاهي با توجه به آمار روز افزو .است
 كاربردي جهاد انشگاهي شهر تهران نسبت به اكستاسي انجام شد -نگرش دانشجويان مركز عالي علمي

 نفر از 247حجم نمونه مورد بررسي  .تحليلي است –پژوهش حاضر از نوع مقطعي و توصيفي: هاروشمواد و 
اي كه مشتمل نامهدانشجويان بودند كه به روش تصادفي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند اطالعات ار طريق پرسش

پردازش و تجزيه و تحليل / 05از  تركمي دارمعنيبود گردآوري و با استفاده از آزمون كاي دو و با سطح  سؤال 30بر 
 شدند
ميزان آگاهي  .درصد فاقد آگاهي ديداري بودند) 6/85(اكثريت دانشجويان دست آمده نشان داد كه هب نتايج :هايافته

بين ميزان آگاهي  .درصد بود 7/73درصد و ميزان نگرش نسبت به اكستاسي  5/88شنيداري در بين دانشجويان 
 بعد خانوار و ،سطح تحصيالت پدر و مادر ،حضور والدين ديداري و شنيداري در مورد مصرف اكستاسي با وضعت

 دارمعنيوضعيت اعتقادي  ،تأهلوجود نداشت اما ارتباط بين آگاهي شنيداري با وضعيت  يدارمعنيرتبه تولد ارتباط 
 .)>P/05(بود 

ويژه دانشجويان نسبت به مصرف اين هپذير بودن قشر جوان ببر اساس اين مطالعه با توجه به آسيب :گيرينتيجه
 ايجاد شود هاهت بارور نمودن ذهن جوانان نسبت به اين قرصي آموزشي در جهابايستي برنامهها قرص

 .اكستاسي، اعتياد ،نگرش ،آگاهي :كليدي واژگان
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 بررسي سالمت روان دانشجويان ورودي جديد دانشگاه غير انتفاعي شاهرود
 5مقدمبي طاهره ابراهيميبي، 4انسيه نورمحمديان، 3مهدي راعي ،2مجيد گلي، 1رقيه گرزين

كارشناس ارشد آمار  -3 .آموزش و پرورش شاهرود -كارشناسي ارشد مشاوره -2 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -س ارشد روانشناسيكارشنا -1
دانشگاه  -دانشجوي كارشناسي مشاوره -5 .دانشگاه غير انتفاعي شاهرود -دانشجوي كارشناسي مشاوره -4 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -حياتي

 .دغير انتفاعي شاهرو

 چكيده
تواند عملكرد م بوده و ميأتو با فشار و نگراني غالباًگردد كه يك فرايند انتقالي محسوب ميورود به دانشگاه  :مقدمه

هاي آتي يك با توجه به اينكه دانشجويان ورودي جديد، وضعيت سال و ثير قرار دهدأو سالمت رواني افراد را تحت ت
-مي هاآندانشجويان در معرض آسيب و ارائه خدمات روانشناسي و مشاوره به  شناسايي دانشگاه را رقم خواهند زد،

نظر به اهميت مساله؛ مطالعه حاضر با هدف بررسي . دو باشد تواند كمك بزرگي جهت دانشجويان و دانشگاه، هر
 .گرفت دانشگاه غيرانتفاعي شاهرود انجام 1388-1389سالمت عمومي دانشجويان پذيرفته شده در سال تحصيلي 

نفر از دانشجويان ورودي جديد دانشگاه غير انتفاعي شاهرود بودند كه به  197 نمونه مورد بررسي :هاروشمواد و 
نمرات . پاسخ گفتند (GHQ-28)ي گلدبرگ سؤال 28نامه سالمت عمومي اي انتخاب شدند و به پرسششيوه طبقه

 .توصيفي و استنباطي مورد بررسي قرار گرفتهاي آمار نامه مذكور با استفاده از روشحاصل از پرسش
اند و كل دانشجويان مشكوك به اختالل رواني بوده از %3/33، تعداد 23نتايج نشان داد بر اساس نقطه برش  :هايافته

ي آزمون مشخص گرديد دانشجويان به ترتيب از اختالل در هادر هر يك از زير مجموعه 6بر اساس نقطه برش 
در اين مطالعه از نظر اختالالت رواني بين . برند، اضطراب، شكايات جسماني و افسردگي رنج ميعملكرد اجتماعي

ترين سطح سالمت روان تفاوت معناداري مشاهده نشد اما گروه مشاوره بيش تأهلدانشجويان دختر و پسر و مجرد و م
 .را به خود اختصاص دادند

ي هاانجام ارزيابي درصد دانشجويان در معرض آسيب رواني، ال بودندهد با توجه به بانتايج نشان مي :گيرينتيجه
ي هابرنامه اجرايچنين و همي مختلف هاو ارايه خدمات مشاوره در زمينه در بدو ورود روان شناختي دانشجويان

 هاي غير انتفاعي نيز ضروري مي باشدجهت دانشجويان دانشگاهمنظم و مستمر آموزش بهداشت رواني 

 .سالمت روان، دانشجويان ورودي جديد :كليدي واژگان
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 24تا  15اجتماعي و عوامل مرتبط با آن در بيماران  -بررسي سالمت رواني
) ع(ابيطالب ابنكننده به بيمارستان عليساله مبتال به بتا تاالسمي ماژور مراجعه

 1388زاهدان در سال 
 2يگير احمد ،1ياشرافي مرتض ،1يهرمز رضا محمد دكتر

  .دانشجويي تحقيقات كميته -زاهدان پزشكي علوم دانشگاه -پزشكي دانشجوي -2. زاهدان پزشكي علوم دانشگاه -1

 چكيده 
ي هاكودكان و جوانان با بيماري. باشدميتاالسمي ماژور يك اختالل هماتولوژيك مزمن و ژنتيكي  -بتا :مقدمه

هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي . باشندميعاطفي مشكالت رفتاري و  جسمي مزمن از جمله تاالسمي در معرض
 .تاالسمي ماژور بود -و عوامل مرتبط با آن در بين جوانان مبتال به بتا) عمومي(اجتماعي  -سالمت رواني

تاالسمي ماژور  -ساله مبتال به بتا 24تا  15بيمار  164اي توصيفي مقطعي، ما در اين مطالعه مشاهده :هاروش و مواد
زاهدان مراجعه كرده بودند مورد مطاله ) ع(به بيمارستان آموزشي علي ابن ابيطالب  1388ه براي درمان در سال را ك

نامه اجتماعي با استفاده از پرسش -اطالعات دموگرافيك و اطالعات مربوط به وضعيت سالمت رواني. قرار داديم
و  SPSS 17.0آماري  افزارنرمبا استفاده از  سپس اطالعات. شد آوريجمع) GHQ-28(استاندارد سالمت عمومي 

 .آناليز شد Chi-square testو  T Student test آزمون آماري
بر اساس آناليز . بود 41/55 ± 35/6ميانگين سني كل بيماران . مذكر بودند%) 5/58(بيمار  96در اين مطالعه،  :هايافته
-هم). كل پسران% 8/44كل دختران، % 8/58(ل رواني داشتند اختال%) 8/50(نفر از كل بيماران  GHQ-28 83نتايج 
فراواني اختالل سالمت جسمي، اختالل افسردگي، اختالل اضطرابي و اختالل كاركرد اجتماعي در كل بيماران  چنين

ه جز ب. آنان اختالل سالمت رواني داشتند% 4/70در بين بيماران بي سواد، . بود% 3/4و % 5/8، %6/11، %3/7به ترتيب 
 -البته، بين وضعيت رواني. اجتماعي در بين دختران فراوان تر بود -اختالل سالمت جسمي، ساير اختالالت رواني

 .اي مشاهده نشددارمعني، تحصيالت و شغل فرد ارتباط آماري تأهلاجتماعي و جنس، وضعيت 
 -اجتماعي در جوانان مبتال به بتا -يبر اساس نتايج اين مطالعه به دليل شيوع باالي اختالالت روان :گيرينتيجه

ي را براي كاهش فراواني اين اختالالت توصيه تربيشي روان شناختي هاتاالسمي ماژور خصوصا دختران، ما برنامه
انجام مطالعات جامع تر و كمي با ارزيابي فاكتورهاي اختصاصي موثر بر  تربيشبراي ارزيابي  چنينهم. كنيممي

 .شودمياعي توصيه اجتم -سالمت رواني
 .GHQ-28 سال، 24 تا 15 مارانيب ماژور،ي تاالسم بتا ،ياجتماع -يروان سالمت :كليدي گانواژ
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 مقايسه اثر بكلوفن و دكسترومتروفان در درمان سرفه
  2يمالك نيالد شهاب ،1يشرف اعظم ،1اريشهر بيمص دكتر

 .دانشجويي تحقيقات كميته -زاهدان پزشكي علوم هدانشگا -پزشكي دانشجوي -2. زاهدان پزشكي علوم دانشگاه -1

 چكيده
 كه جهت آن از. رديگمي قرار توجه مورديي سرپاي هامراقبت در كه استيي هانشانه نيترعيشا ازي كي سرفه :مقدمه

 در ت،اس گرفته قراري ابيارز مورد) مزمن خصوصاً( سرفه درمان در بكلوفني درمان اتتأثير مطالعات ازي كم تعداد در
ي داروها ازي كي با سهيمقا در بكلوفني داروي خوراكي گرميليم 20 دوز سرفه ضد تيفعال و اتتأثير مطالعه نيا

 اثرات مشاهده صورت در تا گرفت قراري ابيارز مورد سرفه دچار مارانيب در دكسترومتورفان،ي عني سرفه ضد پركاربرد
 كي عنوانبه را بكلوفن بتوان هاسرفه شدت كاهش و سرفهي هادوره زمان مدت و تعداد كاهش در تربيش مثبت
 .كردي معرف جيراي داروها نسبت به ثرؤمي دارو

ي دارو با سهيمقا در بكلوفني دارو تأثيري بررس منظور به كهي نيباليي كارآزما مطالعه نيا در :هاروش و مواد
 افتيدر گروه و بكلوفن كنندهافتيدر گروه( گروه دو در مارانيب از كي هر شد، انجام سرفه درمان در دكسترومتورفان

 قراري ابيارز مورد روز 14 مدت به هاسرفه زمان مدت و دوره تعداد، كاهشي بررسي برا) دكسترومتورفان كننده
 و زمان مدت تعداد،ي فيك كاهش فقط مطالعه نيا در موجودي هاتيمحدود به توجه با است ذكر به الزم. گرفتند
 .گرفت قراري ابيارز مورد سرفهي هادوره شدت
 كنندهافتيدر نفر 60 و) زن 30 و مرد 30( بكلوفن كنندهافتيدر نفر 60 شامل نفر 120 مطالعه نيا در :هايافته

 در سال 54/31±06/5 و بكلوفن گروه در سال 32/32±51/6ي سني كل نيانگيم با) زن 28 و مرد 32( دكسترومتورفان
 . گرفتند قراري ابيارز مورد دكسترومتورفان گروه

ي سرفه و هابر اساس نتايج اين مطالعه بكلوفن داراي اثرات كاهنده بر تعداد، شدت و مدت زمان دوره :گيرينتيجه
ي در اين مطالعه مشاهده دارمعنيولي با توجه به اينكه اختالف . از داروي رايج دكسترومتورفان است تربيشبه نسبت 

 .شودميتر و كمي توصيه انجام تحقيقات دقيق ترشبينشد، براي بررسي 
 .دكسترومتورفان بكلوفن، سرفه، :كليدي واژگان
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و عقايد دانشجويان علوم پزشكي شهر شاهرود نسبت به  هابررسي ديد گاه
 1388ازدواج خويشاوندي در سال 

 4، دكتر افسانه كرامت3سپيده حاجيان، 2كسري كوثر، 1ليال ناصري
كميته  -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -دانشجوي پزشكي -2 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -اماييدانشجوي م -1

دانشگاه علوم  -سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي -4 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -دانشجوي دكتري بهداشت باروري -3 .تحقيقات دانشجويي
 .پزشكي شاهرود

 چكيده
نسبت به ازدواج  ي علوم پزشكيهاوعقايد دانشجويان زن رشته هاهدف از اين پژوهش بررسي ديدگاه :مهمقد

 .خويشاوندي دردانشگاه علوم پزشكي شاهرود است
اطالعـات از   آوريجمعي متمركزاست كه هابحث گروه صورتبهپژوهش حاضر يك مطالعه كيفي  :هاروشمواد و 

-ساكن در مناطق مختلف كشور در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، به روش ضبط بحـث و مجرد  تأهلدانشجويان زن م
بـه  . هاي شركت كننـدگان صـورت گرفـت   كننده صحبتنفر ثبتو يك هانفر گرداننده بحث و توسط يك ي گروهيها

از لحـاظ   هـا كنندگان در بيان نظرات خود، افراد در اين گروهجهت به حداكثر رساندن احساس راحتي و اعتماد شركت
. كننـدگان، همسـان شـده بـود    ها نيز از نظر جنسيت با شـركت جنسيت و مقطع تحصيلي همسان شده و گرداننده بحث

سـازي شـده و در نهايـت از    شـد، روي كاغـذ پيـاده   مـي هاي گروهي با اجازه آنان ضـبط  تمامي نظرات افراد در بحث
در نهايـت  . بـود  هر تم داراي چند ساب تـم  اري گرديد كهي اصلي استخراج شده و كدگذهااطالعات بدست آمده، تم

علـل تمايـل بـه ازدواج بـا غيـر      «و  »علـل تمايـل بـه ازدواج خويشـاوندي    «ي پژوهش تحت دو گـروه اصـلي   هايافته
 . بندي شدندكنندگان در مطالعه دستهاز ديدگاه شركت »خويشاوند

ع تحصيلي يا محل زندگي، به ازدواج با خويشاوند تمايـل  كنندگان صرفنظر از جنسيت و مقطاكثريت شركت :هايافته
تـرين دليـل تمايـل    مهـم . كـه خـود ازدواج خويشـاوندي داشـتند بـارزتر بـود       تأهلله در افراد مأنشان دادند و اين مس

ابه ساير داليل عبارت بودنـد از تشـ  . بود به ازدواج با خويشاوند، شناخت از يكديگر و اعتماد متقابل به هم دانشجويان
نسبي و نزديكي باورهاي فرهنگي و سطح اقتصادي خويشاوندان، نقـش خـانواده، تجربـه مثبـت از داشـتن ازدواج بـا       

از سوي ديگر گروه اندكي نيز نسبت بـه  . خويشاوند در نزديكان و عشق و عالقه طوالني مدت و عدم كفايت اطالعات
ين دليـل  تـر مهـم شد كـه  ميديده  تربيشدانشجويان مجرد اين وضعيت در . ازدواج با غير خويشاوند نظر مثبت داشتند

ساير داليل عبارت بودند از تمايـل بـه   . ، ترس از اختالالت ژنتيكي در فرزندان حاصل از ازدواج خويشاوندي بودهاآن
ز خانواده، شناخت فاميل از پيشينه خصوصي و بعضي نقاط ضعف افـراد، تجربـه منفـي ا    تأثيرگسترش خانواده وفاميل، 

 . و ازهم گسيختگي انسجام فاميل ازدواج با خويشاوند در نزديكان و ترس از كدورت

ي ناشـي از  هـا ه اطالعات علمي در كتب علمـي علـوم پزشـكي دربـاره نتـايج معلوليـت      يعلي رغم ارا :گيرينتيجه
خويشـاوند بـيش از آن    اما همچنان تمايالت به ازدواج با ،تولدهاي ناشي از به ارث بردن ژن معيوب از اجداد مشترك

ي هـا نقـش عميـق برخـي اعتقـادات و نگـرش      علت را شايد بتوان با مفهومي همچـون . شودميچيزي است كه تصور 
ـ ازسـوي ديگـر نيـاز بـه ارا    . آن فراترازنقش آگاهي افراد است تأثيرتوضيح داد كه  فرهنگي افراد نسبت به امر ازدواج ه ي

هاي نادرسـت درمـورد ازدواج خصوصـاً بـا غيرخويشـاوند در      ح برخي نگرشو اصالها اطالعات با كيفيت به خانواده
 . شودمياز راه مناسب و صحيح احساس ها و فرهنگ برخي اقوام

 .، عقايد، دانشجويان علوم پزشكيهاازدواج خويشاوندي، ديدگاه :واژگان كليدي
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در  بررسي آلودگي ميكروبي صابون مايع مصرفي در هفت بيمارستان شهر مشهد
 1386سال 

، 6، علي ايزدپناه5اهللا ناصري، نصرت4، الهام ترابي3، سيد محمدرضا طيبان2جعفريان، معصومه ملك1پورنجف اصغرعلي
 6سعيد ذوقدار

دانشگاه علوم  -كارشناس ارشد ميكروبيولوژي -2 .دانشگاه علوم پزشكي مشهد -علمي گروه مهندسي بهداشت محيط هيأتاستاديار و عضو  -1
 -5 .دانشگاه علوم پزشكي مشهد -دانشجوي بهداشت محيط -4 .دانشگاه علوم پزشكي مازندران -دانشجوي بهداشت محيط -3 .شكي مشهدپز

 .دانشگاه علوم پزشكي مشهد -دانشجوي علوم آزمايشگاهي -6 .دانشگاه علوم پزشكي مشهد -دانشجوي بهداشت محيط

 چكيده
پرداختـه   1386صابون مايع مصرفي در هفت بيمارستان شهر مشهد در سـال   لودگيآدر اين مطالعه به بررسي : مقدمه

 .شده است
-هاي شهر مشهد با استفاده از نمونههفت بيمارستان از بيمارستاننمونه از  63اين مطالعه مقطعي  در :هامواد و روش

، ترشـحات اطـراف مجـراي    نصب شده بـر روي ديـوار   ها از داخل جا صابونينمونه. اخذ شداي، گيري تصادفي طبقه
 2به مـدت   گيريپس از نمونه برداشت گرديده استصورت استريل بهخروجي جا صابوني و ظرف اصلي صابون مايع 

هاي كشت جامد ها روي محيطسپس نمونه. شدندسانتيگراد در داخل انكوباتور، انكوبه مي درجه 37ساعت در شرايط 
Blood Agar و EMB در نهايـت خصوصـيات   . گرديـد ساعت انكوبه مـي  24مدت به د و مجددًاشآگار، كشت داده مي

گرفـت و بـراي   هاي بيوشيميايي، مورد ارزيابي قـرار مـي  هاي رشد كرده با استفاده از تستهر كدام از كلني بيوشيميايي
  .گرفتندها بر روي كلني كانت مورد بررسي قرار ميها نمونهتشخيص نوع و جنس ميكروارگانسيم

بـه ترتيـب مربـوط بـه سـيترو بـاكتر        ين آلودگي ميكروبيتربيش. مثبت بودندميكروبي ها از نظر نمونه% 74 :هافتهاي
هاي مورد بررسي مربوط بـه اشرشـياكلي   ين آلودگي در نمونهتركم. بود%) 9/16(كلبسيال پنومونيه  و%) 2/18(فروندي 

ين آن در بيمارستان امدادي مشاهده شد، بدين صورت كه تركمو  ين موراد منفي در بيمارستان اميدتربيش. بود%) 3/1(
كه تمام موارد بيمارستان امدادي مثبت بودنـد و در ايـن بيمارسـتان    تمام نمونه از بيمارستان اميد منفي بودند در صورتي

ين تـر كـم وكك و ين نسبت ميكروبي در سواب به غير سواب مربوط به اسـتافيل تربيش. گونه موارد منفي يافت نشدهيچ
هاي بهداشتي گزارش شـد  ين موارد منفي از انبار و سرويستربيش. آن مربوط به سيتروباكتر ديورسيس و باسيلوس بود

مثبت بـودن  . گونه موارد منفي گزارش نشديو هيچسيهاي سوختگي، اتاق عمل، ارتوپدي و سي كه از بخشدر صورتي
هـاي  بر اسـاس يافتـه   چنينهم )P= 002/0( هاي مختلف متفاوت بوددر بخش يدارمعنيطور هنمونه از نظر ميكروبي ب

 ).P>001/0( هاي مختلف از نظر آماري بودي بين بيمارستاندارمعنيمطالعه حاضر تفاوت 

نكتـه جالـب   %). 74( ها شهر مشهد بسيار باالسـت ها مايع در بيمارستانميزان آلودگي ميكروبي صاوبن :گيرينتيجه
بر خالف انتظاري كه وجـود داشـت نشـان داد، بـه دنبـال       كه آلودگي بسيار كمي،) عج(مورد بيمارستان قائم توجه در 

كنـد كـه   هاي بهداشتي خود استفاده مـي علت، در نهايت متوجه شديم كه اين بيمارستان از مايع جديدي براي سرويس
در  نكتـه ديگـر آمـوزش صـحيح اسـت مـثًال       .حاوي مواد آنتي باكتريال است و آلودگي را به شدت كاهش داده اسـت 

كرديم كه كه درب آن مناسب نبود يـا دربـي وجـود نداشـت و يـا در برخـي از       مواردي به ظروف صابوني برخورد مي
موارد بعد از اتمام مايع درون جا صابوني افراد اقدام به برداشتن درب آن و داخل كردن دست خود بـه داخـل محفظـه    

-از مايع كه در انتهاي ظرف بود استفاده كنند كه همين مطلب شايد دليلي براي آلـودگي نمونـه   كردند تا مقدار كميمي
 . شدهاي داخلي مي

 .ميكروبي، صابون مايع عفونت بيمارستاني، آلودگي :واژگان كليدي
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 يويكل ييبا نارسا مارانيو عوامل مرتبط با آن در ب يافسردگ وعيش يبررس
شهر ) ع(امام رضا مارستانيكننده به بمن مراجعهمز زياليتحت درمان با همود

 آمل
 3معصومه مطلق، يفان اليسه، 2يشعشعان نيثم ،هاتف هيمرض ،1اينفيشر ديحمديس

كارشناس  -3آمل ) س(نبيحضرت ز ييو ماما يدانشكده پرستار -يپرستار يدانشجو -2 .بابل يدانشگاه علوم پزشك -يعلم هيأتعضو  -1
 .آمل) ع(امام رضا مارستانيب زياليپرسنل بخش د -يپرستار

 چكيده
راه  عنوانبه زياليد .دارند يمتعدد يروانپزشك يامدهايكننده پانواع مزمن و ناتوان مخصوصاً هايماريب تربيش :مقدمه

 يبا بروز مشكالت روان ،مارانيب ليقب نيمزمن ا يروان يروح يزا است و فشارهاتنش ،هيكل ييدر درمان نارسا يحل
 يول ،ديفزايب مارانيتوانسته بر طول عمر ب زياليهمود يهاگرچه درمان به كمك دستگاه .همراه است يمتعدد يماعاجت

لذا مطالعه حاضر با  .را مشكل كرده است يو ادامه زندگ جاديرا ا ييهايدشوار هاآناز  ياريبس يحال برا نيدر ع
شهر ) ع(امام رضا مارستانيمراجعه كننده به ب يزياليموده مارانيدر ب يو علل مرتبط با افسردگ وعيش يهدف بررس

 .آمل انجام شد
 هيمزمن كل ييمبتال به نارسا مارانيب ياست كه بر رو يليتحل يفيتوص ياپژوهش حاضر مطالعه :هاو روش مواد

در  يريگش نمونهبه رو مارانيب .انجام شد 1388شهر آمل در سال ) ع(امام رضا مارستانيدر ب زياليتحت درمان با همود
بك  يو آزمون افسردگ كياطالعات دموگراف لكه شام نامهپرسش از هاداده آوريجمعجهت  .دسترس انتخاب شدند

 بيو ضر يتنيطرفه، من و كي ياسكوئر، آنوا يو با آزمون كا SPSS يآمار افزارنرمبه كمك . بود استفاده شد
  .قرار گرفت ليو تحل هيتجزمورد  P>05/0 يبا سطح معنادار رمنياسپ يهمبستگ

در  هادرصد شركت كننده 2/64. زن بودند 64 مرد و 56 نفر شامل 120 افراد مورد مطالعه يبررس نيدر ا :هاافتهي
 8/25، )افسرده ريغ( 10 از تركمشركت كنندگان نمره آزمون بك  درصد 8/10مشخص شد . سواد بودند يمطالعه ب نيا

 نيب .داشتند) افسرده اريبس( 40از  شيدرصد نمره بك ب 5/12 و) به نسبت افسرده( 30-21 نينمره بك ب هاآندرصد 
بك ارتباط  ينمرات افسردگ يو دسته بند) P=04/0(، سن)P=02/0( يانهيزم يماري، ب)P= 03/0( التيسطح تحص

 . مشاهده شد يمعنادار
 .هستند يدچار افسردگ زياليهمود مارانيب از يدهد كه درصد قابل توجهميپژوهش نشان  يهاافتهي :گيرينتيجه

و فعال شدن خدمات  يدرمان ميو حضور روانشناس و مددكار در ت مارانيب نيا يروان شناخت يابيارز تياهم
 افتنيو لزوم  تيمطالب مذكور نشانگر اهم. شوديم شنهاديپ زياليبخش د يدارا يهامارستانيمشاوره در ب يروانپزشك
و  يزياليد مارانيدر ب يو خصوصا افسردگ يجهت برخورد مناسب با مشكالت روانپزشك يلوعم يعلم يراهكارها

  .باشدمي هاآن يمارياداره ب
  .بك ينامه افسردگپرسش ز،ياليهمود ،يافسردگ :يديكلواژگان 
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 )تربت حيديه(هاي خانگي و طب سنتي مردم روستاي بنهنگ  درمان
 1نيا رضا صادق ، محمد2يري، مهدي ام2، الهام طاهري1احسان طاهري

 .دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران -2 .دانشگاه علوم پزشكي مشهد -1

 چكيده
 عنـوان بـه از كشـورها   اكنون نيز در بسـياري  هم. ها سابقه دارد ها قرناستفاده از طب سنتي براي درمان بيماري :مقدمه

در كشور ما ). 3و  2(گردد  اي براي استفاده از آن مشاهده مي آيندهو گرايش فز) 2و  1(رود  كار مييك شيوه درماني به
بـه همـين   . گيـرد چنان مورد اسـتفاده قرارمـي  عنوان درماني پرسابقه و جزيي از فرهنگ كهن مردم، همنيز طب سنتي به

ارزشمند را ثبـت   علت بر آن شديم تا به بررسي طب عاميانه مردم روستاي بنهنگ تربت حيدريه پرداخته و اين گنجينه
 .نماييم

حضـوري و   صـورت بـه هـا   مصـاحبه . دست آمدنـد ها پس از مصاحبه با چهار درمانگر محلي به داده :ها مواد و روش
 .بندي شدند ها طبقه نويس بودند و پس از آن داده دست
ا استفاده از برگ درمان گرمازدگي ب. دست آمدهاي ارزشمندي از مصاحبه با درمانگرهاي محلي به داده :هايافته

درمان سرخك با استفاده از گل  ؛تركي مادر و درمه درد با استفاده از كلپوره، گل بي درمان دل ؛تره و تريخ سنجد، شاه
مخلوطي از چربي  چنينهمجوش و اسطخدوس و  استفاده از گياهان مرزن ؛خروس و خاكشير خبازي، تاج ختمي

كاهش دردهاي پس  ؛براي تسكين و درمان دردهاي استخواني »هل و ميخكدارچين، زنجبيل، «كوهان شتر و گرميانه 
درمان  ؛بيان درمان سنگ كليه با استفاده از جوشانده ريشه گياهان خارشتري و شيرين ؛از زايمان با خوردن تخم شويد

مدي و مح هاي خشك شده گلهاي كبدي با استفاده از جوشانده گل و برگ كاسني، استفاده از گلبرگبيماري
درمان بيماري اوريون با خوردن برگ  ؛خبازي و پاكالغ براي درمان يبوست جوشانده مخلوط گياهان كاسني، ختمي

موارد ديگر به  ؛اي هاي رودهكور براي درمان انگل  شده ميوه گياه هندوانه استفاده از خشك ؛گياه سيخ تروش و بارهنگ
 . استهمراه شرح موارد ذكر شده در اصل مقاله آمده 

سـنتي و عاميانـه در ميـان مـردم رواج دارنـد، در صـورت ثبـت و         صـورت بـه هايي كه  باورها و روش :گيري نتيجه
هـاي  درمـان  عنوانبهانند در بهبود وضعيت بهداشت و درمان كشور مورد استفاده واقع شوند و تومي تربيشهاي  بررسي

 .خطر و كم هزينه براي استفاده عموم عرضه شوند كم
 .گرهاي محلي، تربت حيدريه طب سنتي، درمان :ژگان كليديوا
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 بررسي اپيدميولوژيك موارد حيوان گزيدگي در شهرستان شاهرود
 5كبير، ناصر شيخ4، ربابه يونسيان3، احمد خسروي2دكتر محمد اميري ،1مصطفي صادقي

دكتري مديريت خدمات  -2 .ميته تحقيقات دانشجوييك -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -دانشجوي كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي -1
دانشگاه  -هاكارشناس مبارزه با بيماري -4 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -عضو هيأت علمي -3 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -بهداشتي درماني

 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -كارشناس -5 .علوم پزشكي شاهرود

 چكيده
مطالعه حاضـر  . كندعفوني دستگاه عصبي مركزي است كه همه پستانداران و انسان را مبتال مي هاري، بيماري :مقدمه

 .به منطور بررسي اپيدميولوژي بيماري هاري در شهرستان شاهرود صورت گرفته است
سـال  گزيدگي در شهرستان شـاهرود در  هاي مرتبط با كليه موارد حيواندر اين مطالعه توصيفي داده :هامواد و روش

 . آوري گرديدگزيدگي شهرستان جمعبر اساس اطالعات موجود در دفاتر ثبت موارد حيوان 1387
مرد بوده و محل %) 1/85(ها مورد بوده كه اكثريت آن 476گزيدگيكل موارد حيوان 1387در طي سال  :هاافتهي

ميزان بروز . گزيده غيرايراني بوده استتنها يك مورد از موارد حيوان. روستا بود% 3/56افراد شهر و  %7/43سكونت 
از كل موارد . باشداز شهر مي تربيشطور معناداري در صد هزار نفر گزارش شده كه به 424و در روستا  95در شهر 

نوع . بودند در روستا مورد گزش حيوانات قرار گرفته%) 6/67(نفر  322در شهر و %) 4/32(نفر  154مورد گزش،
-نفر از موارد به 12بوده و گرگ، روباه و شغال در %) 7/14(و گربه %) 4/75(اغلب موارد سگ  حيوانات گزنده در

حيوان % 2/78تمام موارد مورد گزش، واكسيناسيون خود را كامل نموده و در . اندعنوان عامل گزش گزارش شده
. ز نامعلوم گزارش شده استرو 10وضعيت حيوان گزنده پس از % 3/18مرده و % 6/3روز زنده و  10گزنده پس از 

 .در صدهزار نفر محاسبه گرديد 199ميزان بروز حيوان گزيدگي در شهرستان، 

هاي آموزشي همراه با گزيدگي هنوز يكي از مشكالت مهم بهداشت عمومي است كه فعاليتحيوان: گيرينتيجه

 . اشته باشدسزايي در كنترل موارد آن دتواند نقش بهبخشي ميهاي برونبهبود همكاري

 .گزيدگي، اپيدميولوزي، هاري، شاهرودحيوان: واژگان كليدي
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اي شيوع تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي هيستركتومي به بررسي مقايسه
 هوشي عمومي با دو رژيم دارويي متفاوتروش انجام بي

، دكتر 1، دكتر حامد بيضائي1سوي بايگي، جواد مو1، بهناز الماسي1، فهيمه ميرزايي1، دكتر مژگان رئيسي1آناهيتا معصوم
 1يداهللا اسدي

 .دانشگاه آزاد اسالمي مشهد -دانشكده پزشكي -1

 چكيده
پس از عمل يك عالمت شايع و ناخوشايند در دوره پس از عمل اسـت كـه شـيوع كلـي آن      تهوع و استفراغ: مقدمه
. هوشـي و انتخـاب القـاي بيهوشـي    ي بـي علل زيادي بـراي آن وجـود دارد، شـامل داروهـا    . باشدميدرصد  30حدود 

پيشگيري از تهوع و استفراغ پس از عمل به همان اندازه پيشگيري از درد پس از عمل مهم اسـت زيـرا خـود اسـتفراغ     
هـدف  . افزايدميخير در ترميم زخم جراحي و غيره گردد كه بر آالم بيمار أتواند سبب عوارضي چون پارگي مري، تمي

هوشـي عمـومي بـا دو    شيوع تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي هيستركتومي به روش انجـام بـي   اين مطالعه ارزيابي
  .رژيم دارويي متفاوت پروپوفول و تيوپنتال است

. انجـام شـد   1388و  1387ي هـا اين تحقيق باليني يك سو كور در بيمارستان آرياي مشهد بين سال :هاروشمواد و 
ساله كه در كالس يك و دو انجمن متخصصين بيهوشي آمريكا قرار داشتند و  60تا  30بيمار زن  104براي اين مطالعه 

ـ  برنامه دقيقه 25-30انجام هيستركتومي شكمي توسط يك جراح واحد به مدت تقريبي  براي طـور  هريزي شده بودنـد ب
و نگهداري آن با  mg/kg2ا هوشي بالقاي بي) بيمار P )52در گروه  :گرفتندميتصادفي تحت يكي از دو گروه زير قرار 

mg/kg/hr5  در گروه . شدميپروپوفول انجامT )52 هوشي با پس از القاي بي) بيمارmg/kg5 نگهداري , تيوپنتال سديم
آتراكوريـوم و   mg/kg6/0, فنتانيل داخـل وريـدي   µg/kg4همه بيماران . شدميانجام  MAC 5/0آن با هالوتان به ميزان 
ساعت پس از  24و  6, سپس تعداد بيماراني را كه در اتاق ريكاوري. د به ميزان مساوي گرفتنداكسيژن و نيتروس اكسي

با آزمون كاي دو و فيشر دقيـق مـورد تجزيـه و تحليـل      هاداده. عمل تهوع و يا استفراغ را متحمل شده بودند ثبت شد
  .بود P>05/0 بودن آماري دارمعنيقرار گرفتند و معيار جهت 

) =001/0P(بـود  ) بيمـار  %31 (T 6/59و در گروه ) بيمار P 8/5) %3 در اتاق ريكاوري ميزان تهوع در گروه :هايافته
سـاعت   6در  ).=003/0P(بـود  ) بيمـار  %15 (T 8/28و در گروه ) بيمار P 8/5) %3 كه ميزان استفراغ در گروهدر حالي

در حاليكـه  ) =314/0P(بـود  ) بيمـار  %35 (T 3/67 و در گـروه ) بيمار P 8/55) %29 پس از عمل ميزان تهوع در گروه
سـاعت پـس از    24در ). =085/0P(بـود  ) بيمار %20 (T 5/38و در گروه ) بيمار P 2/21) %11 ميزان استفراغ در گروه

كـه ميـزان   در حـالي ) =001/0P(بـود  ) بيمـار  %17 (T 7/32و در گـروه  ) بيمـار  P 8/3% )2 عمل ميزان تهوع در گروه
دهند كه بروز تهوع و مينتايج نشان ). =618/0P(بود ) بيمار %3 (T 8/5و در گروه ) بيمار P 9/1) %1گروه  استفراغ در

-مـي  Tاز گـروه   تركم Pساعت پس از عمل بطور معناداري در گروه  24استفراغ در اتاق ريكاوري ونيز بروز تهوع در 
 .وجود ندارد هااز عمل اختالف معناداري ميان دادهساعت پس  24استفراغ  ساعت پس از عمل و نيز 6باشد اما در 

استفاده از پروپوفول براي القاء و نگهداري بيهوشي عمومي نسبت به القاء بيهوشي بـا تيوپتـال سـديم و     :گيرينتيجه
نگهداري آن با هالوتان نقش بهتري در كاهش بروز تهوع و استفراغ پـس از عمـل در زنـاني كـه تحـت هيسـتركتومي       

 .دارد, رار گرفتندشكمي ق
 .تهوع و استفراغ پس از عمل ،تيوپنتال سديم ،پروپوفول :واژگان كليدي
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 تعيين فراواني اختالالت ناشي از گرما در گروهي از كشاورزان منطقه شمال
 1، سيدرضا حسيني1احمدي، محمود حاجي2، ارسالن شيرويه1آرام تيرگر

  .دانشگاه بابل دانشگاه علوم -دانشكده پزشكي -دانشجوي رشته پزشكي -2 .ه بابلدانشگاه علوم دانشگا -گروه پزشكي اجتماعي -1

 چكيده
ي آزاد مانند كشاورزان بدليل مواجهه با گرما و رطوبت محيط در معرض خطـر ابـتالء   هاافراد شاغل در محيط :مقدمه

ين اختالالت در كشاورزان ايرانـي بسـيار   نظر به اينكه اطالعات مربوط به وقوع ا. به اختالالت ناشي از گرما قرار دارند
محدود است، هدف از انجام اين مطالعه بررسي فراواني اين اختالالت در ميان گروهي از كشاورزان شمال كشور بـوده  

 .است
شهري (تن از كشاورزان منطقه سرخرود  340اين مطالعه بصورت مقطعي و پرسشنامه اي در ميان  :هامواد و روش

به روش تصادفي  هانمونه. و طي فصل تابستان به ا جرا در آمد) لومتري غرب مركز استان مازندرانكي 80واقع در 
 . گرديدند آوريجمعروستاي منطقه  42خوشه اي از ميان كشاورزان 

و ميانگين سابقه فعاليت كشاورزي در آنان  45±21با توجه به نتايج، ميانگين سن كشاورزان مورد مطالعه  :هايافته
البته با توجه به نتايج فصل تابستان در انتهاي (شيوع اختالالت ناشي از گرما در كشاورزان . سال بود 1/13±9/25

ي اختالالت ناشي از گرما هام و نشانهيطور كامل با عالههيچيك از كشاورزان ب. درصد بوده است 100) شهريور ماه
انجام آزمون آماري كاي دو وجود . نوشيده اندمينگام كار آب درصد از آنان بطور منظم ه 7/30آشنايي نداشته و تنها 

 . ارتباط آماري را بين ابتال به اختالالت و گروه سني يا وضعيت توده بدن نشان نداده است
در خصوص  هاآنبه منظور پيشگيري از اختالالت ناشي از گرما، آموزش كشاورزان و كارفرمايان  :گيرينتيجه

م اختالالت گرمايي و بكارگيري اقدامات الزم جهت مديريت فشار گرمايي، امري ييي عالموضوعاتي چون شناسا
 .ستا الزامي

 .كشاورزان، استرس گرمايي، اختالالت ناشي از گرما، ايران :كليدي واژگان
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هاي عروق بررسي آگاهي از برنامه خود مراقبتي در بيماران مبتال به بيماري
  رستان واسعي سبزواركرونر بستري در بخش قلب بيما

 3، آرش اكابري2، موسي الرضا تدين فر1فاطمه نودهي
ت أعضو هي -3 .دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -ت علمي گروه پرستاريعضو هيأ -2 .دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -دانشجوي كارشناسي پرستاري -1

 .دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -علمي گروه بهداشت

 چكيده
هاي شايع قرن بوده و تعداد مبتاليان و قربانيان هر ساله رو به افزايش عروقي از بيماري -هاي قلبييبيمار :مقدمه

سهم بسزايي  ،هاي عروق كرونر قلبآگاهي از برنامه خود مراقبتي در ابعاد گوناگون در بيماران مبتال به بيماري .است
هدف از اجراي اين . ي مجدد بيماران كرونري داردهاريومير و بستمرگ ،ي مجدد قلبيهادر پيشگيري از بروز حمله

 .هاي عروق كرونر از برنامه خود مراقبتي بودطرح تعيين آگاهي بيماران مبتال به بيماري
هاي عروق كرونر، بستري در بخش بيمار مبتال به بيماري 107مقطعي بر روي  -اين مطالعه توصيفي :هامواد و روش

ي آوري اطالعات از روش مصاحبه با بيمار و تكميل پرسش نامهبراي جمع. زوار انجام شدقلب بيمارستان واسعي سب
در زمينه اطالعات خود مراقبتي استفاده شد و پايايي ابزار با  سؤال 24اطالعات دموگرافيك و : پژوهشگر ساخته شامل

ي مجذور كاي، آزمون دقيق فيشر و ضريب ي آمارهااز آزمون هابراي تحليل داده. ييد گرديدأآزمون آلفاي كرون باخ ت
 . همبستگي پيرسون استفاده شد

آگاهي %8/2از افراد نمونه، نسبت به برنامه خودمراقبتي، آگاهي ضعيف، % 2/68ي پژوهش هابر اساس يافته :هايافته
نفر  54شتند نفر كه نسبت به برنامه خودمراقبتي آگاهي ضعيف دا 72از بين . خوب و بقيه آگاهي متوسط داشتند

بين آگاهي از برنامه خودمراقبتي و سابقه بستري قبلي به علت بيماري كرونري، ارتباط . آموزش قبلي نديده بودند
برخي از اطالعات دموگرافيك مثل جنس و محل سكونت  مراقبتي و بين آگاهي از برنامه خود. معناداري مشاهده نشد

 .داري وجود داشتش آگاهي، ارتباط معنيارتباطي يافت نشد ولي بين افزايش سن و كاه
باشد، حتي پايين مي هاي عروق كرونر نسبتًامراقبتي در بيماران مبتال به بيماري آگاهي از برنامه خود :گيرينتيجه

 . بيماران با سابقه چندين بار بستري به علت بيماري عروق كرونر نيز از آگاهي ضعيفي برخوردار بودند
  .امه خود مراقبتي، بيماري عروق كرونربرن :واژگان كليدي
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كننده يت زندگي در معتادين مراجعهفو ارتباط آن با كي بررسي بهداشت رواني
 1388به مراكز ترك اعتياد استان گلستان در سال

 4، دكتربهروز حيدري3اعظم حاجي بيگلو، گلبهارآخوندزاده ،2حميد حجتي،1سودابه آلوستاني
 -4. دانشجوي پرستاري -3. دانشگاه علوم پزشكي بابل -ت علميأعضو هي -2. شگاه آزاد اسالمي واحد علي آباد كتولدان -دانشجوي پرستاري -1

  .دكتر داروساز

 چكيده
زيرا اعتياد در زمره . سوء استفاده از مواد مخدر و دارو از مشكالت بزرگ پزشكي و اجتماعي هستند :مقدمه

هاي اجتماعي و هاي تيم روانپزشكي و حمايتتياج به كمك و مراقبتكه فرد معتاد اح. اختالالت رواني است
زيرا شناخت بهتر . هاي اجتماعي معتادين بايد به علل رواني و خانوادگي هم توجه شوددر درمان. خانوادگي دارد

توصيفي اين پژوهش  .شودمسائل رواني و خانوادگي موجب تسهيل در روند درمان و انتخاب شيوه درماني مناسب مي
همبستگي است كه با هدف بررسي وضعيت بهداشت روان و ارتباط آن با كيفيت زندگي معتادين مراجعه كننده به 

 .مراكز ترك اعتياد صورت گرفت

اي از بين كليه افرادي كـه شـرايط انجـام    گيري خوشهنفر كه به روش نمونه 320نمونه اين پژوهش  :هاروشمواد و 
نامـه اسـتاندارد بهداشـت    ها شامل دو پرسـش ابزار گردآوري داده. ت تصادفي انتخاب شدندپژوهش را داشتند به صور

ها به كرات توسط پژوهشگران داخلـي و خـارجي   الي بود كه روايي و پايايي آنؤس 17و كيفيت زندگي ) MHC( روان
سـپس توسـط آمـار توصـيفي و      .شـدند  SPSSافزار آمـاري  ها بعد گردآوري وارد نرمداده. يد قرار گرفته استأيمورد ت

 .تحليلي مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند

بـه   4/14±4/5ها نشان داد بهداشت روان واحدهاي مورد پژوهش به ترتيب با ميانگين و انحراف معيـار  يافته :هايافته
بهداشـت  % 6تـرين درصـد   افراد بهداشت روان تاحدي مطلوب و كم %)61(ترين درصد ميزان تاحدي مطلوب كه بيش

بـه ميـزان تاحـدي     4/25±8/9 كيفيت زندگي در واحدهاي پژوهش با ميانگين و انحـراف معيـار  . روان مطلوب داشتند
. كيفيت زندگي مطلوب داشـتند % 4ترين درصد كيفيت زندگي تا حدي مطلوب و كم% 53ترين درصد مطلوب كه بيش

واحدهاي پژوهش هميشه مضـطرب  %  40ب بود كه ترين مشكل در درصد باالي اضطراكه در بعد بهداشت روان بيش
% 38نا رضايتي از دريافت حمايت از جانب دوسـتان و اطرافيـان و   % 50ترين مشكل در بعد كيفيت زندگي بيش. بودند
 داري يافتـه شـد  چنين بين بهداشت روان و كيفيت زندگي ارتباط معنـي هم. وقت براي تفريح و سرگرمي داشتند كمبود

)000/0=P.( كندعني با كاهش بهداشت روان، كيفيت زندگي معتادين هم كاهش پيدا ميي. 

باشـد و از آنجـايي   نتايج اين پژوهش حاكي از سطح پايين بهداشت روان و كيفيت زندگي معتادين مـي  :گيرينتيجه
بـا شناسـايي    تواننـد اعضـاي تـيم درمـاني مـي    . باشـد كه هدف از بازتواني اين افراد بازگشت به خانواده و جامعـه مـي  

هاي حمايتي و ارتقاي بهداشـت روان و كيفيـت زنـدگي معتـادين امـر      خصوصيات رايج و صفات شخصيتي و سيستم
 .پيشگيري، درمان و نوتواني را تسهيل نمايند

 .بهداشت روان، كيفيت زندگي، معتادين :كليدي واژگان
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 مارستانيب خدمات در بخش اورژانس افتيدر يبرا مارانيزمان انتظار ب يبررس
 1387زابل در اسفند  )ع( يعل نيرالمومنيام

 مي، مر1ساره باالور ،1يفاطمه محبت ،1ي، مالك رخشان1يمحمدرضا تقو ،1يتيهدا ايپورديس ،1يخانحمزهيساالر مژده
 1پناهنصرت نيالبن، ام1روزخرم ميمر ،1ييخمسا

 .دانشگاه علوم پزشكي زابل -1

 چكيده
صورت هه خدمات را بيارا تيفيدر بخش اورژانس، ك مارانيزمان انتظار ب زانيم نييف تعهد پژوهش با نيا :مقدمه
 تيفيك ءارتقا تيودر نها يتمنديرضا شيمناسب سبب كاهش زمان انتظار، افزا يكارهاه راهيبا ارا نموده و انيمستند ب

 .شودمي مارانيب به يخدمت رسان
ماه  كياز زمان به مدت  ياست كه در مقطع يليتحل -يفيمطالعه توص كيحاضر  پژوهش :هاروشمواد 

عصر،  ،صبح( فتيدر سه ش مارستانيب نيا مختلف به بخش اورژانس كه به علل يمارانينفر از ب 202 ،)1387اسفند(
اطالعات (مورد نظر  يهاشاخص يحاو يانامهپرسش ماريهرب يشده است برا يمراجعه كرده اند بررس) شب

مصاحبه  مشاهده و قيگر از طرتوسط مشاهده )خدمات افتيدر يزمان انتظار برا و ماريهمراه ب و ماريب كيدموگراف
مشاهده مراحل كار بخش اورژانس توسط پژوهشگر  ،لوتينامه با انجام نمونه پاپرسش نيا ييوروا ييايپا ،شده ليتكم

 ياجرا و SPSSافزارنرمبا استفاده از  هانامهپرسش نياست واطالعات ا فتهقرار گر دييأگروه مورد ت ديونظرات اسات
 .قرار گرفتند ليتحل و هيمورد تجز ANOVو  TTest يهاآزمون

 :دست آمده استهب ريز جيشده توسط پژوهشگر نتا لينامه تكمپرسش 202اطالعات  ليوتحل هيتجز از :هاافتهي
شدن  يبستر يبرا مارانيتوسط زمان انتظار بم -2 .باشدمي قهيدق 85/2 رشيپذ يبرا مارانيمتوسط زمان انتظارب -1

 .باشدمي قهيدق 42/8 يخدمات پرستار نياول افتيدر يبرا مارانيمتوسط زمان انتظار ب -3 .باشدمي 59/3تخت  يرو
 مارانيمتوسط زمان انتظار ب -5 .باشدمي قهيدق 7/6 ياخدمات داروخانه افتيدر يبرا مارانيمتوسط زمان انتظار ب -4

خدمات  افتيدر يبرا مارنيمتوسط زمان انتظار ب -6 .باشدمي قهيدق 18/37 يشگاهيخدمات آزما افتيرد يبرا
 ON CALL) 23/396( پزشك متخصص تيزيو يبرا مارانيمتوسط زمان انتظار ب -7 .باشدمي قهيدق 17/7 يولوژيراد
 و ياورژانس( يهاتيوضع و )يسرپائ و يتربس(در دو گروه  رشيپذ يبرا مارانيزمان انتظار ب چنينهم .باشدمي قهيدق
 يشدن رو يبستر و يخدمات پرستار نياول ،يشگاهيخدمات آزما افتيدر يبرا مارانيزمان انتظار ب ،)ياورژانس ريغ

 .باشدميمتفاوت  )ياورژانس ريوغ ياورژانس( يهاتيتخت در وضع
 )ON CALL(پزشك متخصص  تيزيدر مراحل و انماريزمان انتظار ب نيتربيش ها،افتهيتوجه به  با :گيرينتيجه

 نيدر ح چنينهم ،استخدام يتربيشپرسنل  ،بخش نيا مارانيجهت كاهش زمان انتظار ب شوديم شنهاديباشد لذا پمي
در  رديپرسنل صورت گ الزم از طرف پزشكان و يهاييراهنما و هايآگاه هاآنهمراهان  و مارانيبه ب ،ه خدماتيارا

 .نظر گرفته شود بخش اورژانس در يبرا ياجداگانه شگاهيو آزما يولوژيراد يهاضمن بخش
 .زمان انتظار ،ماريب ،بخش اورژانس ،مارستانيب :يديكلواژگان 
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هاي بهداشتي و عوامل مرتبط بررسي ميزان رضايت زنان باردار از ارايه مراقبت
 1388با آن در مراكز بهداشتي و درماني شهر زاهدان سال 

 ٢، مرضيه ريگي١مه كيانيفاط
 .دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -دانشجوي پرستاري -2 .دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -عضو هيأت علمي -1

 چكيده
باشد و تعيين ها ميمعياري براي تعيين كيفيت مراقبت ،هاي بهداشتيه مراقبتيزنان باردار از ارا رضايت :مقدمه

و برطرف كردن علل نارضايتي سبب افزايش  شودميها خرسندي از مراقبتعواملي كه موجب افزايش ر ضايت و 
زايمان ، مراجعين از خدمات است و در نهايت باعث سالمت بارداري تربيشكيفيت خدمات و منجر به استفاده بهتر و 

ي هاه مراقبتيهدف از اين مطالعه بررسي ميزان رضايت زنان باردار از ارا .شودميكم خطر و و تولد نوزاد سالم 
 .باشدمي 88بهداشتي و عوامل مرتبط با آن در مراكز بهداشتي درماني شهر زاهدان در سال 

 شهر يدرمان يبهداشت مراكز به كنندهمراجعه باردار زنان از نفر 322 تعداد يمقطع مطالعه نيا در :هامواد و روش
 يقسمت دو نامهپرسش اطالعات يگردآور ابزار. شدند انتخاب نمونه عنوانبه يتصادف روش به 1388 سال در زاهدان
 در تيرضا سنجش ابزار دوم قسمت و شده هايار خدمات و كيگراف دمو مشخصات با رابطه در اول قسمت كه بودند
، هامراقبت دهندگانهيارا ارتباط نحوه، هامراقبت يهماهنگ، هامراقبت نهيهز، هامراقبت به يدسترس قسمت شش

 و زيآنال ،x2 يآمار يهاآزمون ،SPSS افزارنرم از استفاده باها داده. باشدمي هامراقبت تيفيك و شده داده يهاآموزش
 .اندگرفته قرار ليتحل و هيتجز مورد انسيوار

 يهامراقبت افتيدر از زنان %7/44 يبهداشت يهامراقبت هيارا از باردار زنان تيرضا زانيم كل درنتايج  :هايافته
 از زنان. داشتند كم تيرضا آنان %9/51 و داشتند تيرضا اديز يليخ سطح در% 4/3 و اديز سطح در يباردار ندورا

 .داشتند را تيرضا نيتربيشها مراقبت نهيهز و يهامراقبت به يدسترس
, ) P=03/0( انفرزند تعداد با يباردار دوران يبهداشت يهامراقبت هيارا از زنان تيرضا نيب يداريمعن يآمار ارتباط
) P=04/0( يحاملگ نوع و) P=001/0( ياقتصاد تيوضع ،)P=04/0( يسالمت تيوضع ،)P=006/0( يباردار تعداد
 داده نشان را يتركم تيرضا زنان بوده تربيش يبهداشت مركز تا شده صرف زمان مدت چه هر. داشت وجود

)00001/0=P .(بوده تربيش يبهداشت يهامراقبت هيارا درها ماما از زنان تيرضا )04/0=P .(داده نشان يپژوهش جينتا 
 يهامراقبت نهيهز از زنان ٪8/48 ،داشتند تيرضا يباردار دوران يبهداشت يهامراقبت به يدسترس از زنان 9/64٪

 هندگاندهيارا ط ارتبا يبرقرار نحوه از زنان ٪ 9/82 و هامراقبت يهماهنگ از زنان ٪1/75 و يباردار دوران يبهداشت
-مراقبت تيفيك از زنان ٪ 3/86 و يباردار دوران يهامراقبت شده افتيدر يهاآموزش از زنان ٪ 5/61 وها مراقبت

 .داشتند كم يليخ و كم تيرضا يباردار دوران يها
 نآ از يحاك امر نيا و داشتند تيرضا يباردار دوران يبهداشت يهامراقبت هيارا از زنان درصد 1/48 :يريگجهينت

-برنامه ديبا قبول قابل و مطلوب تيفيجادكيا يوبرا ستين برخوردار يمناسب استاندارد از هامراقبت تيفيك كه است
 .رديپذ صورت الزم اقدامات و يزير

 .ي دوران بارداريهامراقبت ،رضايت :يديكل گانواژ
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بررسي ميزان آگاهي و عوامل مرتبط با مصرف داروهاي نيروزا در ورزشكاران 
 1386ورش اندام زاهدان در سال پر

 3عليرضا شاهسوني ،2ياسين قدسي ،1فاطمه كياني
دانشگاه علوم  -ت علميأعضو هي -3. دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -دانشجوي پرستاري -2. دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -ت علميأعضو هي -1

 .پزشكي زاهدان

 چكيده
نش پزشكي و داروسازي و در كنار اسـتفاده صـحيح از كشـفيات روز    هاي اخير همگام با پيشرفت داسال در: مقدمه

دهند، يكي از موارد كاربرد غيـر  اي با افكار سود جويانه استفاده نابجاي از اين داروها را ترويج ميافزون اين علوم عده
با . باشدا ممنوع ميباشد كه به داليل قانوني، اخالقي و عوارض جانبي مصرف اين داروهمجاز از داروها در ورزش مي

هـاي پـر طرفـدار ورزشـي يعنـي      ها در يكـي از رشـته  توجه به عوارض داروهاي نيرو زا و افزايش ميزان استفاده از آن
شديم تا آگاهي، فراواني استفاده از اين داروها و طول مـدت مصـرف و عـواملي كـه باعـث رو آوردن       بدنسازي بر آن

 .ررسي كنيمورزشكاران به اين مواد شده است را ب
هـاي  ورزشكار پرورش اندام كه در باشـگاه  373تحليلي است و  -اين مطالعه نوعي مطالعه توصيفي :هاروش و مواد

هـا توضـيع   نامه بـين آن سپس پرسش نمونه انتخاب شدند و عنوانبهپرورش اندام شهر زاهدان مشغول به تمرين بودند 
– chiمسـتقل و    T، paried،Tهـاي  مرتبط با آن بـا اسـتفاده از آزمـون    شد و پس از انجام آزمون نتايج آگاهي و عوامل

square  تحليل قرار گرفت مورد تجزيه و.  

-هيچكـدام از پاسـخ   نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه ورزشكاران از آگاهي ضعيفي برخـوردار بودنـد و  : هاافتهي

مصـرف دارو داشـتند كـه مصـرف آن بـا تحصـيالت و       درصـد   36 دهندگان در سطح امتياز خوبي قرار نگرفتند ضمنًا
 .نشان داد دارمعنيورزشي ارتباط  نداشت اما با سابقه دارمعنيرابطه  تأهلوضعيت 

هاي الزم در خصوص عوارض داروهـاي نيـروزا و اثـرات آن بـر     با توجه به نتايج مطالعه ارايه آموزش :گيرينتيجه
 .بدن انسان ضروري مي باشد

 .آگاهي، داروهاي نيروزا، ورزشكاران :واژگان كليدي
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اكالمپسي طي پنج سال اخير در  بررسي تغييرات فصلي بر شيوع پره
 هاي آموزشي مشهد بيمارستان

 1طهورا عبداللهي ،1، اكرم احمدي شادمهري2، دكتر رويا نصيري1سپيده قدري
  .اد اسالمي واحد مشهددانشگاه آز -استاديار -2. دانشگاه آزاد اسالمي مشهد -دانشجوي پزشكي -1

 چكيده
ايـن بيمـاري ميتوانـد    . باشد ومير مادران و نوزادان و از مسايل مهم مامايي مياكالمپسي از علل شايع مرگ پره :مقدمه

جـدا   اي نظير خونريزي داخل جمجمه، انعقاد داخل عروقي، ادم ريـه، نارسـايي كليـه و كبـد و     موجب عوارض كشنده
اكالمپسـي طـي پـنج     هدف از اين مطالعه بررسي تغييرات فصلي بر شيوع پـره  .ردار گرددشدن زودرس جفت در زن با
 . باشد بهمن مشهد مي 22و ) ع(هاي امام رضا  كننده به بيمارستانسال اخير در بيماران مراجعه

هفتـه بـا    42 تـر از هفتـه و كـم   20هـاي بـاالي    اين مطالعه به صورت مقطعي با بررسي كليه زايمان :هاروشمواد و 
در هـر مـاه پرونـده بيمـاراني كـه بـا       . طور جداگانه ثبت شدهاي هر ماه به آمار زايمان. نامه انجام شداستفاده از پرسش

هاي مربوط به سن مادر، وزن مادر، تحصـيالت مـادر،    داده. اند بررسي گرديد اكالمپسي ترخيص شده تشخيص انواع پره
و لقـاح، جـنس نـوزاد، گـروه خـوني مـادر و نـوزاد، روش زايمـان برحسـب           LMPتعداد حاملگي، تعداد پاريتي، ماه 

 . اكالمپسي تحليل گرديد پره
هاي  بهمن مشهد در سال 22و ) ع(ها امام رضا  هاي بيمارستان كننده به زايشگاهزن باردار مراجعه 20520از  :هايافته

درصد  45اكالمپسي شديد،  درصد پره 53ن اين تعداد اكالمپسي بودند كه از بيمبتال به پره%) 19/2(نفر  450، 85-80
اكالمپسي به  اكالمپسي در هر ماه بر اساس تعداد پره شيوع پره. اكالمپسي داشتند درصد  9/1اكالمپسي خفيف و  پره

 براساس شيوع در هر ماه به شيوع در ماه مرجع محاسبه (PR)ها در هر ماه محاسبه شد و شيوع نسبي  تعداد كل زايمان
داري بين سن و وزن  بعد از انجام آناليزهاي آماري ارتباط معني). ترين شيوع را داردماه مرجع ماهي است كه كم(شد 

مادر، تحصيالت مادر، تعداد حاملگي و پاريتي، سن حاملگي، گروه خوني مادر و نوزاد، جنس نوزاد، روش زايمان با 
اكالمپسي وجود داشت، به طوري  تغييرات فصل و ماه با شيوع پره اما ارتباطي بين. اكالمپسي وجود نداشت شيوع پره

 .كه بيشترين شيوع نسبي  پره اكالمپسي براساس ماه لقاح در تابستان بود
توانند در اتيولوژي  توان نتيجه گرفت كه عوامل محيطي مانند تغييرات فصل و ماه مي بنابراين مي :گيرينتيجه

  .اكالمپسي نقش داشته باشند پره

 .اكالمپسي، شيوع، تغييرات فصلي رهپ :واژگان كليدي
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بررسي نوع و ميزان روغن مصرفي خانوارهاي شهر گناباد و تبيين نيازهاي 
 1388آموزشي آن بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي 

 طيبه خاوري ،نصرت رنجبر محمود آبادي ،محسن هادي

 چكيده 

واد غذايي پر انرژي و كم ارزش از نظر غذايي ، كاهش فعاليت تغييرات سريع الگوي غذايي و گرايش به م :مقدمه
گيري بيماري هاي جوامع را در معرض همه. شودجسمي و افزايش مصرف دخانيات كه سندرم شيوه زندگي ناميده مي

ل گليسريد و كلسترورژيم غذايي نامناسب و پرچرب با افزايش تري. هاي آتي قرار داده استغير واگير در طول سال
روغن نباتي با توجه به ارزش غذايي و ميزان  .شودعروقي مي -هاي قلبيخون موجب افزايش خطر بروز بيماري

طوري كه در اوايل دهه شود بهآيد كه توسط تمام افراد جامعه ما مصرف ميشمار ميكالري از جمله اقالم غذايي به
روغن مصرفي ايران جامد %  80. گرم است 36مايع سرانه مصرف روغن . كيلوگرم رسيد 16سرانه مصرف به  1380

لذا اين مطالعه با هدف تعيين نوع و ميزان روغن مصرفي  .برابر استانداردهاي گزارش شده است 25است كه 
 . انجام گرفت 1388خانوارهاي شهر گناباد و تبيين نيازهاي آموزشي آن بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در سال 

دار نمونه بوده كه زنان خانه 171مقطعي بوده كه داراي  -مطالعه از نوع توصيفي تحليلي اين :هامواد و روش
-نمونه. انتخاب شدند 1388اي در سطح شهر گناباد در سال اي چند مرحلهصورت خوشهكننده در اين طرح بهشركت

بل از اجراي طرح آموزش هاي الزم ق. ها با همكاري رابطين بهداشتي مراكز بهداشتي درماني شهر گناباد انتخاب شدند
ها داده. هاي مطالعه داده شدها به رابطين جهت انتقال به نمونهآوري دادهدر خصوص طرح و نحوه تكميل ابزار جمع

) هاي نوين آموزش بهداشتيكي از مدل(سوال كه بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي  62اي مشتمل بر نامهتوسط پرسش
دار به امانت مانده و اطالعات آن در طي ال كه به مدت يك هفته نزد زنان خانهؤس 9بر  و نيز چك ليست مشتمل

 . محاسبه گرديد 100نامه از االت پرسشؤنمره س. هفته بر اساس نوع و ميزان مصرف روغن تكميل گرديد
ت متوسطه ي تحصيالآنان دارا% 1/42بوده و  73/37±52/10 نتايج نشان داد كه ميانگين سني گروه هدف :هايافته
 ، شدت درك شده22/79±11/13 ، نمره حساسيت درك شده41/69±08/16ميانگين نمره آگاهي  .بودند

ضريب همبستگي . دست آمدهب 26/67±7/10 ، موانع درك شده43/75±46/13 ، منافع درك شده 78/11±03/76
چنين آناليز هم. ع و موانع درك شده نشان دادداري را بين آگاهي با حساسيت، شدت، منافپيرسون ارتباط مستقيم معني

نتايج حاكي از آن بود كه . داري را در نمره آگاهي و تحصيالت گروه هدف نشان دادواريانس يك طرفه اختالف معني
قاشق در  23/8طوري كه ميانگين ميزان روغن جامد مصرفي به. ها صرفاً از روغن جامد استفاده مي كردندنمونه% 1/28

 . عده غذايي بوده استهر و
چنان ميزان مصرف روغن رغم ميزان قابل قبول آگاهي اما همها بيانگر اين موضوع بود كه علييافته :گيرينتيجه

تر بودن روغن جامد و نيز ترين موانع مصرف روغن مايع دسترسي آسان و باصرفهاز سويي يكي از مهم. جامد باال بود
لذا انجام مداخالت آموزشي مبتني بر تئوري و مدل، مانند مدل اعتقاد بهداشتي به . مددست آطعم بهتر روغن جامد به

كارهاي كنندگان باال برده و راهتواند حساسيت و شدت درك شده را در استفادههاي اين مدل ميدليل اجزا و سازه
 .ه نمايديجايگزيني روغن مايع به جاي روغن جامد را ارا

   .نيازهاي آموزشي ،مدل اعتقاد بهداشتي ،روغن جامد ،يعروغن ما :كليدي گانواژ
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 قائم مشهد اي بيماران با انفاركتوس قلبي در بخش قلب بيمارستانارزيابي تغذيه
 1، محسن موهبتي1، صالح بابازاده1، محمد صفريان1، مجيد غيورمبرهن1محسن نعمتي، 1سيد مصطفي پريزاده

 .دانشگاه علوم پزشكي مشهد -1

 چكيده
هاي زيادي در مورد چگونگي تعيين سوء تغذيه يك اختالل كلينيكي شايع در جهان است، تاكنون بحث :قدمهم

ومير و بستري شدن در بيمارستان وجود منظور دستيابي به بهترين روش پيشگويي مرگاي بيماران بهوضعيت تغذيه
كتوس قلبي و تأثير بستري شدن در بيمارستان بر هدف از اين مطالعه ارزيابي سوء تغذيه در بيماران با انفار. دارد

 .باشداي اين افراد در مشهد ميوضعيت تغذيه
بعد از پذيرش در بيمارستان . بيمار با انفاركتوس قلبي انجام شده است 57وي ر بر اين مطالعه :هامواد و روش
و پارامترهاي آنتروپومتريك و  Nutritional Risk Screening (NRS-2002)اي بيماران بر اساس متد وضعيت تغذيه

و دريافت مواد غذايي  BMIبيماران بر اساس از دست دادن وزن،  NRSامتيازات . بيوشيميايي مورد ارزيابي قرار گرفت
بيمار به مدت بيش از يك هفته در بيمارستان  15در بين اين بيماران . گرفتند 3تا  0محاسبه شد و بيماران امتيازي بين 

 .هاي فوق بعد از اين مدت دوباره انجام شدگيريد كه كليه اندازهبستري شدن
ها دچار سوء درصد از آن 9/50اي در شرايط نرمال و درصد از بيماران از نظر تغذيه 1/49در هنگام پذيرش  :هايافته

سال،  44/58±80/12ترتيب بيماران در هنگام پذيرش به HS-CRPو  BMI ،BMRميانگين سن، . تغذيه بودند
بيماري كه  15در . ليتر بود/ گرمميلي 25/20±94/16كيلوكالري و  84/1490±00/372كيلوگرم مترمربع،  86/4±58/26

چنين ميزان سوءتغذيه از داري كاهش پيدا كرد، همبه طور معني BMIتر از يك هفته بستري شدند ميزان به مدت بيش
دار نبود كه احتماال افزايش پيدا كرد اما اين ميزان افزايش معني در هنگام ترخيص% 3/53در هنگام پذيرش به % 7/46

 .باشدبه دليل حجم كم نمونه در اين مطالعه مي
سوء تغذيه در بيماران با انفاركتوس قلبي در ايران شيوع بااليي دارد كه در مدت بستري در بيمارستان  :گيرينتيجه

هاي ايران هاي قلب بيمارستاناي از اين بيماران در تمام بخشتغذيه هاييابد، بنابراين بهتر است حمايتافزايش مي
 .مورد توجه قرار بگيرد

 .Nutritional Risk Screening  اي، انفاركتوس قلبي، سوء تغذيه،ارزيابي تغذيه :واژگان كليدي
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 سال اخير 20خانوارهاي ايراني طي  ايآگاهي و نگرش و عملكرد تغذيه
 1ه عباسي، مليح1الهه لطفي

 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -دانشجوي بهداشت خانواده -1

 چكيده
تواند بر روي سالمت نسل و بهبود وضع بهداشتي و اي در خانوارها ميآگاهي و نگرش و عملكرد تغذيه :مقدمه

ث ايجاد نسلي سالم از نظر روحي و رواني و جسمي اي مناسب باعتغذيه. اي داشته باشدالعادهها تأثير فوقاي آنتغذيه
سال تحقيقات انجام شده در اين زمينه مروري داشته  20 با توجه به اين موضوع بر آن شديم بر. شودو اجتماعي مي

 . اي خانوارهاي ايراني را از چند بعد مورد بررسي قرار دهيمتغذيه kap باشيم تا
 20و گسترده كليه مطالعات انجام شده طي  صورت سيستماتيككه بهاي است اين بررسي مطالعه :هامواد و روش

ي خانوارهاي ايراني در زمينه kap صورتتر بهاين مطالعات بيش .سال اخير در ايران را مورد بررسي قرار داده است
 -مقطعي( العاتآوري شده است و مطنامه جمعروش پرسشاطالعات به ،در اكثر مطالعات وبوده اي سالم تغذيه

 بوده است ) توصيفي -تحليلي
 :اينتايج حاكي از آن است كه آگاهي و نگرش و عملكرد تغذيه  :هايافته

 .ماه مطلوب نيست 60 ي كودكان زيري تغذيهمادران باردار و شيرده در باره -
 .ماه مطلوب نيست 6ي كمكي كودكان باالي ي تغذيهمادران شيرده درباره -
 .مصرف نمك يددار مطلوب استايراني در باره  ايخانواره -
 .خانوارهاي ايراني درباره مصرف ميوه و سبزيجات نامطلوب است -
 .آموزان درباره تغذيه سنين بلوغ متوسط رو به ضعيف استدانش -
 .خانوارهاي ايراني درباره مصرف پروتئين سويا ضعيف است -
 .المندي و يائسگي در زنان متوسط رو به ضعيف استخانوارهاي ايراني در باره تغذيه دوران س -

اي سالم تري در زمينه تغذيهنتايج اين مطالعات حاكي از آن است كه خانوارهاي ايراني به آموزش بيش :گيرينتيجه
خانوارهاي ايراني تفاوت  دبين آگاهي، نگرش عملكر. و ايجاد نگرش مناسب و عملكرد پيامد آن نيازمند هستند

  .ي وجود دارد و نياز به آموزش منجر به تغيير در رفتار و عملكرد داردمعنادار
 .سيستماتيك، آگاهي، عملكرد، نگرش، وضع تغذيه مرور :واژگان كليدي
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-بررسي ميزان و نحوه مشاركت مردان در مراقبت از زنان باردار در بيمارستان

 هاي شهرستان شاهرود
 3السادات مرتضويفروغ، 2ه كرامتدكتر افسان، 1، سعيده مظفري1ليال ناصري

 -3. دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -ت علميأهيعضو  -2. كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -دانشجوي مامايي -1
 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -هداشت باروريب PhDدانشجوي 

 چكيده
رداري و زايمان اثرات مثبتي بر تجربه زنان از حاملگي و دهند كه حمايت همسر در بامطالعات نشان مي :مقدمه

باشد؛ كننده حمايت از همسر و مشاركت در مراقبت نميزايمان دارد با توجه به اين كه لزومًا حضور به تنهاي بيان
 .باشدهدف از انجام اين پژوهش بررسي ابعاد و نحوه مشاركت مردان در مراقبت از زنان در دوران بارداري مي

هـاي  نمونـه . انجـام گرفـت   1388اين مطالعه مقطعي در سه بيمارستان شهرستان شـاهرود در سـال    :هاروشمواد و 
ابـزار گـردآوري اطالعـات    . دادو همسران آنان تشكيل مي) سزارين و طبيعي( نفر از زنان زايمان كرده 110پژوهش را 

نامه بـا  روايي پرسش. بود) بوط به زنان و همسرانشانمر( سؤال در دو بخش اصلي 40اي خود ساخته شامل نامهپرسش
 4در ايـن پـژوهش مشـاركت مـردان در     . استفاده از نظر اساتيد پس از چندين مرحله نظرخواهي به حد مطلوب رسيد

هـاي بهداشـتي همسـر و    زمينه اصلي شامل همراهي همسرتا مراكز بهداشتي درماني، مشاركت در امـور منـزل، توصـيه   
آوري گرديد و پس از استخراج اطالعات از طريق مصاحبه از جامعه پژوهش جمع. و عاطفي سنجيده شدحمايت مالي 

 . مورد تجزيه تحليل قرار گرفت  SPSSافزارتوسط نرم

ترين ميزان همراهي همسرانشـان همراهـي تـا زايشـگاه در     نتايج اين مطالعه نشان داد كه طبق نظر زنان بيش :هايافته
 ، مراكـز سـونوگرافي  %)7/69( و پـس از آن بـه ترتيـب شـامل همراهـي تـا آزمايشـگاه       ) موارد% 90( دهزمان زايمان بو

تـرين ميـزان   در زمينـه مشـاركت در امـور منـزل بـيش     . گرديـد در طول بارداري مي%) 5/48( و مطب پزشك%) 3/67(
. شـد مربـوط مـي  %)1/23( غـذا  سـازي ترين به انجام امور مربـوط بـه آمـاده   و كم%) 8/78(همكاري به امر خريد منزل 

مـوارد  بـدون تغيـر بـاقي     % 4/39در  تر شده بـود و موارد بيش% 5/47همكاري مردان بعد از بارداري در امور منزل در 
 باشـد ترين علت عدم مشاركت مردان در دوران بارداري مشغله كـاري مـي  طبق نظر زنان و همسرانشان بيش. مانده بود

داري در طـور معنـي  هـاي پـره ناتـال بـه    چنين همراهي پدر در مراقبتژوهش نشان داد همنتايج پ%). 7/645و % 1/54(
 . )P>05/0( تر بوده استريزي شده بيشهاي برنامهحاملگي

بر اساس نتايج پژوهش ميزان و چگونگي مشاركت وهمراهي مردان در مراجعه بـه مراكـز بهداشـتي در     :گيرينتيجه
چنين عدم آگـاهي در خصـوص وظـايف    توان به مسائل فرهنگي و همطي بارداري را ميچنين امور منزل در ماني وهم

هـاي آموزشـي مشـترك بـراي زوجـين      رسد برگزاري جلسات مشاوره و كالسبه نظر مي. همسري و پدري نسبت داد
جام تحقيقات بعدي بـا  نياز به ان تر بودن نتايجبراي دقيق .كننده باشدچنين در دوران بارداري كمكپيش از بارداري وهم

 . افزايش حجم جامعه نمونه وجود دارد

  .مشاركت مردان، مراقبت دوران بارداري :كليديگان ژوا
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بررسي وضعيت كلرزني منابع آب شرب روستاهاي منطقه پشت بسطام شهرستان 
 1388درسال  شاهرود

 2، سعيد ناظمي1مهدي گرگاني
 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -مربي دانشكده بهداشت -2. كميته تحقيقات دانشجويي -ي شاهروددانشگاه علوم پزشك -دانشجو بهداشت محيط -1

 كيدهچ
و بسـياري از   دشـمن حيـات خواهـد بـود     صورت آلوده بـودن،  اينكه آب در اطالع از ارتقا دانش بشري و با :مقدمه
كلرزنـي  . آب مصـرفي توجـه خاصـي دارد   لذا انسان بـه كيفيـت    شود،هاي واگيردار توسط آب آلوده منتقل ميبيماري

منظور بررسـي  لذا به .ستا هاپيشگيري از انتقال بيماري بهداشت آب و يكي از مسائل مهم در صحيح منابع آب شرب،
سازي كلرزني صحيح منابع آب روستاهاي منطقه پشت بسطام شهرستان شـاهرود ايـن تحقيـق صـورت گرفتـه      و بهينه

 .است

 بخش، تعداد هر تعداد روستاهاي موجود در هاي آب زيرزميني وشناسايي سفره لعه منطقه،مطا با :هاروش مواد و
سپس به هر يك از روستاهاي فوق مراجعه و بدون اطالع بهورزان و آبداران . روستا جهت بررسي انتخاب گرديد 25

و مهارت مسئولين كلرزني  منظورسنجش ميزان آگاهيبه .روز مختلف انجام شد 18 عمل كلرسنجي با كيت كلرسنج در
مشاهده ميزان  نامه واجراي عمل كلرزني و كلرسنجي صحيح به روستا مراجعه و بااستفاده از پرسش و بهورزان ،در

 .ها سنجيده شداطالعات آن
كلرسنجي،  مورد 90 از وضعيت كلرزني منابع آب روستاهاي پشت بسطام مطلوب نبوده و در حال حاضر :هايافته

 .مانده مطلوب بوده استباقي درصد موارد كلر 31 فقط در نامطلوب و و مانده صفرباقي كلر صد موارد مقداردر 69 در
 تر نداشتن اطالعات كافي وهمه مهم از ي كلرسنجي ناصحيح،نحوه علل عدم كلرزني آب؛ عدم وجود كيت كلرسنج،

 درصد افراد از 94 اقصي درمورد كلرزني آب داشتند ونتايج نشان داد آبداران اطالعات ن. توجهي آبداران بوده استبي
 از درصد 66 در .اطالعي نداشتند در ما طرز تهيه كلر درصد آبداران از 95 بيش از و اطالعي نداشتند موردنياز كلر

 . كردنداطالعي ميمانده، اظهار بيكلر باقي از موارد
 كلرزني منابع آب شرب روستايي منطقه پشت بسطام، دهد كه در حال حاضرها نشان مياين پژوهش :گيرينتيجه

ثير زيادي أباالخص در فصل تابستان ت ،هاي منتقله توسط آباين عمل در شيوع بيماري و وضعيت مطلوبي ندارد
اهميت موضوع و نداشتن  برخي بهورزان از عدم آگاهي آبداران و علل عدم كلرزني، هر چند يكي از .داشته است

ولي علل ديگري نظيرعدم وجود كيت كلرسنج و نحوه كلرسنجي . باشدانجام صحيح كلرزني ميمهارت الزم در 
است كه  بهتر .باشدثر ميؤتوجهي به اين موضوع در آن منداشتن نظارت صحيح توسط بهورزان وبي ناصحيح و

در جهت  د وشركت آب وفاضالب روستايي و مركز بهداشت شهرستان نسبت به اين امر مهم توجه داشته باشن
 آموزش پرسنل رفع مشكالت كلرزني منابع آب شرب اقدام نمايند

 .شاهرود كلرسنجي، آب شرب، كلرزني، :واژگان كليدي
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هاي شهر درگز از بيماري ايدز و آموزان دبيرستانبررسي ميزان آگاهي دانش
 هاي انتقال و پپيشگيري از آنراه

 4آرش اكابري، 3حسن ناعمي، 2، شيما فخار1نسيم گندمكار
كارشناس ارشد  -3. دانشجوي كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -2. دانشجوي كارداني بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -1

 .عضو هيأت علمي گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -4. مديريت دولتي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

 چكيده
كه در بدن با سرعت زيادي  باشدمي )HIV(عامل آن ويروس  .ز يك بيماري نقص ايمني اكتسابي استايد :مقدمه

 .دهدها قرار ميهاي ايمني بيمار را در معرض عفونتهاي سلولتاليكند و به دليل ايجاد تداخل در فعتكثير پيدا مي
هاي انتقال و پيشگيري از آن انجام بيماري ايدز و راه آموزان شهر درگز ازاين مطالعه با هدف تعيين ميزان آگاهي دانش

  .شد

كه به منظور بررسي ميزان آگاهي  ،است مقطعينوع  از توصيفي يپژوهش حاصل يك مطالعه :هامواد و روش
در اين پژوهش روش نمونه گيري  .بودنفر  600حجم نمونه .آموزان مقطع دبيرستان شهر درگز انجام شده استدانش

مورد بررسي قرار گرفت و  دبيرستان دخترانه انتخاب 3دبيرستان پسرانه و 3به صورتي كه  ،اي استدو مرحله از نوع
 اي كهنامه خودساختهها از پرسشآوري دادهجهت جمع .ها هستندها خوشهمدرسه و طبقه ،كه در اين روش جنس

 .، استفاده شدقرار گرفت ييدأتباخ مورد اي كرونتوسط آلف و پايايي آن گاهچند تن از اساتيد دانشروايي آن توسط 

در مورد . ضعيف بود% 2/4متوسط و % 8/44خوب، % 51آموزان در مورد بيماري ايدز ميزان آگاهي دانش :هايافته
آموزان متوسط بود و ميزان آگاهي دانش% 5/74ضعيف و % 5/25 آموزانهاي انتقال بيماري ايدز ميزان آگاهي دانشراه

 .خوب بود% 5/81متوسط و % 5/15ضعيف و % 3هاي پيشگيري از بيماري ورد راهدر م

آموزان در مورد توان گفت كه ميزان آگاهي دانشبا توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر مي :گيرينتيجه
هاي پيشگيري از اين از راهاما در مورد ميزان آگاهي آنان . باشدهاي انتقال اين بيماري متوسط ميبيماري ايدز و راه

 .بيماري وضعيت مطلوبي وجود دارد

 .هاي پيشگيريهاي انتقال، راه، راهايدز :كليدي واژگان
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در كودكان )ساخت ايران( MMRبررسي ميزان عوارض جانبي ناشي از واكسن 
هاي بهداشتي شهر الوند شهرستان البرز درتابستان پايگاه تحت پوشش مراكز و

1387 
 5هيلدانورمعبودي، 4احمدزهره كرباليي ،3مينا شهسواري، 2عليرضا دارياني ،1مهريخوشهگيتي 

 –كارشناس بهداشت عمومي-3. تهراندانشگاه علوم پزشكي  -دانشجوي بهداشت عمومي -2. دانشگاه علوم پزشكي تهران -عضو هيأت علمي-1
 –دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي -5. دانشگاه علوم پزشكي تهران –دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي-4. اه علوم پزشكي تهراندانشگ

 .دانشگاه علوم پزشكي تهران

 چكيده
-گرچه واكسن .هاي قابل پيشگيري با واكسن استبيماري جامعه در برابر سازي حفاظت فرد وهدف ايمن :مقدمه

طور ها ناچيز است اما بهنآعوارض جانبي  نظر ميزان اثر بخشي بسيار مورد اطمينان هستند و اده ازهاي مورد استف
ممكن است اثرات جانبي خفيفي  كنند،كامل هيچ واكسني عاري ازعوارض جانبي نيست افرادي كه واكسن دريافت مي

هدف از اين مطالعه  .زندگي مواجه شوند تهديدكننده يا در موارد نادر با عوارض شديد و و خود بروز دهند از را
 .باشدساخت ايران در كودكان گروه هدف مي MMRبررسي ميزان عوارض واكسن 

جمعيت مورد  .باشدمي 1387صورت مقطعي در تابستان به تحليلي و -اين مطالعه از نوع توصيفي .:هامواد و روش
هاي بهداشتي منطقه خود پايگاه زريق واكسن به مراكز واي هستند كه جهت تساله 6 تا 4 ساله و1مطالعه كودكان 

 .كنندمراجعه مي

هاي بهداشتي در منطقه الوند پايگاه در كودكان تحت مراكز و MMRميزان عوارض جانبي ناشي از واكسن  :هايافته
اين  .باشدمي %4/3ساله واكسينه شده در اين منطقه  1كودكان  ميزان عوارض ناشي از اين واكسن در .باشدمي% 9

 MMRميزان عوارض جانبي ناشي از واكسن  .باشدمي %8/5اين منطقه  ساله واكسينه شده در 6 تا 4ميزان در كودكان 
 .باشدمي%7/5اين ميزان در پسران واكسينه شده  و %5/3اين منطقه  در دختران واكسينه شده در

شوند بسيار مؤثر و ايمن هستند، با اين حال استفاده ميسازي كشوري هايي كه در برنامه ايمنواكسن :گيرينتيجه
ها موجب فعال واكسن. سازي منجر به بروز عارضه شودهيچ واكسني كامًال ايمن نيست و ممكن است پس از ايمن

هاي م عمومي جزء پاسخيتب وعال هاي موضعي،واكنش .شوندايجاد ايمني در بدن مي كردن سيستم ايمني و در نتيجه
تواند باعث كننده هستند كه مينگهدارنده وتثبيت ،ا حاوي مواد ادجوانتهي هستند به عالوه بعضي از واكسنايمن

 افتدروز پس از واكسيناسيون اتفاق مي 12 تا MMR 6واكسن  ها دراين واكنش ها شوند،ايجاد اين واكنش
 .عوارض جانبي واكنش آنافيالكتيك، سازي فعال،مصون :واژگان كليدي

mailto:تهرانAlidariani292@yahoo.com�
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كننده به مركز بررسي شيوع اختالالت جسمي و رواني در معتادان مراجعه
حيات سمنان در ) Maintenance Methadon Therapy(درمان سوء مصرف مواد 

 1387-88هاي سال
، دكتر سميرا 1، دكتر محمود رشيدان1، شهال حقيقت1، شيدا ذوالفقاري1، روناز نيكخواه1سيدمصطفي پورحسيني

 1مهرعليزاده
 .دانشگاه علوم پزشكي سمنان -1

 چكيده
، رواني و عصبي فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن  اعتياد يعني خوگرفتن و وابسته شدن جسمي :مقدمه

براين اساس . ثرتر نياز استؤريزي جهت درماني مشناخت اين اختالالت، در برنامه. ناممكن و يا بسيار مشكل است
اي تا بتوان با استفاده از آن، برنامه. تالالت جسمي و رواني مورد بررسي قرار گرفته استاين مطالعه شيوع اخ در

 .مناسب وضعيت كنوني تنظيم نمود
كننده به مركز درمان سوء مصرف مواد تن از معتادان مراجعه 90مقطعي،  -در اين مطالعه توصيفي :هاروشمواد و 

)MMT (اي نامهگيري تصادفي ساده انتخاب شدند و پرسشروش نمونهبه 1387 و 1388هاي حيات سمنان، در سال
نامه شامل سه بخش مشخصات فردي، اين پرسش. اي تكميل گرديدال به صورت مصاحبهؤس 18شامل ) α=79/0(پايا 

مورد تجزيه و تحليل  SPSSافزار هاي حاصل توسط نرمداده. چگونگي اختالالت جسمي و رواني فرد بوده است
 .قرار گرفته است آماري
. در حال حاضر مجرد هستند%) 9/28( نفر 26 هل وأمت %)1/71( نفر 64فرد مورد مطالعه، تعداد  90از  :هايافته
، خستگي يا %)9/58( اشتهايياحساس بي: روز گذشته شان عبارتند از 30ترين اختالالت جسمي در افراد طي شايع

، احساس كرختي يا مورمورشدگي %)2/22(، لرزش %)3/23(تخوان ، درد مفصل اس%)8/25(، تهوع %)2/52(ضعف 
ترين اختالالت شايع%). 8(و تنفس مشكل %) 2/10(، درد معده %)3/19(، درد ماهيچه %)20(، درد قفسه سينه %)2/20(

، %)8/67(، احساس نوميدي %)6/71(، احساس تنش %)9/71(احساس نگراني : روز گذشته شان 30رواني در افراد طي 
، احساس %)3/63(عالقگي به همه چيز، حس بي%)6/65(، عصبانيت يا لرزش دروني %)7/66(احساس بي ارزشي 

 %).9/18(، افكار خودكشي %)8/47(هاي وحشت ، حمله%)9/58(، وحشت زدگي بدون دليل %)60(تنهايي 
بين  ).P>05/0( داردرواني رابطه معناداري وجود  بين سن شروع مصرف با مدت مصرف و اختالالت جسمي و

بين وضعيت شغلي و  .)P>05/0(دار وجود دارد اداشتن سابقه بيماري رواني و شكست در درمان اعتياد رابطه معن
 ).P>05/0( داري وجود دارداشكست در درمان اعتياد رابطه معن

هاي درمان بيماري بر اساس اين مطالعه، با شناخت درست اختالالت جسمي و رواني افراد و پيگيري :گيرينتيجه
 .تر و پايدارتر برداريمثر در جهت درماني آسانؤتوانيم گامي مرواني آنان و ايجاد اشتغال متناسب با وضعيت ايشان مي

 .اختالالت جسمي، اختالالت رواني، اعتياد :واژگان كليدي
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مانده ذهني و والدين كودكان مقايسه اختالالت رواني در والدين كودكان عقب
 1387در يزد در سال  عادي

، زهرا 4، ارمغان جهانمير4حميدرضا محبوبي،  3، عزيزه اسالمي نصرت آبادي2، دكتر محمود كمالي1پروانه مهرجو
 4اهللا جهانشاهي، كرامت4جهانگيري

دانشجوي  -4. يام نور، واحد تفتدانشگاه پ -3. عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور، واحد تفت -2. دستيارعلمي دانشگاه پيام نور، واحد بندرخمير -1
 .پزشكي،دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس

 چكيده
ها را مستعد اختالالت مانده ذهني ممكن است والدين آنمشكالت و مسايل نگهداري و تربيت كودكان عقب: مقدمه

از اين مطالعه مقايسه هدف . ها كمك كندتواند به درمان آنهاي مختلف اين اختالالت ميآگاهي از جنبه. رواني كند
 .مي باشد 1387مانده ذهني و والدين كودكان عادي در شهر يزد در سال اختالالت رواني در والدين كودكان عقب

آموزان مقطع ابتدايي شهر بر روي دانش 1387باشد كه در سال اين مطالعه يك مطالعه توصيفي مي: هاشمواد و رو
كودك  50مانده ذهني و تعداد كودك عقب 50اي تعداد گيري خوشهروش نمونه با استفاده از. يزد صورت گرفته است

جنبه مهم  9را كه  SCL 90نامه استاندارد ها پرسشعادي در مدارس ابتدايي شهر يزد انتخاب گرديدند و والدين آن
ها مورد محاسبه قرار در مورد هر فرد براي هر جنبه رواني ضرايب آن. كند پر كردنداختالالت رواني را بررسي مي

مورد تجزيه و  T Testاستفاده از آمارهاي توصيفي و آزمون  و با SPSS 13افزار اطالعات با استفاده از نرم. گرفت
 .به عنوان سطح معناداري در نظر گرفته شد 05/0كمتر از  P Valueتحليل قرار گرفت و 

بود  07/1و در والدين كودكان عادي  45/1مانده دكان عقبدر والدين با كو) GSI(م مرضي يمعيار كلي عال :هايافته
شكايات جسماني، اختالل وسواسي اجباري، افسردگي و هم .)P>05/0( دار بودكه اين اختالف از نظر آماري معني

اما در مورد  .)P>05/0( مانده ذهني بيش از سايرين بودطور معناداري در والدين كودكان عقبچنين اضطراب به
سيت در روابط متقابل، پرخاشگري، ترس مرضي، افكار پارانوئيدي و روان پريشي تفاوت معناداري بين دو گروه حسا

 .مشاهده نگرديد
با توجه به باالتر بودن ضريب شكايات جسماني، اختالل وسواسي اجباري، افسردگي و اضطراب در  :گيرينتيجه

با توجه به اينكه والدين كودكان عقب. ها ضروري استن زمينهتر در ايمانده ذهني توجه بيشوالدين كودكان عقب
صورت غربالگري در اين بيماران قابل انجام است و باشند مطالعاتي بهمانده ذهني به عنوان يك جامعه در دسترس مي

 .گرددتوصيه مي
 .، اختالالت روانيSCL 90مانده ذهني، كودكان عقب :واژگان كليدي
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 1388دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ارتش در سال  بررسي سالمت عمومي
 5مريم غفارزاده ،4محمد حمزه اي ،3شقايق سادات نقيب ،2مهدي اكبرزاده ،1احمد نريماني

دانشگاه علوم پزشكي شهيد  -دانشجوي رشته آمار زيستي -2 .كميته تحقيقات دانشجويي-دانشگاه علوم پزشكي ارتش -دانشجوي پزشكي -1
دانشگاه علوم پزشكي  -دانشجوي پزشكي -4. ييكميته تحقيقات دانشجو -دانشگاه علوم پزشكي ارتش -انشجوي علوم آزمايشگاهد -3. بهشتي
 .كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش -دانشجوي پرستاري -5. كميته تحقيقات دانشجويي -ارتش

 چكيده
هاي پرخطر از نظر ، جزو گروهغيير محيط زندگي و اضطراب امتحانتخاطر دوري از خانواده، دانشجويان به  :مقدمه

مطالعه حاضر با هدف بررسي سالمت عمومي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ارتش . ابتال به اختالالت رواني هستند
 .انجام شده است
از بين ) ر پيراپزشكينف 100نفر پرستاري،  166نفر پزشكي،  52( دانشجو 318در اين مطالعه،  :هامواد و روش

از ها با استفاده آنسالمت عمومي  و انتخاب ،بندي شدهدانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ارتش به شيوه تصادفي طبقه
جهت بررسي سالمت عمومي . سنجيده شده است) GHQ-28مقياسي  4و  يسؤال 28فرم ( نامه سالمت عموميپرسش

براي بررسي نرمال بودن نمرات سالمت عمومي از . نمونه اي استفاده شدتك -tو آزمون  23دانشجويان از نمره برش 
هاي و رشتهداري اختالف سالمت عمومي دانشجويان دختر و پسر، ، جهت بررسي معناOne sample K-Sآزمون 

 .و آناليز واريانس يكطرفه استفاده شده است tهاي مختلف از آزمون
دهنده عدم وجود و اين نشان بوده 23طور معناداري بيشتر ار انشجويان بهميانگين نمرات سالمت عمومي د :هايافته

ميانگين نمره سالمت عمومي در بين سه رشته نيز با هم اختالف معنادري  .اختالل در سالمت عمومي دانشجويان است
بين دانشجويان داري اختالف واريانس در براي بررسي معني Leveneآزمون  P.( P-value=001/0( دهدرا نشان مي

است و مي 001/0دو نمونه مستقل برابر با -tحاصل از آزمون  P-valueو ) دم اختالف واريانس( 042/0پسر و دختر 
چنين نتايج باال در هم. دار داردتوان نتيجه گرفت كه سالمت عمومي دانشجويان پسر و دختر با يكديگر اختالفي معني

 Leveneآزمون  P-value. در بين دانشجويان پسر و دختر نيز وجود داشت هاي سالمت عموميمقايسه ساير مقياس
-Pو ) عدم اختالف واريانس( 51/0براي بررسي معني داري اختالف واريانس در بين دانشجويان سال اول و دوم 

value  حاصل از آزمونT- شجويان توان نتيجه گرفت كه سالمت عمومي داناست و مي 22/0دو نمونه مستقل برابر با
هاي سالمت عمومي در چنين نتايج باال در مقايسه ساير مقياسهم. دار نداردسال اول و دوم با يكديگر اختالفي معني

داري اختالف واريانس در براي بررسي معني Leveneآزمون  P-value. بين دانشجويان سال اول و دوم نيز وجود داشت
دو نمونه مستقل برابر با -Tحاصل از آزمون  P-valueو ) اختالف واريانسعدم ( 09/0بين دانشجويان روزانه و شبانه 

. دار نداردتوان نتيجه گرفت كه سالمت عمومي دانشجويان روزانه و شبانه با يكديگر اختالفي معنياست و مي 08/0
 .ه نيز وجود داشتهاي سالمت عمومي در بين دانشجويان روزانه و شبانچنين نتايج باال در مقايسه ساير مقياسهم

رغم شيوع اضطراب و افسردگي در دانشجويان رشته هاي مرتبط با مشاغل درماني، در وضعيت علي :گيرينتيجه
سالمت عمومي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ارتش اختاللي مشاهده نمي شود كه ممكن است به علت 

 4روي نمره سالمت عمومي و نيز هر كدام از  جنسيت دانشجويان. هاي غير درسي دانشجويان ارتش باشد آموزش
 .مقياس آن، اثراتي دارد

 ، دانشجويان، اختالالت رواني(GHQ-28)نامه سالمت عمومي پرسش :واژگان كليدي
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بررسي ميزان رضايتمندي بيماران از خدمات ارايه شده در بيمارستان امام 
 ثر بر آنؤشاهرود و عوامل م) ع(حسين

 3زهرا كوهزادي ،3سميرا فراتي ،2احمد خسروي ،1دكتر جوا د نوريان

دانشگاه علوم  -دانشجوي هوشبري -3. دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -عضو هيات علمي -2. دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -متخصص بيهوشي -1
 .پزشكي شاهرود

 چكيده
شـود، بنـابراين   حضور او انجام ميبيمار در بيمارستان محور اصلي است و همه خدمات بيمارستاني به خاطر  :مقدمه

ايـن مطالعـه بـا هـدف تعيـين      . سـت ا هاتر ناشي از رفتار پرسنل و عملكرد آنتوان گفت رضايت او بيشتاحدودي مي
 .انجام شده است 1388شاهرود در سال ) ع(ثر بر آن در بيمارستان امام حسين ؤميزان رضايت بيماران و عوامل م

اي انتخـاب و  صورت تصادفي چندمرحلهبيمار بستري شده به 360هش تو صيفي مقطعي در اين پژو :هامواد و روش
اي حـاوي  نامـه هـا پرسـش  آوري دادهابـزار جمـع  . در دو زمان بستري و پس از ترخيص مـورد مصـاحبه قـرار گرفتنـد    

ات رفـاهي و  االت مربوط به رضايتمندي از خدمات پرستاري، پزشكي، پاراكلينيك، خدمؤخصوصيات دموگرافيك و س
 . بود) دهي بر اساس مقياس ليكرتنمره(تغذيه، پذيرش، ترخيص و مخارج 

و % 7/41و پـس از تـرخيص   % 0/80زمـان بسـتري  ( از بيمـاران از خـدمات پزشـكي   %  8/60در اين مطالعه  :هايافته
، %)9/73خيص و پـس از تـر  % 8/71 زمـان بسـتري  (از خدمات پرستاري % 8/72، )P>05/0ها معنادار استاختالف آن

كـه از  از خـدمات رفـاهي و تغذيـه رضـايت داشـته در حـالي      % 1/86از خدمات پرستاري براي عمل جراحي، % 6/77
بيمار  120از خدمات ترخيص و مخارج بيمارستان و از % 1/20نفري كه در زمان ترخيص بررسي شدند،  164مجموع 

بـين  . از خـدمات پـذيرش رضـايت داشـتند    % 0/19و تنها از خدمات پاراكلينيك %) 2/84( نفر 101بررسي شده تعداد 
 .هل رابطه معناداري وجود نداشتأميزان رضايتمندي و نوع بيمه، محل سكونت، وضع ت

دهد كه خدمات درماني و رفاهي ارايه شده نسبت به خـدمات پـذيرش و   بررسي نتايج مطالعه نشان مي :گيرينتيجه
ميزان رضايت از خدمات پزشكي در زمان پـس از تـرخيص   . ردار بوده استترخيص به بيماران از كيفيت بهتري برخو

 .دهدطور معناداري كاهش نشان مينسبت به زمان بستري بودن به

 .رضايتمندي، خدمات پرستاري، خدمات پزشكي، ترخيص، پذيرش :كليدي واژگان
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 هاي غير طبيعي اكوكارديوگرافي بيماران مبتال به آنژين صدريبررسي يافته
 شاهرود) ع(كننده به بخش قلب بيمارستان امام حسين مراجعه

 3امير كسائيان، 3، حسين باقري2، داود حيدري2اسالم عزيزپور، 1زهرا اشرفي
عضو . 3. دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -كارشناس پرستاري. 2. كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -دانشجوي پرستاري. 1

 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -لميهيأت ع

 چكيده
بسـيار دارد و  قلبي از لحاظ بـاليني و تشخيصـي اهميـت    تعيين عملكرد اكوكارديوگرافي و  ،CADدر بيماران  :مقدمه

در  وضـعيت عملكـردي قلـب    .خالت اثرگـذار باشـد  اداري بر روي تصميمات درمـاني و مـد  طور معنيست بها ممكن
هـاي غيـر طبيعـي    يافتـه حاضـر جهـت تعيـين     پـژوهش . گـردد مـي كوكارديوگرافي تعيـين  كمك اه هاي باليني بمحيط

به انجام “ شاهرود) ع(كننده به بخش قلب بيمارستان امام حسين مراجعه اكوكارديوگرافي بيماران مبتال به آنژين صدري
 .رسيده است

بيمـار كانديـد انجـام     100اد مقطعـي اسـت كـه در آن تعـد     -مطالعه حاضر يـك مطالعـه توصـيفي    :هامواد و روش
اطالعـات  انتخـاب و   صورت غيرتصـادفي شاهرود به) ع(بيمارستان امام حسين اكوكارديوگرافي بستري در بخش قلب 

و طالعـات دموگرافيـك   حاوي ا پژوهش نامهپرسشنتايج اكوكارديوگرافي اين بيماران بر اساس مورد نياز در ارتباط با 
هـاي ميتـرال و سـه لتـي،     هاي قلب، وضعيت دريچـه وضعيت دهليزها و بطن: مانند( افياكوكارديوگربرخي پارامترهاي 
از برگـه   ...)، نتيجـه نهـايي اكوكـارديوگرافي و    (Left Ventricular Ejection Fraction)اي بطن چـپ  ميزان كسر تخليه

آزمـون آمـاري تـي    ( اسـتنباطي  هاي آمـاري توصـيفي و  استفاده از روشبا ها و سپس داده اكوكارديوگرافي آنان گرديد
 . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت) مستقل، آناليز واريانس و ضريب همبستگي پيرسون

 3/53سال بـود و   7/61±13بر اساس نتايج حاصل از پژوهش حاضر، ميانگين سني واحدهاي مورد پژوهش  :هايافته
درصد داراي سابقه فشارخون بـاال   1/45ماري قلبي، درصد داراي سابقه بي 67دار، درصد واحدهاي مورد پژوهش خانه

درصد  88/53اي بطن چپ در واحدهاي مورد پژوهش ميانگين كسر تخليه. درصد دراري بيماري ديابت بودند 4/15و 
درصـد   3/53درصد و در افراد همسـر فـوت شـده     9/53اي بطن چپ در افراد متأهل ميانگين كسر تخليه. دست آمدبه

اي بطن چـپ و متغيـر شـغل    داري از لحاظ ميزان كسر تخليهتفاوت معني >05/0Pماري آناليز واريانس با آزمون آ. بود
اي بطن داري بين ميزان كسر تخليهارتباط معني >P 05/0چنين آزمون آماري ضريب همبستگي پيرسون با هم. نشان داد

داري تفاوت معنـي  >P 05/0اليز واريانس نيز با چنين آزمون آماري آنهم. چپ و سن واحدهاي مورد پژوهش نشان داد
 .هاي مختلف سني نشان داداي بطن چپ و گروهاز لحاظ ميزان كسر تخليه

دهنـده وجـود اكـوي غيـر طبيعـي و اخـتالالت       هاي حاصل از مطالعه حاضر كه نشـان با توجه به يافته :گيري نتيجه
باشـد، لـزوم انجـام معاينـات و     و انفـاركتوس ميوكـارد مـي    متفاوت عملكردي قلب در بيماران مبتال به آنزين صـدري 

كارگيري مداخالت مختلف درماني و مراقبتي از سوي پزشكان و تر و توجه خاص به اين بيماران و بههاي دقيقبررسي
 . گرددپرستاران يك ضرورت محسوب مي

 .، انفاركتوس ميوكاردآنژين صدري ،اكوكارديوگرافي :واژگان كليدي
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Microvascular density (MVD) in gastric adenocarcinoma 
and its relationship with cliniclopathological 

characteristics  
Tahoora Abdolahi2,3, Kamran Ghaffarzadehgan1, Sepideh Ghadri2,3, Hamid Reza Raziee4, Hanieh 

Hosseinnezhad2,3, Omeed Moaven3, Ramin Saeedi3, Hamid Reza Sima5 
١- Department of Pathology- Mashhad University of Medical Sciences.٢- Young Researchers' Club, Medical 
School of Islamic Azad University of Mashhad. ٣- Gastric Cancer Research Group, Mashhad University of 
Medical Science.٤- Department of Radiation Oncology- Mashhad University of Medical Sciences. ٥-
Department of Medicine- Mashhad University of Medical Sciences. 

Abstract: 

Introduction: Gastric cancer (GC) is still one of the most leading causes of cancer-
related death worldwide. GC considered as a multistage progressive process in which 
tumor growth and metastastatic spread mainly caused by angiogenesis process. So the 
better understanding of angiogenic status is a crucial step in prognosis of GC. CD34 is a 
glycoprotein which present in the vascular endothelium is a  biomarker for the 
evaluation of angiogenesis quantification(MVD) and tumor development. 

Methods: The aim of this study is to measure the MVD by the immunohistochemical 
expression of CD34 in gastric adenocarcinoma specimens to identify its prognostic 
value and its probable relationship with the clinicopathological parameters. Samples 
obtained from 29 gastric adenocarcinoma patients who had undergone gastrectomy at 
Mashhad medical University Hospitals. 5 fields of samples with higher density of 
vessels (hot spots) were counted for new vessels through the microscope, and the 
median of them were report. The 25 vessel/Hpf aws choosed as cutoff and the tumors 
classified as high or low MVD.  

Results: According to the tumor subtypes classification, %20.7 of cases were diffuse 
type and %79.3 were intestinal type. statistical analyses showed that, there is no 
significant relationship between age, duration of problem, tumor stage and tumor grade 
with high/low MVD. About %62 of our cases had non cardia-tumors verses %38 who had 
cardia-tumors and our analyses showed a significant correlation between MVD and 
tumor location. Cardia-tumors significantly showed high MVD (%81.8) compared to non 
cardia-tumors (%24) (P<0.05).  

Conclusion: Our study showed that progression of angiogenesis process in GC is not 
related with the development of tumor. Because of the small number of patients enrolled 
in our study, further clinicopathological investigation is needed to elucidate the role of 
this  biomarker of angiogenesis in GC. 

Keywords: MVD, Gastric Adenocarcinoma, Cliniclopathological Characteristics. 
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The relationship between knowledge of ergonomic science 
and occupational injuries among nursing staff 

Akram Sanagoo1, Leila Jouybari1, Nafiseh Farrokhi2 
1- Golestan Unviersity of Medical Sciences, School of Nursing & Midwifery. 2- Golestan Unviersity of 
Medical Sciences 

Abstract: 

Introduction: Occupational hazards in nursing are higher than other jobs, therefore any 
disregard of this issue can lead to reduced quality of nursing services provided to 
patients. The aim of this study was to investigate the relationship between knowledge of 
ergonomic science and occupational injuries among the nursing staff affiliated to 
Golestan University of Medical Sciences. 

Methos: In this cross-sectional analytical study in 2008, 423 nursing staff from different 
hospitals affiliated to Golestan University of Medical Sciences were investigated based 
on quota randomized sampling. The data gathered by Ergonomics questionnaire consists 
72 questions. The occupational injuries during last year were explored. Chronbach for 
main parts of the questionnaire was 0.8, 0.8 and 0.9. Descriptive and analytical tested 
used for data analysis. 

Results: 36.1 percent of the staff had 5-10 years work experience. Knowledge about 
ergonomic by 61.9 percent of nurses was at the high level. 83 percent of the staff were 
exposed to occupational hazards at mid level. There was no significant relationship 
between knowledge of ergonomics and occupational injuries rate (P=0.08). The 
relationships among knowledge of ergonomics and age, gender, marital status, work 
experience, type and location of service employment was significant (P<0.05). The 
relationship among occupational injuries with age, work experience, employment type 
and location of the service of nurses were statistically significant (P<0.05). 

Conclusion: Training staff how to do a job, having break during long time working, 
using appropriate tools and facilities and ergonomic consideration all together may 
provider a healthier work environment and optimizing human resource.  

Keywords: Ergonomics, Nurses, Occupational injures.  
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Quality of life issues for Bandar Abbas medical student 
with acne vulgaris in ٢٠٠٧ 

Shahram Baghestani1, Shahram Zare1, Keramat-Allah Jahanshahi1, Zahra Mosallanejad1  
١- Hormozgan University of medical sciences. 

Abstract: 

Introduction: Acne is the most common skin disease, affecting nearly ٨٠% of people 
at some time of their lives. Patient with acne often have anxiety, depression and lowered 
self-esteem and report a poorer overall quality of life (QOL). Independent of its clinical 
severity, this disease has a great impact on patient's lives.The aim of this cross sectional 
study is to assess quality of life issues for Bandar abbas medical student. 

Methods: This cross sectional study was performed on Bandar abbas students. The 
severity of acne was graded using the Lehman criteria. The students with acne vulgaris 
completed the acne specific quality of life instrument, the Acne– QOL questionnaire. 
The data were analyzed by SPSS version ١٦ software using descriptive and analytical 
(T-test) statistics and diagrams were designed in Excel. Significant level was set as 
P<٠.٠٥. 

Results: A total of ١٨٨ students with acne (٤٦males, ١٤٢ females) aged ٣٠-١٨ years 
old completed the Acne– QOL questionnaire. The result of this study shows that in 
٥٤.٠٤% of the students with acne, acne vulgaris has mild effect on their quality of lives. 
The overall mean Acne– QOL score in three domains (self- perception, role - social, 
role – emotional) were higher in male than female. The severity of acne symptoms in 
women's explanation was greater than men's. One hundered and twenty (%٦٣.٨) of 
students have mild acne. The severity of acne was significantly related to quality of life 
(P<٠.٠٥). 

Conclusion: This study indicated that, the most of students have mild acne. The 
severity of acne associated with the quality of life. Although acne has mild effect on the 
quality of life the patient; the women are more vulnerable than men to the negative 
psychological effects of acne. Care of acne patient should include attention to the 
quality of life as well as to clinical severity. 

Keywords: Acne vulgaris, Quality of life, Skin disease. 
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Maternal smoking and pregnancy outcomes: A meta-
analysis 

Jahangiri Z١, Jahanshahi K١, Karimi S١, mahboobi H١ 
١- Dept. of Gynecology- Bandar-abbas university. 

Abstract: 

Introduction: Smoking during pregnancy has been linked to high costs.The use or 
exposure of tobacco products during pregnancy is a major cause of adverse prenatal 
outcome but effects on critical fetal and maternal circulations remain unclear. The Goal 
of this study access the effects of environmental tobacco smoke exposure on birth 
outcomes. 

Methods: ٢٨ Studies were identified with MEDLINE search and complemented with 
perusal of bibliographies of retrieved articles. Data were evaluated with perusal articles. 

Results: Across ٢٨ studies (٣٢٧٤٢ smoker pregnant women, ٢٤٠٣ non-smoker 
pregnant women), Smoking during pregnancy greatly increases the risk of placenta 
previa, placental abruption, placenta accreta, pregnancy bleeding of unknown origin, 
fetal growth restriction, preterm birth, preterm premature rupture of membranes early 
and late fetal loss and sudden infant death syndrome[٩٥% confidence interval (CI)]. 

Conclusions: Our study indicate that use or exposure of tobacco products during 
pregnancy increases the risk of pregnancy complication and late fetal loss and sudden 
infant death syndrome. Babies whose mothers smoked during pregnancy were more 
likely to have LBW than babies whose mothers did not smoke. Mothers who continue to 
smoke in the second half of pregnancy increase their baby's risk of LBW. This paper 
reveals that prenatal exposure to tobacco smoke is a major risk factor for sudden infant 
death syndrome. 

Keywords: Smoking, Pregnancy outcome, Environmental smoke.  
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Prevalence of anxiety in Hormozgan university medical 
sciences students ٢٠٠٨_٢٠٠٧ 

Sharifi Mehrdad١, Bushehri Elham١, Paskhandi Shoeib١, Paskhandi Shahireh١, Jahanshahi 

Keramat-Allah١ 

١- Hormozgan University of Medical Sciences. 

Abstract: 

Introduction: High levels of anxiety and stress during medical education may have 
negative effects on students' learning and may also influence students' performance, 
decision-making. Because of some stressful factors and impact of circumstances, this 
group is at high risk. Attention to health of students is highly important. The Goal of 
this study is evaluation of anxiety and some related factors among students of 
Hormozgan University of medical sciences. 

Methods: this cross-sectional study was performed on ٩١٩ students of Hormozgan 
University of medical sciences. In this research anxiety and their association factors in 
students of Bandar-abbas University of Medical Sciences were measured. Data 
collecting instrument was a demographic sheet and S٧A٧-x Spilberger questionnaire. 
The data were analyzed by Chi-square test and T-test statistics. Significant level was set 
as P<٠.٠٥ 

Results: The results of study show that all of the students suffer to different level of 
anxiety. ٨.٢ % of students suffer from very severe state and ١٤.٦ % from trait anxiety. 
The results also showed significant differences between mental health scores in 
variables such as sex, marital status and educational majors in at least one or more 
dimensions of Test. 

Conclusion: Increased anxiety level among university students in this research, 
comprehensive devices, regular adequate consoling and psychiatric services, regular and 
continuous mental health training can improve and promote the status of mental health 
among the students especially among the freshmen. It is suggested to accomplish 
investigation to determine effects of anxiety level on teaching in fields of medical 
sciences. 

Keywords: Anxiety, Students, Medical education, Mental health. 
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 Neuroscienceهاي نو در زمينه تحقيقات كارگاه ايده
 )دانشگاه علوم پزشكي ارتش -دانشجوي پزشكي(احمد نريماني : دهندگانارايه

هاي تست -3. هاي مخكارهاي هر كدام از نيمكره -2. مفهوم غلبه طرفي مخ و دست برتري -1 :مباحث
نمونه كار تحقيقاتي در زمينه غلبه طرفي مخ و دست  -4. في مخ و دست برتريموجود در زمينه غلبه طر

 .كنندگانتعيين غلبه طرفي مخ شركت -5. برتري
 .پرسش و پاسخ سخنراني، كارگروهي،  :شيوه اجرا

 88آذر  19 :تاريخ برگزاري
 

 نويسيكارگاه مقاله
بهداشت  .Ph.Dدانشجوي (مريم دامغانيان -)بهداشت باروري .Ph.Dدانشجوي (زهرا متقي  :دهندگانارايه

 )بهداشت باروري .Ph.Dدانشجوي (السادات مرتضويفروغ -)باروري
 . رفرنس نويسي -6. نتايج و بحث -5. متدولوژي -4. چكيده -3 .عنوان -2. مقدمه -1 :مباحث

 .پرسش و پاسخ سخنراني، كارگروهي، :شيوه اجرا
 88آذر  19 :تاريخ برگزاري

 
 لكيت معنوي اثر پژوهشيكارگاه ما

 )عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود( احمد خسروي :دهندگانارايه
انواع مالكيت  -3 .معيارهاي مالكيت معنوي اثر پژوهشي -2 .اهداف برگزاري كارگاه و اهميت آن -1 :مباحث
راهنماي  -plagiarism(. 6( سرقت ادبي -5 .)Author roles(ها ترتيب نام نويسندگان و نقش آن -4 .معنوي

 .مباحث اخالقي در انتشار اثر پژوهشي -7 .نويسندگان
 .پرسش و پاسخ سخنراني، كارگروهي، :شيوه اجرا

 88آذر  20 :تاريخ برگزاري
 

 هاي مولكوليآشنايي با تكنيككارگاه 
 )دانشجوي پزشكي(ميثم سرگزي  -).Ph.Dژنتيك( مقدمدكتر ابراهيم ميري :دهندگانارايه

اصول الكتروفورز  -4. و مواد موردنياز PCRكاربردهاي  -PCR .3اصول  -DNA .2ليص خاصول ت -1 :مباحث
DNA در ژل . 

 .پرسش و پاسخ سخنراني، كارگروهي، :شيوه اجرا
 88آذر  20 :تاريخ برگزاري
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