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هوالحكيم 
سپاس خداوندي را سزاست كه قلم را آفريد و انسان را انديشمند قرار داد. توليد علم كه از 

مسير پژوهشگري گسترش روزافزون يافته، از مهمترين معيارهاي قضاوت در مورد درجه 
پيشرفت جوامع و ملت ها است. براي پژوهشگر شدن البته بايد مسيري طوالني پيموده شود. 

كنجكاوي هاي كودكانه، بازيهاي خالقيت برانگيز، خيال پردازيهاي دوران نوجواني، سيستم 
آموزشي مبتني بر خالقيت، تمرين چگونگي پاسخ به سؤاالت نه چندان مشكل، انجام پژوهش 

هاي نه چندان بزرگ و پيچيده و در نهايت انجام پژوهش هاي دقيق، وسيع و.... از جمله 
گذرگاه هاي اين مسير طوالني مي باشد. بسيار خوشوقتم كه دانشجوياني بس عالقمند 

توانستند با تالش بي وقفه رتبه اول(در ميان دانشگاه هاي هم سطح) را در جشنواره رازي 
كسب نمايند و دوستان آنان با انگيزه هايي بس مضاعف در تكميل آن موفقيت مي كوشند. در 
سال اتحاد ملي و همبستگي اسالمي در سايه تالش هاي ايثارگرانه دانشجويان عزيز سميناري 

پر بار و بياد ماندني را آرزومندم.  
 

 دكترسيد عباس موسوي
رئيس سمينار 

 و معاون آموزشي، پژوهشي                                              
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دانشجويان عزيز 
امروزه اهميت و ضرورت امر پژوهش بر هيچكس پوشيده نيست. تحقيقات بستر اصلي توسعه 

 به همت و تالش سمينار دانش و تندرستيهمه جانبه سازندگي و استقالل هر كشور است. 
خستگي ناپذير مجموعهاي تالشگر از دانشجويان و اساتيد و مديران پژوهشگر با سرلوحه قرار 

دادن فرمايش پر بار مقام معظم رهبري تحت عنوان «گفتمان مسلط جامعه گفتمان علمي 
باشد» و با شعار هفته پژوهش مبني بر « بدون پژوهش و مطالعه تصميمگيري نكنيم» در هفته 

پژوهش شكل گرفته است. 
الزم ميبينم از استقبال گسترده و حضور پر شور شما دانشجويان و حمايتهاي علمي اساتيد 

سمينار دانشجويي گرانقدر، سپاسگزاري كنم. مشاركت و حضور شما عزيزان در هفتمين 
 مقاله مروري نشان از 47 مقاله علمي پژوهشي و تعداد 118 با بيش از دانش و تندرستي

دستان پرتوان و انديشههاي جوشان براي پژوهش و كسب افتخار است. 
 آنچه كه پيشرو داريد خالصهاي از عملكرد داوران، نه براي قضاوت؛ كه براي گزينش از بين 
انبوه مقاالت ارزشمندي است كه به دبيرخانه سمينار رسيدهاند. ابتدا تمامي مقاالت علمي 

 گروه: باليني، پرستاري، مامايي، علوم پايه، بهداشت حرفهاي، بهداشت محيط، 9پژوهشي در
KAP تغذيه و آموزش تقسيم شدند. سپس براي هريك از گروههاي تعريف شده، سه نفر از ،

اساتيد مربوطه انتخاب و بر اساس چك ليستهاي تعريف شده براي هر گروه، داوري مقاالت 
انجام شده و در قسمت آخر هر چك ليست، نظر كلي داوران در خصوص نحوه ارايه مقاله در 

سمينار پرسيده شدهاست. براساس نظر داوران و نمرات مربوط به ساختار هر قسمت از مقاله، 
 مقاله بهصورت پوستر پذيرفته شدند. عالوه بر 48 مقاله بهصورت سخنراني و تعداد 46تعداد 

 كارگاه علمي با همكاري اساتيد گرانقدر برگزار ميگردد. اميدوارم 4مقاالت پذيرفته شده تعداد 
با قضاوت عادالنه در انتخاب مقاالت، گامي مؤثر در بهبود كيفي كنگره برداشته باشيم. برگزاري 

اين سمينار بدون همراهي و همدلي مسئولين محترم دانشگاه و دانشجويان عزيز ميسر نبود. 
بهاينوسيله از عنايات ويژه رياست محترم دانشگاه جناب آقاي دكتر شريعتي، معاونت محترم 

آموزشي پژوهشي جناب آقاي دكتر موسوي و همكاري صميمانه مسئوالن محترم گروهها، امور 
دانشجويي و فرهنگي، آموزش، اداري و كليه دوستاني كه بهنحوي در برگزاري اين سمينار 

-زحماتي متحمل شدهاند بهويژه سرپرست محترم كميته تحقيقات دانشجويي و اعضاي كميته
هاي علمي، اجرايي و دبيرخانه همايش، تشكر و قدرداني ميگردد. 

احمد خسروي 

    دبيرسمينار 
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سخنراني ويژه 

 

 

) ضرورت ها و راهكارها HSRپژوهش در نظام سالمت (

 

 دكتر محمد شريعتي (رياست محترم دانشگاه) سخنران:
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ارزيابي تغييرات شاخصهاي تنسنجي در مقاطع و سالهاي مختلف تحصيلي در 

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اهواز 
Pمحمد امين چوبينه

1
Pسميرا رحمانيان كوشككي ،P

1
Pبهنوش سبحاني ،P

1
Pرضا اماني ،P

2 

-دانشجوي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 1
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 2

چكيده 
هدف از اين مطالعه ارزيابي تغييرات شاخصهاي تنسنجي در مقاطع و سالهاي مختلف تحصيلي در مقدمه: 

 .دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اهواز بوده است

 نفر از دانشجويان 1000 سال انجام گرفت بالغ بر 5در اين بررسي كه بهصورت طولي طي مدت مواد و روشها: 
ردههاي مختلف تحصيلي بومي و ساكن خوابگاه بهطور تصادفي انتخاب و شاخصهاي تنسنجي (قد، وزن، نمايه 

فيزيكي آنها در مقاطع و سال هاي  چگونگي روند تغييرات وزن و فعاليت و درصد چربي) و BMI توده بدني يا
 . قرارگرفتبررسيوسيله پرسشنامهاي مورد همختلف تحصيلي ب

 درصد نمونهها 1/8  بوده است براساس نمايه توده بدن4/22 ± 91/2ميانگين نمايه توده بدني دانشجويان : يافتهها
 درصد چاق بودهاند. بيشترين ميزان كموزني و 5/5 درصد اضافه وزن و 4/14 درصد در محدوده طبيعي ،72كم وزن، 

 بيشترين ميزان كاهش و افزايش ، درصد ديده شد8/17 درصد و 1/10چاقي در دختران دانشجو بهترتيب به ميزان 
درصد مشاهده  7/34درصد و  6/32وزن در دختران دانشجو در سال اول و دوم دانشجويي بهترتيب بهميزان 

  (P<0.05).شد

تغييرات وزن پسران دانشجو در سالهاي مختلف از نظر آماري معنيدار نبود. بيشترين ميزان كاهش و افزايش وزن 
 (P<0.05). درصد مشاهده گرديد 8/36درصد و  8/48در پسران دانشجوي مقطع دكتراي عمومي بهترتيب بهميزان 

 (P<0.05). دانشجوياني كه عادت به فعاليت بدني منظم دارند، تغييرات وزني كمتري را در دوران دانشجويي داشتهاند
نث معنيدار ؤاين ارتباط در جنس م (P<0.05). بين تغيير وزن و مصرف غذاي آماده ارتباط معنيداري وجود دارد

 درصد دانشجويان دختري كه مصرف روزانه غذاي آماده داشتهاند داراي افزايش وزن بودهاند. 40است بهطوري كه 
رتباط بهتفكيك جنس در دختران معنيدار ااين . بين تغييرات وزن و مصرف غذاي سلف ارتباط معنيدار مشاهده شد

بين تغييرات وزن و  .درصد افرادي كه غذاي سلف را مصرف ميكردند افزايش وزن داشتهاند 5/35بوده بهطوري كه 
 .مقاطع تحصيلي دختران دانشجو رابطه آماري معنيداري مشاهده نشد

بيشترين ميزان كاهش و افزايش وزن در دختران بهترتيب در سال اول و دوم دوران دانشجويي  يري:گنتيجه
 مقطع دكتراي عمومي مشاهده گرديد. مشاهده شده از طرفي بيشترين ميزان كاهش و افزايش وزن در پسران در

شاخصهاي تنسنجي، دانشجويان، اهواز  واژگان كليدي:
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 باورهاي رايج درباره روابط زناشويي دوران بارداري
Pمهديه شجاع

1
Pدكتر اكرم ثناگو ،P

2
Pدكتر ليال جويباري ،P

2  

- دانشجوي پرستاري دانشكده علوم پزشكي گناباد 1
- عضو هيأت علمي دانشكده علوم پزشكي گناباد 2

چكيده 
-حاملگي زمان بسيار مساعدي براي تجربه نزديك شدن به همسر و برقراري روابط جنسي مبتني بر عشق مي مقدمه:

باشد. اما پارهاي از مطالعات حاكي از آن است كه با شروع حاملگي روابط جنسي كاهش مييابد. باورهاي بسياري در 
ميان زنان در ارتباط با برقراري روابط جنسي در دوران بارداري وجود دارد. باورها و روشهايي كه بهصورت عاميانه 
در مورد بيمار و سالمت رايج هستند درصورت بررسي جدي و كار تحقيقي بر روي آنها ميتوانند در بهبود وضعيت 

ثر باشند. هدف از اين مطالعه تبيين باورهاي زنان باردار در باره برقراري روابط جنسي ؤبهداشت و درمان در كشور م
در اين دوران ميباشد.  

 تن از زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاه آموزشي شهر گرگان براي 51در اين مطالعه توصيفي با  مواد و روشها:
شركت در تحقيق دعوت بهعمل آمد. براي جمعآوري اطالعات از مصاحبههاي ساختار يافته استفاده شد. كليه 

مصاحبهها با كسب رضايت از شركت كنندگان ضبط و خطبهخط دست نويس شدند. براي تحليل دادهها از كدگذاري 
باز، طبقهبندي و تدوين مفهوم استفاده شد. 

 بيانگر باورها و تجربيات زنان شركت كننده در اين تحقيق »صدمه ديدن و احساس گناه«دو مضمون اصلي  ها:يافته
است. ترس از سقط جنين، خفگي، ناهنجار شدن جنين، باردار شدن جنين، پارگي پرده بكارت جنين، حس كردن آلت 

توسط جنين و آسيب بدني به مادر از جمله باورهايي است كه بيانگر مضمون صدمه ديدن ميباشد. شركتكنندگان بر 
 چرا كه همانند ،نث بودن جنين بايستي از سهماهه سوم حاملگي از نزديكي اجتناب نمودؤاين باور بودند در صورت م

مفيد، «زنا با جنين تلقي ميشود و گناه دارد. باورهاي زنان درباره روابط زناشويي در دوران بارداري به چهار دسته 
 تقسيمبندي شده است كه در اصل مقاله مثالهايي براي هريك از آن آورده شده است. »درست، نادرست و مضر

ترديدي نيست كه روابط جنسي بخش عمدهاي از زندگي زوجين را تشكيل ميدهد. از آنجايي كه  نتيجهگيري:
ثير منفي بگذارد و سبب اختالل در روابط زناشويي أبسياري از باورها ميتواند بر روي سالمت روابط جنسي زوجين ت

گردد آموزشهاي مبتني بر شواهد ميتواند در اشاعه روابط زناشويي سالم و ترويج سالمت جنسي تا حد بسيار زيادي 
ثر باشد.  ؤم

 باورها، روابط جنسي، بارداري، گرگان، زنان :واژگان كليدي
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بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود و عوامل 

 1384مؤثر برآن، 
Pمحمد اميري

1
P باقري، حسنP

2
Pمهدي كالتهايي ،P

2
Pسيد رضا ميرحسيني ،P

2
Pفريبا امين هراتي ،P

2
Pعيسي معصومي ،P

2 
- دانشجوي دكتري تخصصي مديريت خدمات بهداشتي درماني  1
- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 2

چكيده 
كاركنان افرادي هستند كه در موفقيت آينده يك سازمان نقش بهسزايي دارا ميباشند. ضروري است كه مقدمه: 

مديران تصوير روشن و كاملي از نيازها و انتظارات آنها را در دست داشته و در تدوين برنامهها و اهداف مورد توجه 
بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود و تعيين عوامل  بهمنظور  حاضر مطالعهقراردهند.

مؤثر بر آن انجام شد.  

مطالعه حاضر مطالعهاي توصيفي است كه بهطريق علمي حجم نمونه محاسبه و بهروش نمونهگيري مواد و روشها: 
دادههاي جمعآوري شده در جداولي كه فراواني درصد را نشان ميدهد تصادفي سيستماتيك افراد مشخص گرديدند.

 مورد تحليل قرارگرفتند. SPSS و Instatقرارگرفته و بهوسيله نرم افزارهاي كامپيوتري 
با توجه به نتايج حاصله از تحليل دادهها مشخص گرديد كه درصد بااليي از مصاحبهشدگان داراي جنسيت يافتهها: 

 6/42 درصد از مصاحبهشدگان داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم و باالتر ميباشند. 60)، همچنين بيش از 4/53زن (
 سال ميباشد. ميانگين رضايت كلي 30 تا 20 درصد داراي سابقه 9/30 سال و 10درصد داراي سابقه كار زير 

ميباشد. ميانگين باالترين عدد رضايت بهترتيب از شغل مورد تصدي، همكاران ، مديران و ارتقاء 20از 0194/13
شغلي است. بين رضايت كلي با رضايت ازشغل مورد تصدي، مدير، همكاران و ارتقاء ارتباط معنيداري وجود دارد 

 بين رضايت كلي ANOVA. با آناليز )P.V=0/001(كه وجود اين ارتباط با آزمون پيرسون و اسپيرمن تأييد گرديد 
برحسب واحد سازماني تفاوت معنيداري مشاهده گرديد همچنين ارتباط معنيداري بين ميانگين رضايت كلي و 

جنس، مدرك تحصيلي، سن، سابقهكار، نوع استخدام مشاهده نگرديد. 

با توجه به نتايج فوق و اهميت رضايت شغلي در تحقق اهداف و تعالي سازمان، ميتوان اظهار داشت  نتيجهگيري:
كه افزايش اعتماد كاركنان ،بهكارگيري سبك مديريت مشاركتي، باز خورد عملكرد كاركنان به آنان، احترام به تفكرات 
و نظراتشان و رعايت اصول شايسته ساالري در انتصابات، رضايت كلي كاركنان را افزايش داده همچنين توجه بيشتر 

مديران به عوامل فوق، افزايش كارايي و اثر بخشي خدمات و تحقق اهداف سازماني را بهدنبال خواهد داشت.  

  كاركنان، نيازسنجي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود،شغلي رضايت واژگان كليدي:
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بررسي وضعيت كيفي آب شرب موجود درشبكه آب لوله كشي شهر شاهرود از 

 86نظر پتانسيل ايجاد رسوب ياخوردگي در سال
Pعليرضا مرادي

1
Pداريوش ايزدي ،P

1
Pالهبخش جاويد ،P

2
Pفاطمه داوردوست ،P

3 
 بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3- دانشجويان ترم 1
- كارشناسي ارشد بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 2
- كارشناس آزمايشگاه دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3

 چكيده
خورنده بودن يا رسوبگذار بودن آب شرب هر دو باعث ايجاد مشكالت متعددي ميگردند. آب خورنده  مقدمه:

باعث از بين رفتن آستر داخلي لوله و در نتيجه آسيب به كل تاسيسات مرتبط با انتقال و توزيع آّب ميگردد (بحث 
اقتصادي). رسوبگذار بودن آب نيز باعث ايجاد مشكالت بهداشتي براي دستگاه گوارش انسانها (بحث بهداشتي) و 

كاهش سطح مقطع جريان آب در لولهها ميشود. ميزان نشت آب در كشورهاي در حال توسعه كه عمدتاً به دليل 
 درصد 5 درصد بيان شده است در حالي كه مقدار ايدهآل 30نصب نا مناسب لولهها و نيز خورندگي ميباشد حدوداً 

ميباشد. رسوبگذاري آب نيز باعث ايجاد مشكالت بهداشتي و اشكاالتي در استفاده از اين آبها ميشود. طبق 
رهنمودهاي بهداشتي سازمان جهاني بهداشت اگر آب رسوبگذار باشد باعث ايجاد ناراحتيهاي مرتبط با دستگاه 

گوارش ميشود به ويژه در افراد كم سن و سال. عالوه بر اينها اگر ما ندانيم كه نوع آب موجود در شبكه لولهكشي 
چگونه است نميتوانيم اقدامات حفاظتي بسيار مناسب كه براي كنترل خوردگي يا رسوبگذاري آبها وجود دارد را 

به اجرا در بياوريم. 

در اين طرح با توجه به محاسبات، نمونههايي از نقاط مختلف شبكه لولهكشي شهر صورت ميگيرد  مواد و روشها:
، دما و كلر باقيمانده بر روي نمونهها صورت گرفت. سپس از  Ca  ،HCO3  ،PH  ،TDSو آزمايشات تعيين مقدار 

طريق نمودار النژليه، مقدار انديس اشباع النژليه محاسبه ميشود و مقدار آن با اعداد رفرنس مقايسه و نسبت به 
خورندگي يا رسوبگذاري تصميمگيري ميشود. 

 ميليگرم در 105 ميليگرم در ليتر، سختي كلسيمي155يافتههاي پژوهش نشان ميدهد كه ميزان قلياييت  يافتهها:
 است. با توجه به نمودار مربوط، 6برابر با  PH ميليگرم در ليتر و 380درجه سانتيگراد، كل مواد محلول20ليتر، دما

- براي آب شاهرود ميباشد. 8/1انديس اشباع النژليه برابر 

 با توجه به اطالعات به دست آمده ضريب اشباعيت النژليه منفي بوده و اين امر نشاندهنده خاصيت نتيجهگيري:
خورندگي آب ميباشد البته مقادير انديس به دست آمده نشاندهنده خاصيت خوردگي كم آب ميباشد. 

 كيفيت آب، خوردگي، رسوبگذاري، شاهرود واژگان كليدي:
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بررسي اپيدميولوژيك حوادث سالمندان مراجعه به بيمارستان امام حسين در 

 1384شاهرود 
Pمسعود توسلي

1
Pربابه يونسيان ،P

2
Pعيسي معصومي ،P

2
Pزهرافالحي ،P

2 
- دانشجوي بهداشت حرفهاي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  1
- كارشناس بهداشت عمومي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 2

چكيده 
حوادث يكي از مهمترين مشكالت سالمتي براي سالمندان محسوب ميشود كه ميتواند منجر به مرگ، از  مقدمه:

 سال آينده به حدود 25كار افتادگي و معلوليت در آنان شود. اين درحالي است كه جمعيت سالمند در ايران در 
%كل جمعيت ايران ميرسد بنابراين آگاهي ازويژگيهاي اپيدميولوژيك حوادث در سالمندان با توجه به شرايط 17

خاص فيزيولوژيك آنان ميتواند بخش بهداشت و درمان را جهت برنامهريزي براي كاهش خسارات جاني و مالي در 
  تروما ياري دهد.

 نفر جمعيت 226078 انجام شد. جامعه مورد مطالعه تعداد 1384اين مطالعه توصيفي در سال مواد و روشها: 
 شهر شاهرود، بسطام، ميامي، كالته خيج، بيارجمند، مجن و روستاهاي تابعه) بود. روش 6شهرستان شاهرود (شامل 

جمعآوري اطالعات فرم ثبت حوادث وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي با مشخصات سن، جنس، نوع 
 60حادثه، نتيجه حادثه، محل حادثه، علت حادثه و ... بود سالمند مطابق تعريف سازمان بهداشت جهاني افراد باالي 

سال در نظر گرفته شد.  

 فرد 3178 بوده از تعداد 100000 در 107 در سالمندان 1384يافتهها نشان داد ميزان بروز حوادث درسال  :يافتهها

 21%  مرد بودند. از اين افراد 5/64% آنان زن و 5/35 نفرسالمند بودند كه 242حادثه ديده در شهرستان شاهرود تعداد 
-69%) و سپس 38 (60- 64% از كل فوت شدگان حوادث) فوت شدند. بيشتر حادثهديدگان در گروه سني 26نفر (

%) اتفاق افتاده و شايعترين 31%) و در كوچه و خيابان (4/57%) بودند. بيشترين درصد حوادث درشهر (19 (65
%) بود. 5/28حادثه در سالمندان حادثه ترافيكي ماشين (

-% فوت26% حوادث مربوط به سالمندان است اما سالمندان 7با توجه به نتايج بهدست آمده اگر چه  نتيجهگيري:

شدگان ناشي از حوادث را بهخود اختصاص دادهاند همچنين بيشترين آسيب در آنان ناشي از حوادث ترافيكي بوده 
است كه با بعضي مطالعات ديگر در اين زمينه مطابقت دارد. بنابراين آموزش سالمندان بهعنوان گروه آسيبپذير و 

آموزش خانوادههاي آنان بايد در اولويت برنامههاي پيشگيري از حوادث قرار بگيرد.  

 حادثه، تروما، سالمندان، شاهرود واژگان كليدي:
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بررسي وضعيت تغذيهاي بيماران مبتال به بيماري عروق كرونر بستري در يكي از 

 1386مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 
Pمعصومه رضواني، 1سارا مساح نيا

1
P،2 دكتر محمد تقي مقدم 

- دانشجوي پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه گيالن  1
- عضو هيأت علمي دانشگاه گيالن  2

چكيده 
بيماريهاي قلبي عروقي اولين علت مرگومير در جهان ميباشند و هدف از اين مطالعه بررسي وضعيت مقدمه: 

تغذيهاي بيماران مبتال به بيماري عروق كرونر ميباشد. 

 بيمار بستري در بخشهاي قلب بهروش نمونهگيري آسان انتخاب و با 50در اين مطالعه مقطعي، : مواد و روشها
 سؤال مورد ارزيابي قرار گرفتند.  33استفاده از پرسشنامهاي مشتمل بر 

% مرد) بودند. در خصوص وضعيت 50% زن و 50 سال (8/63ميانگين سن واحدهاي مورد پژوهش يافتهها: 
 ٪64 تومان بودند. 150000 واحدها داراي درآمد كمتر از ٪56 واحدها بيسواد بوده و از نظر اقتصادي ٪58تحصيلي 

 سابقه ابتال به بيماري عروق كرونر ٪78 سابقه ابتال به ديابت و ٪28 سابقه كلسترول باال و ٪32داراي سابقه فشارخون 
 بيماران سابقه مشاوره با ٪92 بيماران بهصورت آنژين ناپايدار بود. ٪40را داشتند، نوع بيماري عروق كرونر در
 ٪98 سابقه مصرف مواد معدني و ويتامين بهشكل مكمل را ذكر كردند. ٪14متخصص تغذيه را ذكر نكردند و فقط 

 واحدها جواب مثبت دادند. ٪100سابقه مصرف برنج راحداقل يكبار در روز ذكر ميكردند. در خصوص مصرف نان 
 از بيماران مصرف ميوه را بهصورت هفتهاي يكبار ذكر ميكردند. ٪48 بيماران سابقه مصرف سبزيجات داشتند و 84٪

 مصرف بهصورت ٪10 از بيماران سابقه مصرف روغن زيتون را ذكر ميكردند كه از اين تعداد فقط در ٪44تنها 
 سابقه مصرف لبنيات را بهصورت روزانه ذكر ميكردند. نكته حائز اهميت اين بود كه ٪96روزانه صورت ميگرفت. 

 واحدها مصرف ماهي را ذكر ميكردند كه اين مصرف در اكثر بيماران به شكل ماهانه يا فصلي براساس ماههاي 90٪
 واحدها سابقه مصرف گوشت قرمز را كه بيشتر بهشكل ماهانه بوده است ذكر ٪96صيد ماهي در استان بوده است. 

 واحدها از روغن مايع جهت پخت و پز استفاده ميكردند. اكثر بيماران اظهار ميداشتند كه از نظر ٪72ميكردند. 
 واحدهاي مورد پژوهش اظهار ميداشتند كه از الگوي ٪44فعاليت داراي كار سنگين در طول زندگي خود بودهاند. 

مناسب تغذيهاي استفاده نميكنند.  

 درخصوص ارتباط بين برخي متغيرها و الگوي تغذيهاي نتايج نشان داد كه بين جنس و پيروي از نتيجهگيري: 
الگوي تغذيهاي مناسب ارتباط معنيداري وجود نداشت اما بين وضعيت اقتصادي و پيروي از الگوي تغذيهاي مناسب 

بهشكلي كه افراد داراي وضعيت اقتصادي مناسبتر داراي الگوي تغذيهاي ). P=0.003(ارتباط معنيداري وجود داشت 
بهتري بودهاند. بين سطح تحصيالت و الگوي تغذيهاي نيز ارتباط معنيداري وجود نداشت. 

، سبك زندگي ،رژيم مديترانهاي آنژين صدري ناپايدار، سندرم حاد كرونريالگوي ي، واژگان كليدي:
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بررسي ارتباط بين شدت نارسايي قلبي و مواردي از بدخوابي در بيماران 

 1383بستري در بخش قلب بيمارستان هاجر شهركرد در سال 
Pفاطمه علي اكبري

1
Pيوسف اصالني ،P

2 

-كارشناس ارشد پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  1
- عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 2

چكيده 
 درصد مي باشد و در بيماريهاي مختلف مثل نارسايي 30 شيوع اختالالت خواب در جوامع انساني حدود مقدمه:

قلبي بهصورت يك يافته شايع وجود دارد. در اين بيماران از طريق كاهش فعاليتها و برقراري خواب و استراحت 
كافي ميتوان سبب كاهش بيماري و بروز عاليم شد. لذا اين پژوهش بهمنظور بررسي ارتباط بين شدت نارسايي قلبي 

و مواردي از بدخوابي در بيماران مبتال به نارسايي قلبي طراحي و انجام شده است. 

اين مطالعه توصيفي- تحليلي از نوع مقطعي ميباشد و جامعه مورد مطالعه كليه بيماران بستري در : مواد و روشها
 درصد بودند. نمونهگيري بهطور مستمر و بهروش 50بخش قلب بود كه داراي اكوكارديوگرافي با كسر تخليه كمتر از 

 بيمار مورد مطالعه قرار گرفتند.  205مبتني بر هدف صورت گرفت و 
ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه خودساخته توسط پژوهشگران بود كه داراي دو بخش شامل مشخصات دموگرافيك 

و سؤاالتي مربوط به بدخوابي بود كه توسط پژوهشگر بهروش مصاحبه تكميل گرديد. 

 نفر مرد بودند. ميزان شيوع كلي اختالل 91 نفر زن و 114 نمونهاي كه مورد مطالعه قرار گرفتند، 205از  يافتهها:
% ميباشد. بين شدت اختالل خواب و ميزان رضايت از خواب ارتباط 58خواب در بيماران با نارسايي قلبي در مطالعه 

معناداري وجود داشت، بهاين شكل كه با افزايش شدت اختالل خواب ميزان رضايت از خواب كاهش مييابد. 
همچنين بين كسر تخليه قلبي و جنس زمان ابتال به مشكل خواب و توصيف فرد از خواب خود ارتباط آماري 

معناداري وجود داشت. همچنين بين جنس و موارد بدخوابي ارتباط معناداري وجود داشت و در جنس زن موارد 
بدخوابي شيوع بيشتري داشت. 

% بوده و نسبت به شيوع آن در 58شيوع مواردي بدخوابي در بيماران با نارسايي قلبي در اين مطالعه  نتيجهگيري:
جامعه كلي باالتر ميباشد. لگد زدن در خواب، ديدن خوابهاي ترسناك، راه رفتن در خواب، صحبت كردن در خواب 

و فشار دادن دندانها در خواب مواردي از بدخوابي ميباشند كه در بيماران با نارسايي قلبي شيوع باالتري داشتند. با 
توجه به اهميت داشتن خواب و استراحت كافي جهت حفظ سالمت اين بيماران به كار گيري راهكارهاي مناسب 

ضروري ميباشد. 

 بدخوابي، نارسايي قلبي، بخش قلب واژگان كليدي:
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بررسي شيوع درجات مختلف افسردگي و ريسك فاكتورهاي آن در بيماران 

 85ديابتي مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي بابل در سال 
Pمحمد منتظري

1
Pمحمود منتظري ،P

1
Pدكتر فرزان خيرخواه ،P

2
Pدكتر زليخا معززي ،P

3 
  انشجويان پزشكي و عضو كميته تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي بابل د-1
 متخصص اعصاب و روان و استاديار دانشگاه علوم پزشكي بابل- 2
  و استاديار دانشگاه علوم پزشكي بابلغددق تخصص - فو3

 چكيده
افسردگي يك اختالل شايع فيزيولوژيك در دنيا مي باشد. ديابت از شايعترين بيماري هاي جسمي است كه به مقدمه: 

عنوان يك فاكتور تشديد كننده افسردگي مي باشد. همچنين ريسك  فاكتورهايي از جمله طبقه پايين اجتماعي- 
فرهنگي، عوامل مساعدكننده رواني، عوامل استرس زاي خانوادگي، سابقه بيماري رواني در فرد از عوامل مستعد كننده 
افسردگي مي باشد. هدف از اين تحقيق تعيين شيوع درجات مختلف افسردگي در جامعه مورد بررسي برحسب سن، 

جنس، ميزان تحصيالت، روابط با اطرافيان، وضعيت اقتصادي، سابقه پرفشاري خون و عوارض ديابت بود. 

 بيمار ديابتي مراجعهكننده به بيمارستان شهيد 100اين تحقيق توصيفي با روش مقطعي بر روي مواد و روشها: 
بهشتي بابل بهوسيله دو پرسشنامه انجام شد. پرسشنامه اول شامل اطالعات دموگرافيگ و پرسشنامه دوم آزمون 

Beck بود. اطالعات بهطور مستقيم و Face to faceوارد پرسشنامه ها شد. سپس اطالعات وارد نرمافزار آماري  

SPSS 14 .شده و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت 

%، 43% بيماران مورد مطالعه افسرده بودند. شيوع درجات افسردگي به اين قرار بود: افسردگي خفيف 68يافتهها: 
%. از نظر آماري ارتباط معني داري بين درجات افسردگي و سن، سطح تحصيالت، عوارض 3% و شديد 21متوسط 

ديابت (چشمي، عصبي، كليوي، پوستي)، سابقه بيماري رواني در فرد، وضعيت اقتصادي و رابطه اطرافيان وجود داشت 
 نفري كه افسردگي شديد داشتند، زن 3). همچنين در زنان درجات افسردگي بيشتر بود بهطوريكه هر P<0.05(تماماً 

. (p>0.05)بودند. بين درجات افسردگي و سابقه وجود پرفشاري خون ارتباط معني داري ديده نشد 

با توجه به شيوع بيماري ديابت در جامعه ما و با توجه به شيوع زياد افسردگي در اين بيماران، بررسي نتيجهگيري: 
بيشتر بيماران داراي ريسك فاكتورهاي بروز افسردگي و همچنين راهكارهاي كاهش بروز مشكالت سايكولوژيك در 

اين قشر ضروري بهنظر مي رسد. 

 ديابت، افسردگي، شيوع، ريسك فاكتور واژگان كليدي:



هفتمين سمينار دانشجويي دانش و تندرستي  
 86 آذر ماه 23 و 22

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شاهرود

 

گاه
انش

ح د
صب

 

 شهرستان روستاهاي عميق ونيمه عميق چاههاي در منگنز و آهن ميزان بررسي
 85-83 درسالهاي الهيجان

Pنصيبه منتظري

1
Pفرزانه فضلي ،P

1
Pداوود يوسفي ،P

2 

- دانشجوي كارشناسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي گيالن 1
- مسئول آزمايشگاه كنترل كيفي 2

چكيده 
سولفات بهصورت  بيكربنات و تركيبات كربنات، با و كاتيونهاي غيرسمي هستند جزو منگنز آهن و: مقدمه

-منگنز درآبهاي آشاميدني به آهن و علت عمده اعتراض وجود دوظرفيتي دراغلب آبهاي زيرزميني ديده ميشوند.

فراهم شدن محيط مناسب  رابطه با آهن، در خطوط رنگي واً بعض البسه و قهوهاي در دليل پيدايش لكههاي سياه و
 طبق استاندارد بر منگنز آهن و مجاز مقدار. آب ميباشد در بوهاي ناخوشايند توليد براي فعاليت باكتريهاي آهن و

l 05/0 و ليتر  بر3/0جهاني بهترتيب
mgين تحقيق با اشده است.  پيشنهاد1/0براي منگنز   است كه درايران اين مقدار 

 با مقايسه آنها يمه عميق روستاهاي شهرستان الهيجان و نچاههاي عميق و در منگنز هدف اندازهگيري مقادير آهن و
  استانداردهاي جهاني صورت گرفته است.

دست آمده ازچاههاي هاساس اطالعات ب بر و مقطعي ميباشد –اين پژوهش يك مطالعه توصيفيها: روش و مواد
لحاظ جنس  حلقه چاه كه از10دراين تحقيق  نيمه عميق روستاهاي شهرستان الهيجان انجام گرفته است. عميق و
-نمونه به هم انتخاب گرديدند. بهدليل تقرب اين چاهها و ق احداث چاه يكسان بودندبرافيايي طغموقعيت ج خاك و

 ساعت مورد 24 از كمتر در فاضالب منتقل شده و داخل بطريهاي پالستيكي به آزمايشگاه آب و هاي آب در
طبق  بر و  SQ 118مدل استفاده از دستگاه اسپكتوفتومتر با منگنز آهن و اندازهگيري مقادير ميگيرند. آزمايش قرار

تحليل  تجزيه و مورد و SPSS نرمافزار پس جمعآوري اطالعات دادهها وارد صورت ميگيرد. كتابچه راهنما
  قرارگرفتند.

چاه  10 منگنز در آهن و ، PHانحراف معيار قه چاههاي موردنظر نشان ميدهد كه ميانگين ولدرح يافتهها يافتهها:

و مقادير  PH برطبق اين يافتهها بين عمق چاه و  ميباشند.22/0 ± 06/0 و 21/0 ±/29، 6/6 ±78/0 بهترتيب
% بقيه عميق بودند. 30نيمه عميق و  % چاهها70نشد. ضريب همبستگي پريسون پيدا تفاوت معنيداري با منگنز آهن و

100 % PHبيست درصد سال و10از % چاهها كمتر80 بودند.5/8 تا 5/6رنج استاندارد آب مشروب يعني بين  چاهها در 
 گروه مشاهده نشد كيفيت آب تصفيه شده بين اين دو با اين حال در مدت بهرهبرداري آنها گذشته بود. سال از10بقيه 

دست آمده با هتفاوت معنيداري بين مقادير ب تمامي چاهها درست سيستم تصفيه ميباشد. در نشانه كاركرد اين امر و
  دست نيامد.هب استانداردهاي موجود

بودن سيستم  بهدليل دارا درآب شرب چاهها، منگنز موجود آهن و نتايج حاصل نشان ميدهد كه مقادير نتيجهگيري:
مقرون بهصرفه براي حذف مقادير  روش مناسب و فيلتراسيون وتهنشيني ميباشد، تصفيه مناسب كه شامل هوادهي،

 اين امر و ندارد وجود رسيد منگنز تهاي مناسب آهن وظآن به غل عمق مناسبي كه بتوان در و منگنز ميباشد آهن و
دراليههاي مختلف خاك محل احداث دارد.  اين يونها كامالً وابسته به وجود

 فيلتراسيون چاه نيمه عميق ، چاه عميق، منگنز، آهن،  كليدي:واژگان
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 گناباد شهر ماه 0-6 شيرخوار به انحصاري شيردهي بازدارنده عوامل بررسي

 1385 سال در
Pمهين مشهدي

1
Pصديقه سنگكي ،P

1
Pليال صادقمقدم ،P

2 

- دانشجوي پرستاري دانشكده علوم پزشكي گناباد 1
- عضو هيأت علمي دانشكده علوم پزشكي گناباد 2

چكيده 
شير مادر بهترين و كاملترين غذاي تمام شيرخواران ميباشد، تأثير اعجابانگيز تغذيه با شير مادر در رشد و  مقدمه:

سالمت و بقاي كودكان، كاهش مرگومير و معلوليتها، ارضاي نيازهاي عاطفي مادر و كودك و صرفهجوييهاي 
فراوان چه در خانواده و چه در كشور ثابت شده است. با توجه به آنچه گفته شد توصيه فراواني در مورد شيردهي به 

 ماه به طور كامل شده است اما با وجودي كه تالش زيادي در جهت استفاده از شير مادر و ترويج شير مادر 6كودك تا 
انجام شده است، عواملي همچون نا آگاهي مادران ، بيماري خاص مادر يا كودك و استفاده زودتر از تغذيه تكميلي از 

جمله علل بازدارنده شيردهي انحصاري مادران محسوب ميشوند.  

- طبقه–در اين پژوهش توصيفي- تحليلي كه بهصورت اكتشافي و با استفاده از نمونهگيري تصادفي مواد و روشها:

 نفر از مادران مراجعهكننده به مراكز بهداشتي درماني شهر مورد بررسي قرار گرفتند، اطالعات از طريق 190اي تعداد 
يك پرسشنامه سه قسمتي كه دو قسمت آن مربوط به اطالعات دموگرافيك مادر و نوزاد ميباشد و يك قسمت 

مربوط به عوامل بازدارنده شيردهي مادران بود جمعآوري شد و روايي و پايايي پرسشنامه از طريق كتب و مراجع 
معتبر و اساتيد مربوطه سنجيده شد.  

% مادران تحصيالت 21/ 6 ميباشد و به لحاظ تحصيالت حدود 27/ 72در اين پژوهش ميانگين سن مادران  يافتهها:
% سزارين شده بودند. 2/43% مادران زايمان طبيعي و 8/56% تحصيالت زير ديپلم داشتند ، 2/43دانشگاهي و حدود 

% آنها پره ترم 10% آنها ترم و 90 قرار داشتند، 95/3062شيرخواران مورد بررسي به لحاظ وزني در ميانگين وزني 
%، شاغل بودن مادر 1/32بودهاند. از مهمترين عوامل بازدارنده شيردهي در مادران ميتوان موارد تغذيه به غير شير مادر 

% ، 7/4% مشكالت مربوط به پستان 7/4%، تصورات و اعتقادات نادرست مادر 9/7%، ابتال به بيماري در مادران 10
% را نام برد.  5% ، بيماريهاي مربوط به نوزادان 7/4بيماريهاي دوران شيردهي 

نتايج اين پژوهش نشان داد كه مهمترين عوامل بازدارنده شيردهي در مادران به ترتيب: تغذيه به غير نتيجهگيري: 
-شير مادر (آب قند، شير خشك و...) ، ابتال به بيماري در مادر و اعتقادات و تصورات نادرست مربوط به شيردهي مي

باشند. با توجه به آنچه بيان شد بهنظر ميرسد افزايش ميزان آگاهي مادران و ديگر اعضاي خانواده در زمينه زمان 
شروع تغذيه تكميلي، ارتقاء سطح سالمت مادران و تالش در زمينه تغيير تصورات و اعتقادات نادرست مادران از 

طريق آموزش صحيح به آنها از جمله راهكارهاي مناسب در جهت افزايش تغذيه انحصاري مادران باشد. 

 شيردهيواژگان كليدي: 
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 10-14 دختران در آن محيطي علل و كيفوز و اسكليوز شيوع ميزان بررسي

 1384 سال گناباد شهر ساله
Pزهرا شجاع زاده

1
Pعزت حسين پور يزداني ،P

1
Pحميد حسن زارعي ،P

2 

- دانشجوي پرستاري دانشكده علوم پزشكي گناباد 1
- عضو هيأت علمي دانشكده علوم پزشكي گناباد 2

چكيده 
 سالگي و تا هنگام توقف رشد 10-14اسكليوز در دوران كودكي يا نوجواني شروع شده و اغلب در سنين مقدمه: 

استخواني به صورت پيش روندهاي ادامه مييابد احتمال پيشرفت و تشديد در دختران بيشتر است كه اين ميتواند 
ناشي از تحرك كمتر دختران نسبت به پسران باشد هدف كلي اين پژوهش تعيين ميزان شيوع اسكليوز و كيفوز و علل 

 ميباشد. 84 ساله شهر گناباد در سال 10-14محيطي آن در دختران 

اين پژوهش يك مطالعه توصيفي تحليلي است جامعه پژوهش كليه دانشآموزان دختر بين سنين  مواد و روشها:
 ساله شهر گناباد ميباشد و با مراجعه به مراكز بهداشت شهر گناباد ليست تمام مدارس ابتدايي و راهنمايي 14-10

دخترانه تهيه شده است. روش نمونهگيري سهميهاي طبقهاي تصادفي بوده، ابزار گردآوري دادهها در اين پژوهش فرم 
پرسشنامه مشخصات فردي و چك ليست معاينه از نظر بدشكليهاي ستون فقرات ميباشد.  

 10-14 دانشآموز مبتال به اسكليوز در محدوده سني 28 دانشآموز مورد مطالعه 394طبق اين تحقيق از بين يافتهها: 
% سابقه شكستگي 6/3% دانشآموزان سابقه مشكل استخواني نداشتند 3/89 سال سن داشتند. 12سال بودهاند كه اكثرا 

 كيلوگرم بوده 1-5% سابقه دررفتگي مفاصل داشتند وزن كيف دانشآموزان مبتال بهطور متوسط بين 1/7استخواني و 
-% دانشآموزان بدون انحراف به طرفين راه مي3/64 كيلوگرم بوده است 3% وزن كيف آنها 3/14است كه در اين ميان 

-% كيفهاي آنها كوله7/60% نوع كيفهاي دانشآموزان شانهاي و 3/39% منحرف به طرفين راه ميروند 6/3روند و 

%) خوابيده تلويزيون تماشا ميكردند و اكثر كودكان هنگام تماشاي تلويزيون صحيح 75 نفر (21هاي بوده است حدود 
نمينشينند و احتمال دارد همين وضعيت بر اسكليوز اثر بگذارد. 

-% دانشآموزان مورد مطالعه مبتال به اسكليوز مي7باتوجه به يافتههاي اين پژوهش مشخص گرديد  نتيجهگيري:

% اعالم شده است و هيچ كدام از اين دانش آموزان به كيفوز مبتال 3-5باشند درحاليكه در منابع علمي اين مقدار 
 ساعت كمتر از آن در هفته 2% دانشآموزان 3/83% ميباشد 1-2نبودند در حالي كه در آمار جهاني شيوع كيفوز 

ورزش ميكنند، امكان دارد مقدار كم ورزش روي اسكليوز اثر داشته باشد. 

 اسكليوز، دانشآموز واژگان كليدي:
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 كينيكل به مراجعهكننده دو پيت يابتيد مارانيب در يشكم يچاق وعيش يبررس
Pطالبياب ابن يعل حضرت مارستانيب ابتيد

)ع(
P آن ارتباط و رفسنجان شهرستان 

 كيمتابول  سندرم يفاكتورها هيبق با
Pابراهيم نوري

1
P،دكتر اصغر خوشنود P

2
Pدكتر جعفر احمدي ،P

3
Pدكتر مهديه خواجه ،P

3 
 - دانشجوي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان1 
- متخصص داخلي 2
- پزشك عمومي 3

چكيده 
 با سندرم ماراني است. براساس مطالعات، ب2 نوع ابتي و دكي خطر سندرم متابولي از عاملهايكي يچاق مقدمه:

 عامل ني بهعنوان مهمتري شكمي چاقيباشند. بررسي دو مپي تابتي ابتال به دشتري شناخته شده در خطر بكيمتابول
 و ابتي در كنترل دي اساسي خطر گاميهاملباشد تا با كاهش عاي مهم ميابتي دماراني در بكيدر سندرم متابول

 ي چاقكي عامل مرتبط با سندرم متابولنيشتري مطالعات بي در بعضنكهي. و با توجه به امي از آن برداريعوارض ناش
 دو مراجعهكننده به پي تيابتي دماراني در بي شكمي چاقوعي شنيي مطالعه تعني دانستهاند، هدف ما از انجام ايتنها
P طالبي ابن ابي حضرت علمارستاني بابتي دكينيكل

(ع)
Pسندرم ي فاكتورهاهي شهرستان رفسنجان و ارتباط آن با بق 

 باشد.ي مكيمتابول

 ابتي دكيني دو مراجعهكننده به كلپي تيابتي دماراني ببر روي يمقطع توصيفي-  مطالعهنيا مواد و روشها:
P طالبي ابن ابي حضرت علمارستانيب

(ع)
Pانجام آزمايشات،  انجام شد. پس از1385  سال در شهرستان رفسنجان 

 تجزيه و تحليل آماري SPSS 15 تكميل پرسشنامه دادهها وارد رايانه شده و با استفاده از نرمافزار تشخيص باليني و
ه شد و در بخش آمار تحليلي ساده از يصورت گرفت. نتايج در قالب آمار توصيفي به صورت جداول و نمودارها ارا

xPآزمونهاي آماري 

2
Pو يفي كي دادههاي براشري و ف T test ني استفاده شد. همچني كمي دادههايبرا P<0.05 بهعنوان 

  در نظر گرفته شد.يدار آماريسطح معن

 داشتند ي شكمي%) چاق2/58(  نفر810 . شدندي و جداسازي غربالگر2 پي تابتيعنوان دi بماري ب1392 يافتهها:
 ي با شكميچاق ني بيداري ارتباط معني%) زن بودند. از نظر آمار3/94(  نفر764%) مرد و 7/5(  نفر46كه شامل 

 سن و  چاقي شكمي بانيارتباط بولي  .)P<0.01(  مشاهده شدكيسندرم متابول و نييپا HDL، فشارخون باال، جنس
TG  معنيدار نبودباال )P>0.05( . نفر594 داشتند:ي  شكمي كه چاقي نفر810از  )631، %) فشار خون باال3/73 
 اندازه دور نيانگيم.  داشتندكي%) سندرم متابول8/94(  نفر768و  نييپا HDL%) 4/29(  نفر238، باال TG%) 9/77نفر(

از .  بودمتري سانت37/93 زنان در و متري سانت46/110 در مردان ،متري سانت34/94 داشتند ي شكمي كه چاقيكمر افراد
 ).P<0.05( دار بودي معني شكمي با چاقياستولي و ديستولي فشار خون سنيانگي مني فقط ارتباط بينظر آمار

 دارد و كي ركن را در سندرم متابولني مهمتري شكمي مطالعه نشان دهنده  آن است كه چاقني ايافته هاي نتيجهگيري:
  كنترل شود.ي به خوبيابتي دماراني از همه است و الزم است كه در بشي فاكتورها بهيارتباط آن با بق

 ، سندرم متابوليك، رفسنجان2چاقي شكمي، ديابت نوع  واژگان كليدي:
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 آپانديسيت تشخيص در آلوارادو امتيازبندي سيستم تشخيصي ارزش بررسي
Pابيطالب ابن علي بيمارستان در حاد

ع(
P( 

Pابراهيم نوري

1
P محمود حسينزاده ملكي، دكترP

2
Pسهراب براتي، دكتر P

3
Pمحمدرضا وطنيباف، دكتر P

4
Pحسين ، دكتر 

Pصالحي

5
P جعفر احمدي، دكترP

3 
- دانشجوي پرشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 1
- استاديار جراحي عمومي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 2
- پزشك عمومي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 3
- متخصص پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 4
- متخصص جراحي عمومي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 5

چكيده 
براساس شرح حال بيمار، معاينه فيزيكي و آزمايشات (شمارش گلبول سفيد و  تشخيص آپانديسيت حاد مقدمه:

 ييد تشخيص با بررسي پاتولوژيك نمونه جراحي صورت ميگيرد.أكامل ادرار) ميباشد. ت

 بيمار متوالي پذيرفته شده در بخش جراحي بيمارستان علي بن ابي طالب 287اين مطالعه بر روي  مواد و روشها:
P

(ع)
P انجام 1385 ماهه تا دي ماه 5 شهر رفسنجان كه با تشخيص احتمالي آپانديسيت حاد پذيرفته شده بودند، طي دوره 

 وسيله جراحان ارزيابي شده و مداخالت باليني و پاراكلينيك موردنظرهشد. تمامي بيماران پذيرش شده در ابتداي امر ب

(CBC/diff,U/A)  سيستم امتيازبندي  و اندازهگيري درجه حرارت بدن انجام شده و ثبت گرديد. بعد از آن فرم
ي جهت ترخيص و يا انجام جراحي بيماران يآلوارادوي در نظر گرفته شده براي هر بيمار تكميل گرديد. تصميم نها

وسيله جراحان و بر اساس ديد باليني ايشان صورت گرفت در حاليكه جراحان هيچ اطالعي در مورد هبستري شده ب
 امتياز نهايي آلوارادوي بيماران نداشتند. 

 بيمار 115 بيمار با تشخيص باليني جراحان، تحت عمل جراحي آپاندكتومي قرار گرفتند. از اين تعداد، 263 يافتهها:
 تا 5%) در محدوده سني 81/22 بيمار (60-  و 1 به 3/1 نسبت مرد به زن -%) زن 46/33 بيمار (88%) مرد، 72/43(

 سال و انحراف معيار 5-74 سال بوده (با محدوده سني 96/23 سال بودند (گروه كودكان). سن متوسط بيماران 16
 سال) و بخش اعظم بيماران از گروه سني جوان بودند. نتايج بهدست آمده نشان داد كه بر اساس نمونه 34/12

%) 6/51 بيمار خانم (62 مورد از 32%)، 7/85 بيمار مرد (84 مورد از 72 حاد در يسيت آپانديصهيستوپاتولوژي، تشخ
(يعني  %) كه از نظر سيستم امتيازبندي آلوارداو مبتال به آپانديسيت حاد بودند6/75 بيمار كودك (41 ز مورد ا31و 

 گرديد. ييدأ)، ت7 و يا باالتر از 7امتياز 

 ثرؤاين مطالعه نشان داد كه ميتوان از سيستم امتيازبندي باليني آلوارادو بهعنوان ابزاري ساده و م  نتيجهگيري:
باعث كاهش موارد جراحيهاي بيمورد و عوارض ناشي از  جهت بهبود تشخيص آپانديسيت حاد استفاده كرد زيرا

ويژه دراطفال و مردان خواهد شد و بنابراين پيشنهاد ميكنيم كه جراحان جهت ارتقاء هانجام جراحي تأخيري ب
و استفاده كنند. ولي با توجه به نتايج ضعيف اين سيستم امتيازبندي  تشخيص باليني خود از سيستم امتيازبندي آلواراد
 سالگي) توصيه به استفاده از روشهاي پاراكلينيك مانند 15-45در بيماران خانم به خصوص در سنين باروري (

 سونوگرافي و... ميشود.

  پاتولوژي، آلوارادو،آپانديسيت حاد واژگان كليدي:
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بررسي اثر پودرتوري فانوس راديواكتيو در استحكام كششي زخم پوست ناحيه 

پشت موش صحرايي 
Pابراهيم نوري

1
P، اعظم نوريP

2
Pدكتر مظفر رضواني پور ،P

3
Pدكتر سيد محمد جواد مرتضوي ،P

4
Pدكتر سيده نرگس حسيني ،P

4 
- دانشجوي پزشكي علوم پزشكي رفسنجان 1
- كارشناس ميكروبيولوژي 2
3 -PH.D (مركز تحقيقات فيزيولوژي علوم پزشكي كرمان) فيزيولوژي علوم پزشكي كرمان 
- پزشك عمومي  4

چكيده 
ترميم زخم پديدهاي است پيچيده اما منظم كه در آن تعدادي از فرآيندهاي سازمان يافته و هماهنگ دخالت   مقدمه:

دارند. يكي از مسايل مهم در ترميم زخم، استحكام كششي زخم ميباشد. استحكام كششي زخم ميزان نيروي مورد 
نياز براي از هم گسيختن بافت در محل زخم ميباشد. استحكام كششي زخم نشان ميدهد كه هر بافت آسيب ديدهاي 

-به چه ميزان، در برابر نيروي وارده براي از هم گسيختن مقاومت ميكند و در واقع نشاندهنده كيفيت ترميم بافت مي

دارند.  Yttriumميباشد كه انواع غير راديواكتيو آنها  باشد. پودر توري فانوس حاوي ميزان كم ماده راديواكتيو توريوم
در استفاده از پودر توري فانوس راديواكتيو در زخم ناحيه  كششي زخم هدف اصلي از اين مطالعه ارزيابي استحكام

مياني پشت موش صحرايي ميباشد. 

 تايي آزمون و شاهد 18 سر موش صحرايي نر بهصورت تصادفي به دو گروه 36در اين مطالعه  مواد و روشها:
 ميليمتر در ناحيه مياني پشت موشها ايجاد شد. در سه روز 20تقسيم شدند. زخمي با ضخامت كامل پوستي بهطول 

 و 21 و14اول پس از ايجاد زخم پودر حاوي ماده راديوركتيو و غير راديواكتيو ريخته شد. سپس نمونهها در روزهاي 
 پس از ايجاد زخم بررسي شدند. استحكام كششي زخم با استفاده از دستگاه تنسيومتر اندازهگيري شد. بعد از 30

 بهعنوان P<0.05 ارزيابي شدند. ANOVAو  t-test و روش آماري SPSS 15جمعآوري دادهها، با استفاده از نرمافزار 
سطح معنيدار آماري در نظر گرفته شد. 

 معنيدار بود. استحكام كششي زخم در گروه 30اختالف بين گروه آزمون و كنترل از لحاظ آماري، در روز  يافتهها:
آزمون كمتر از گروه كنترل بود. 

 با توجه به اين مطالعه، پودر توري فانوس حاوي ماده راديواكتيو استحكام كششي زخم را كاهش داد. نتيجهگيري:
علت اين پديده ممكن است ناشي از اثرات ماده راديواكتيو بر روي ميزان رشتههاي كالژن و يا ساير اجزاي ماتريكس 

-خارج سلولي و يا ناشي از اثرات سوء آن بر سنتز باندهاي هيدروكسي پرولين كالژني باشد كه نياز به مطالعات بيش

تري دارد. 

استحكام كششي، ترميم زخم، توري فانوس، راديواكتيو  واژگان كليدي:
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 مدينه شهر الدخيل و زين مركزي آشپزخانههاي محيط بهداشت وضعيت بررسي
 86 عمره حج عمليات در منوره

Pنويد حيدري

1
Pسعيد ناظمي ،P

2
Pدكتر حسين فضلي ،P

3 
 بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3- دانشجوي ترم 1
- مربي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  2
- رئيس هيأت پزشكي حج و زيارت در شهر مدينه منوره 3

چكيده  
هدف از انجام اين مطالعه بررسي بهداشت محيط آشپزخانههاي مورد مطالعه است زيرا گزارشات متفاوتي از  مقدمه:

-وضعيت بهداشت محيط آشپزخانه در دسترس بوده كه حاكي از رعايت يا عدم رعايت بهداشت محيط در آشپزخانه

هاي مركزي ميباشد. 

 آشپزخانه مركزي زين والدخيل ميباشد كه وظيفه طبخ غذاي روزانه بيش 2جمعيت مورد مطالعه  مواد و روشها:
 زائر ايراني را در شهر مدينه به عهده دارند. مطالعه از نوع بررسي توصيفي است. 28000از 

ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه بوده كه اعتبار و روايي آن با انجام يك بررسي مقدماتي مورد تأييد قرار گرفت. در 
اين مطالعه قسمتهاي مختلف آشپزخانه شامل سردخانه زير صفر، سردخانه باالي صفر، محل ديفراست مواد پروتئيني 

منجمد، تأسيسات ايمني، محل طبخ برنج، محل طبخ خورشت، محل شستشوي ظروف، آزمايشگاه كنترل كيفي، 
 در نظر گرفته شده 100وضعيت دفع زباله و وضعيت آب و فاضالب مورد بررسي قرار گرفته و درجه مطلوبيت كامل 

است.  
درجه مطلوبيت: منظور از درجه مطلوبيت درصد پاسخهاي مثبتي است كه به سؤاالت موبوط به وضعيت بهداشتي در 

هريك از بخشهاي پرسشنامه داده شده است. 

 12شامل درجه مطلوبيت وضعيت كلي بهداشت محيط ، آشپزخانههاو مطلوبيت كليه قسمتهاي آشپزخانه ( يافتهها:
 وضعيت نسبتاً مطلوب ميباشد 5 وضعيت مطلوب و 7بخش مورد مطالعه) كه بيشترين امتياز به آشپزخانه الدخيل با 

 وضعيت مطلوب تعلق گرفت. 2و كمترين امتياز به آشپزخانه زين با 

وضعيت بهداشت محيط آشپزخانههاي مورد مطالعه در مقايسه با استانداردها مطلوب نبوده و بهبود نتيجهگيري: 
وضعيت بهداشت محيط در آشپزخانهها ضروري است. 

 محيط، آشپزخانه زين، آشپزخانه الدخيل بهداشت واژگان كليدي:
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 از اردبيل داروخانههاي به مراجعهكننده بيماران اطالعات ميزان بررسي
 )1385 پاييز و تابستان (غيرنسخهاي داروهاي

 دكتر موسيالرضا معماري، دكتر غفور دادجويي

چكيده 
مصرف خود سرانه دارو متأثر از فرهنگ القايي جامعه، بدون مراجعه به افراد صاحب صالحيت پزشكي در مقدمه: 

اغلب كشورها خصوصاً كشورهاي با فرهنگ بهداشتي و درماني پائين رايج است. مطالعه حاضر ميزان اقدام به اين امر 
 1385و اطالعات افراد اقدامكننده به آن را در مراجعهكنندگان به داروخانههاي اردبيل در شش ماهه تابستان و پاييز 

 مورد ارزيابي قرارداده است.

جهت انجام مطالعه با استفاده از يك روش آماري مناسب و يك تحقيق مشابه انجام شده در سال  مواد و روشها:
 داروخانه اردبيل مورد مصاحبه قرار گرفتند و 60 داروخانه خوشهگيريي شده از 20 مراجعهكننده به 400 تعداد 1380

 400پرسشنامههاي از پيش تنظيم شده در ارتباط با تحقيق با توجه به اظهارات آنها تكميل شدند. خصوصيت مشترك 
مراجعهكننده مزبور درخواست دارو بدون نسخه از داروخانه بوده است. همكاران طرح با حضور در داروخانهها در 
فرجههاي زماني انتخاب شده به طور تصادفي، نسبت افراد داراي نسخه و بدون نسخه به كل مراجعهكنندگان را نيز 

 محاسبه كردهاند.

 درصد مراجعات به داروخانههاي مختلف را 90 الي 5نشان ميدهد كه درخواست داروي بدون نسخه  يافتهها:
 درصد مراجعان پس از ويزيت پزشك با نسخه جهت دريافت دارو به 70تشكيل ميدادهاند و بهطور متوسط حدود 

 درصد مراجعان بدون 78 درصد نيز بدون نسخه درخواست دارو داشتهاند. حدود 30داروخانه مراجعه كردهاند و 
نسخه اطالعات صحيحي از دوز و روش مصرف صحيح دارو نداشتند. درخواست براي دستههاي دارويي ضد التهاب 

 5/7 درصد، داروهاي اعصاب 8 درصد، ضد دردهاي مخدر 5/4 درصد، كورتونها NSAIDs) (20غير استروئيدي 
 درصد بوده است. مرجع اطالعاتي مراجعهكنندگان در مورد داروهاي 4 درصد و هورمونها 10درصد، داروهاي قلبي 

  درصد افراد فاميل و آشنايان بوده است.15 درصد موارد داروخانه، 25 درصد موارد پزشكان، 45مزبور 

نتايج حاصل نشانگر اطالعات ناكافي و نادرست افراد از داروهاي دريافتيشان بوده است كه مصرف  نتيجهگيري:
غيرمنطقي و نابجاي آنها را سبب گرديده است كه بسته به هر دسته دارويي عوارض و عواقب فردي و اجتماعي 

-مربوط به خود را به دنبال ميتواند داشته باشد. اين نتايج نمايانگر لزوم برنامههاي آموزشي، اقتصادي و نظارتي بيش

 تري هستند.

 نسخه، اطالعات، دارو، اردبيل واژگان كليدي:
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 سم عقرب مزوبوتوس )Lethal dose  )LD50 بررسي ميزان دوز كشندگي

 اوپئوس در استان اردبيل
Pمحمد بابايي

1
Pسعيد محمدي،P

2 

علوم پزشكي اردبيل دانشگاه - كارشناس زيستشناسي 1
- دانشجوي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 2

چكيده 
سميت عقربها در برخي از كشورها به يك مسئله جدي تبديل شده است. ايران نيز به دليل تنوع اقليمي و مقدمه: 

نيز دارا بودن آب و هواي مناسب جهت ادامه زندگي عقرب ها يكي از اين كشورها محسوب شده و مسئله عقرب 
گزيدگي يك از مسايل پزشكي بيمارستانهاي اين كشور است. عقربهاي خانواده بوتيده، خطرناكترين عقربها در 

سطح جهان شناخته شدهاند و اين در حالي است اكثر تنوع عقربهاي متعلق به خانواده بوتيده ميباشد. يكي از انواع 
عقربها كه در تمام نقاط ايران داراي پراكندگي قابل توجهي است، گونه مزوبوتوس اوپئوس ميباشد كه از نظر 

 درصد كل بيماران عقرب گزيده در ايران را به خود اختصاص داده است. بهمنظور كاهش 45اپيدميولوژي بيش از 
اثرات بيوشميايي سم عقرب ها، سرم ضد عقرب گزيدگي براي درمان اين بيماران استفاده ميشود، اما جهت تهيه اين 

) بهطور اختصاصي در مورد سم هر گونه عقرب در منطقه Lethal dose) LD50سرم شاخصي بهنام دوز كشندگي 
 Lethal doseجغرافيايي مختص به خود نياز داريم. بههمين دليل در اين تحقيق ما به بررسي ميزان دوز كشندگي

)LD50  .سم عقرب مزوبوتوس اوپئوس شكار شده از استان اردبيل پرداختيم (

 متر مربع 1000 ايستگاه كه هر كدام 20نمونهگيري و شكار عقربها از سطح استان اردبيل در مواد و روشها: 
 عدد عقرب شكار شد. جهت تهيه محلول سم مورد نياز از روش صاليه 233مساحت داشتند انجام شد و بهتعداد 

كردن (ماسيراسيون) تلسون عقربهاي مرده استفاده شده و محلول سم پس از سانتريفيوژ در دوزهاي مختلف به ميزان 
 هفته كه در شش گروه (گروه شاهد و 7 گرم و سن 20 تا 18 عدد موش آزمايشگاهي با وزن 30 ميلي ليتر به 5/0

 ساعت تحت نظر قرار داده و وقايع پيش 48) دستهبندي شده بودند، تزريق شد. موشها را به مدت 5 تا 1گروههاي 
آمده را به تفكيك گروه ثبت كرديم. 

 +LD50=ab+ab/1پس از ثبت ميزان مرگومير موشها به تفكيك گروه، با استفاده از فورمول يافتهها: 
ab/2+…+ab/nبهروش  ،behrenc  &  karber ميزانLD50 سم عقرب مزوبوتوس اوپئوس شكار شده از استان 

 ميليگرم بر كيلوگرم موش، محاسبه شد. 45/1اردبيل 

 5/1 سم عقرب مزوبوتوس اوپئوس كمتر از LD50با توجه با نتايج بهدست آمده در اين مطالعه ميزان نتيجهگيري: 
-ميليگرم بر كيلوگرم موش بوه و اين ميزان از نظر پزشكي براي براي انسان جزء عقربهاي خطرناك طبقهبندي مي

شوند. لذا پيشنهاد ميشود با مطالعات بيشتر و بررسي اپيدميولوژي عقربها در استان اردبيل، سرم اختصاصي براي 
عقرب مزوبوتوس اوپئوس تهيه گردد. 

 ميزان دوز كشندگي، عقرب مزوبوتوس اوپئوسواژگان كليدي: 
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در بيماران بيمارستان واسعي  CVAبررسي ميزان شيوع ريسك فاكتورهاي 

 84-85سبزوار در سال
Pاحمد معقول

1
Pخورشيد رضازاده بلوري ،P

1
Pموسيالرضا تدينفرد ،P

2
P  

 - دانشجويان رشته پرستاري 1
- كارشناس ارشد پرستاري و عضو هيأت علمي دانشكده پرستاري سبزوار 2

چكيده 
بيماري عروق مغز، پس از بيماري قلبي و سرطان سومين علت شايع مرگ در ممالك توسعه يافته بهشمار مي  مقدمه:

بهمعني كاهش ناگهاني عملكرد مغزي در اثر اختالل در خونرساني در قسمتي از مغز ميباشد. ريسك   CVAرود.
شامل بيماري قلبي، ديابت، بيماري اترواسكلروتيك عروق داخل و خارج جمجمه، فشار  CVAفاكتورهاي مربوط به 

خون، هايپركلسترولمي، سيگار كشيدن، قرص ضد باردار، چاقي، تاريخچه خانوادگي، سن، نژاد ميباشد. 

در سال  CVA بيمار با تشخيص اوليه 152اين يك مطالعه توصيفي مقطعي ميباشد كه بر روي  مواد و روشها: 
) در بيمارستان واسعي سبزوار بستري شده بودند انجام شد. تشخيص 85 و سه ماهه اول 84(سه ماهه آخر  85-84

سكته توسط متخصص مغز و اعصاب تأييد و انواع آن بهصورت ايسكميك و هموراژيك با سي تي اسكن مشخص 
گرديد. سپس دادهها با استفاده از چك ليستي كه حاوي اطالعات دموگرافيك علت زمينهاي بود بهصورت چهره به 

چهره با بيمار يا همراهي وي يا با استفاده از پرونده  بيمار گردآوري شد پس از سي تي اسكن و تشخيص متخصص، 
بيماراني كه آتروفي كورتيكال بودند از جمع نمونهها حذف شدند. جهت تجزيه و تحليل دادهها از آمار توصيفي 

استفاده شد.  

 درصد زن 59 درصد مرد CVA ،41 بيمار بستري در بيمارستان واسعي سبزوار با تشخيص قطعي 100از  يافتهها:
 درصد فشار خون 43به ترتيب:  CVA سال داشتند. شايعترين علل 60 درصد اين بيماران، سن بيشتر از 84بودند كه 

 درصد LDL ،(13 درصد 28 درصد كلسترول ، 36 درصد هيپرليپيدمي(14، 110 درصد قند خون ناشتا باالي 70باال، 
، ميباشد.  MI درصد 5 درصد كارديو مگال،25ديابت، 

در سبزوار بهترتيب فشار خون، كارديو مگالي،   CVAطبق نتايج اين تحقيق شايعترين علل نتيجهگيري:
ميباشد. كه ترتيب شيوع علل آن با مطالعات ساير كشورها متفاوت است. پيشنهاد ميشود  MIهيپرليپيدمي، ديابت، 

- پي CVAدرجامعه ما برنامهريزي مراكز آموزشي- درماني بر اساس پيشگيري و كنترل اين علل جهت پيشگيري از

ريزي گردد.  

 سكته مغزي، ريسك فاكتور، شيوع واژگان كليدي:
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) با self -image) و تصوير از خود (self-steamبررسي ارتباط عزت نفس(

وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
Pحديث آزادي

1
Pسميه سيدي،P

1
P،P Pدكتر افسانه كرامتP

2
Pاعظم احمدي زاده ،P

2 
 ناپيوسته مامايي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 4- دانشجويان ترم 1
- اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 2

چكيده 
با توجه به اهميت مسايل جوانان و كثرت دانشجويان در كشورمان ،بر آن شديم تا بهمنظور برنامهريزيهاي  مقدمه:

آتي، به بررسي ارتباط عزت نفس و تصوير از خود دانشجويان، با وضعيت تحصيلي ايشان بپردازيم 

 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم 259اين مطالعه يك پژوهش توصيفي تحليلي است كه درآن تعداد  مواد و روشها:
پزشكي شاهرود در رشتههاي پرستاري، مامايي، هوشبري و اتاق عمل مورد مطالعه قرار گرفتند. روش جمعآوري 
اطالعات از طريق تكميل پرسشنامه و تستهاي استاندارد كوپر اسميت (مربوط به عزت نفس) و راجرز (مربوط به 

تصوير از خود) توسط دانشجويان بود. از طرفي با مراجعه پژوهشگران به دايره امتحانات و مطالعه دفاتر كل نمرات 
توسط ايشان وضعيت تحصيلي هر دانشجو از نظر معدل دروس نظري، عملي، كارورزي و رتبه تحصيلي مشخص و 

 و براي تعيين ميزان همبستگي از آزمون آماري t- testثبت شد. تجزيه و تحليل دادهها براي مقايسه ميانگينها از 
«پيرسون» و جهت حذف تأثير برخي از عوامل مداخلهگر از «آزمون كوكران» و جهت مقايسه متغيرهاي كيفي هم از 

 استفاده شد.  xفرمول

اختالف معنيداري بين   برآورد شد.32/40±72/6ميانگين نمرات عزت نفس بر اساس نمره كوپر اسميت  يافتهها:
معدل كل، نمرات نظري با نمره كوپر اسميت مشاهده نشد اما  بين نمرات كارورزي با امتياز كوپر اسميت اختالف 

% از دانشجويان كه به رشته خود عالقهمند بودند، نمره كوپر اسميت باال و 5/57. (p<0.05)معنيداري وجود داشت 
% برآورد گرديد آزمون آماري بين 2/22بيش از ميانگين داشتند. اين ميزان در كسانيكه به رشته خود عالقهمند نبودند 

. (p<0.05) گروه اتالف معنيداري را نشان داد 2

با بررسي يافتههاي اين پژوهش چنين نتيجهگيري شد: تأثير عزت نفس و تصوير از خود بر نمرات  نتيجهگيري:
كارورزي بيشتر از نمرات تئوري و نمرات عملي بود و با توجه به تأثير عالقهمندي بر روي نمره كوپر اسميت (عزت 

نفس) توصيه ميشود قبل از انتخاب رشته آگاهيهاي الزم در مورد رشته تحصيلي در اختيار افراد قرار گيرد تا ادامه 
تحصيل با عالقهمندي و آگاهي صورت گيرد.  

 عزت نفس، تصوير از خود، وضعيت تحصيليواژگان كليدي: 
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 در شهرستان شاهرود1383-1385بررسي انجام وازكتومي طي سالهاي 

 
Pمعصومه اعرابي

1
Pافسانه زارعي ،P

1
Pدكتر افسانه كرامت ،P

2
Pامير كسائيان ،P

2
Pخانم بهزاد،P

3 
- دانشجوي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  1
- عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  2
- كاردان مامايي مركز بهداشتي درماني عظيما دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3

چكيده 
وازكتومي يك اقدام جراحي سرپايي براي مسدود كردن بخشي از وازدفران است كه با استفاده از بيحسي  مقدمه: 

 دقيقه انجام ميشود وازكتومي يك روش پيشگيري دايمي است نسبت به روشهاي ديگر 15موضعي و در مدت 
ارزانتر، آسانترو مؤ ثرتر بوده و عوارض و مرگومير كمتري دارد. فقدان اطالعات كافي در مورد وازكتومي باعث 

ميشود كه در بعضي جوامع از انجام عمل وازكتومي استقبال كافي بهعمل نيايد. دراين تحقيق انجام عمل وازكتومي در 
در شهرستان شاهرود مورد بررسي قرار گرفته است. 83-85سالهاي 

 83-85 تحليلي جامعه آماري كليه افرادي را شامل ميشد كه طي سالهاي–در اين مطالعه توصيفيمواد و روشها: 
مورد). در تحقيق حاضر كليه 323در مراكز بهداشتي- درماني شهرستان شاهرود مورد عمل وازكتومي قرارگرفته اند (

پروندههاي موجود وازكتومي مورد بررسي قرار گرفته و نمونهها از لحاظ تعداد، ويژگيهاي دموگرافيك، تعداد فرزند، 
- با يكديگر مقايسه شدند. تجزيه تحليل اطالعات با استفاده ازنرم83-85علت انجام وازكتومي و....در سالهاي 

 و با بهرهگيري از روشهاي آمار توصيفي و آناليز واريانس انجام گرفت. spssافزار

% از نمونهها شهري بوده و از لحاظ 85 /8: 1385-1383 وازكتومي انجام شده طي سالهاي 323از مجموع  يافتهها:
% داراي 3/40% كمتر از ديپلم و 6/36 داراي سواد خواندن و نوشتن، 7/19% از نمونهها بيسواد، 4/3تحصيالت 

-85تحصيالت ديپلم و باالتر بودند. از لحاظ يافتههاي دموگرافيك هيچ تفاوت معنيداري بين نمونهها طي سالهاي 
% از نمونهها نحوه آشنايي با روش وازكتومي را از طريق كار كنان بهداشتي ذكر كردند، نقش 9/67 مشاهده نشد. 83

-% و نقش رسانه37% و 2/18%، 5/12بهترتيب عبارت بود از 1383- 85اطرافيان در آشنايي با وازكتومي طي سالهاي 

 %.5/6% و 4/1%، 0هاي گروهي بهترتيب عبارت بود از 
 نسبت به سال قبل به طور بارزي افزايش پيدا كرده 1384بر اساس نتايج، انجام عمل وازكتومي در سال نتيجهگيري: 

- نيز وجود داشته است. با توجه به نقش فزاينده اطرافيان و رسانه85است اگرچه اين افزايش با روند كندتري در سال 

هاي گروهي در آشنايي با روش وازكتومي طي سالهاي مذكور بهنظر ميرسد برنامهريزي بيشتر در خصوص افزايش 
آگاهي همگاني(برگزاري كالسهاي آموزشي) و اطالع رساني از طريق رسانههاي گروهي ميتواند به روند استقبال 

عمومي از روش وازكتومي كمك كند. 

 تنظيم خانواده، وازكتومي، روشهاي پيشگيري دايمي واژگان كليدي:
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بررسي وضعيت تغذيه در بيماران مبتال به سكته مغزي بستري در بخش داخلي 

 مغز و اعصاب بيمارستان ولي عصر (عج)
Pزينب رفيعي

1
Pدكتر رياسي ،P

2
Pطاهر خزايي ،P

3 
- دانشجوي رشته پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 1
- متخصص داخلي مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 2
- كارشناس ارشد بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  3

چكيده 
سكته علت شايع مرگومير وشايعترين اختالل نورولوژيك ناتوانكننده ميباشد. كه عبارت است از: كاهش مقدمه: 

ناگهاني خونرساني به بخشي از مغز كه طوري به آن آسيب ميزند كه نميتواند بهطور طبيعي داراي كاركرد باشد. 
سكته مغزي ميتواند منجر به فلجي سيستم ماهيچهاي، اختالل در كار مراكز بينايي و سخنگويي و يا عمل تنفس گردد. 
بيماراني كه از اين ضربه جان سالم بهدر ميبرند غالباً براي هميشه از عواقب آن در رنجند. يكي از عوامل مستعد كننده 

-و در پيش C ,Eبيماري رژيم غذايي پر چرب يا پر نمك ميباشد. مصرف بعضي مواد از جمله: ماهي، ويتامينهاي 

گيري از سكته مغزي مؤثر ميباشند. از آنجايي كه تغذيه نقش مؤثري در وضعيت سالمتي و پيشگيري از بروز 
بسياري از بيماريها دارد وغالباً افراد با رعايت نكردن رژيم غذايي درست بهسوي نيستي گام بر ميدارند كه يكي از 

آنها همين سكته مغزي است كه اگر باعث مرگ ناگهاني فرد نشود حتما ناتواني و عوارض دراز مدت به دنبال خواهد 
داشت. ما بر آن شديم كه نقش تغذيه و رژيم غذايي در بروز سكته مغزي رادر بيماران بستري در بخش مغز و اعصاب 

بيمارستان ولي عصر(عج) را بررسي كرده و در ضمن آموزشهاي الزم را به بيمار بدهيم. 

 در بخش داخلي مغز 1385 تا تاريخ بهمن 1385به كليه بيماران سكته مغزي كه از تاريخ فروردين مواد و روشها: 
و اعصاب بيمارستان ولي عصر(عج) بستري گرديده و قادر به همكاري بودند، پرسشنامه خود ساخته كه پايايي و 

با استفاده ازآزمون  SPSSرواني آن تأييد شده و بهروش مصاحبه تكميل گرديد. سپس دادهها عد از ورود به نرمافزار 
T .ميانگين و آزمون كاي اسكور ارتباط بين متغيرها سنجيده شد 

% آنها 90 بودند و 60-79در اين مطالعه سكته مغزي در مردان كمتر از زنان بوده، افراد بيشتر در گروه سني يافتهها: 
% داراي مدرك كارشناسي 7/1% ديپلم و 3/2% سيكل و 5/10% بيسواد بودند، 2/84% متأهل و 8/95شغل آزاد داشتند، 

% و 95% و در گروه غالت: برنج 5/97و باالتر بودند. بيشترين درصد مصرف در گروه گوشتها: گوشت قرمز 
 گرم در ماه بود. ارتباط بين مصرف گوشت قرمز و روغن نباتي با سكته مغزي در 1880ميانگين مصرف روغن نباتي 

 معنيدار بود. α<%5سطح 

نتايج نشان داد كه مصرف گوشت قرمز، روغن نباتي ميتواند جزء ريسك فاكتورهاي ابتال به سكته نتيجهگيري: 
مغزي باشد و ميتوان با تعديل آنها در رژيم غذايي و آموزش به بيماران از بروز سكته مغزي و عوارض آن جلوگيري 

نمود. 

 تغذيه، سكته مغزيواژگان كليدي: 
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عوامل مرتبط در كاركنان  بررسي شيوع ناراحتيهاي اسكلتي عضالني و

  آزمايشگاههاي تشخيص طبي
Pسيد حسن طيبي

1
Pفريده صادقيان ،P

2
Pامير كسائيان ،P

2
Pپيراسته نوروزي ،P

3
P  

 بهداشت حرفهاي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3- دانشجوي ترم1
- - عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 2
- كارشناس آزمايشگاه دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3

چكيده 
بهطوري كه سازمان بهداشت  ناراحتيهاي اسكلتي عضالني يك مشكل بزرگ و رو به رشد در جهان است مقدمه: 

 را «دهه استخوان و مفاصل» ناميده است.كاركنان آزمايشگاههاي تشخيص طبي ازجمله 2000-2010جهاني دهه 
مشاغلي هستند كه بهدليل وضعيتهاي استاتيك، تكراري و استرسزا در كار با ميكروسكوپ و پيپت، زيركابينتهاي 

ايمني بيولوژيكي، ميكروتومي و..... اغلب با خطر ناراحتيهاي اسكلتي عضالني مواجه هستند. هدف از اين مطالعه 
  بررسي شيوع ناراحتيهاي اسكلتي عضالني و عوامل مرتبط در كاركنان آزمايشگاههاي تشخيص طبي ميباشد.

 نفركاركنان آزمايشگاههاي تشخيص طبي 156نوع مطالعه توصيفي- تحليلي و جامعه مورد مطالعه مواد وروشها: 
بجنورد و دامغان بوده روش جمعآوري اطالعات پرسشنامه استاندارد نورديك ميباشد. تجزيه و تحليل  در شاهرود

xP وآزمونهاي آماري  spssاطالعات با استفاده از نرم افزار

2 
P .و تيتست انجام گرفت

 و ساعات 19/10 ± 85/8 و سابقه كار 26/33 ± 33/9يافتهها نشان داد كاركنان آزمايشگاه با ميانگين سن  يافتهها:
% ) و 3/33%) و سپس درد گردن (7/41 در مطالعه شركت كردند شايعترين ناراحتي كمر درد(37/8± 36/2كار روزانه 

%) گزارش گرديد. بين مراجعه به پزشك بهدليل كمر 51شايعترين علت ناراحتي اسكلتي عضالني ايستادن طوالني (
درد، سن و سابقه كار ارتباط معنيداري بهدست آمد. همچنين بين ناراحتيهاي اسكلتي عضالني و كنترل عملكردها در 

 (P<0.05).محيط كار، تماس با مواد بيولوژيكي و روابط بين كاركنان ارتباط معنيدار شد 

با توجه بهنتايج حاصله ناراحتيهاي اسكلتي عضالني در كاركنان آزمايشگا ه باالست. براي پيشگيري  نتيجهگيري:
اقدامات ارگونوميك از جمله طراحي مناسب ميزها و صندليها، تنظيم ساعات كار و استراحت و معاينات پزشكي 

دورهاي بهمنظور تشخيص زودرس توصيه ميگردد. 

 ناراحتي اسكلتي عضالني، كاركنان آزمايشگاههاي تشخيص طبي، ارگونومي واژگان كليدي:
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بررسي شيوع ناراحتيهاي اسكلتي- عضالني و كاهش سالمتي مرتبط با كيفيت 

زندگي در بين پرسنل مامايي  شاغل در بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني 

شاهرود 
Pجالل يكدست

1
Pفريده صادقيان ،P

2
Pثمين معصومي ،P

3
Pحسين باقري ،P

4
Pشيوا زاهدي ،P

5 
 بهداشت حرفهاي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3- دانشجوي ترم1
- كارشناسي ارشد بهداشت حرفهاي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 2
- كاردان بهداشت حرفهاي 3
- عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 4
- كارشناسي بهداشت حرفهاي، معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 5

چكيده 
ناراحتيهاي اسكلتي عضالني يك مشكل شايع در كادر درمان است كه سبب درد و رنج آنان، غيبت از كار و  مقدمه:

 Health relatedزيانهاي اقتصادي اجتماعي ميگردد از آنجا كه مطالعه وضعيت سالمت مرتبط با كيفيت زندگي

quality of life) HRQOLپژوهش حاضر بهمنظور) يك روش اندازهگيري مهم براي مطالعه وضعيت سالمتي است  
 صورت گرفته است.  اسكلتي عضالني با كيفيت زندگي پرسنل مامايييبررسي ارتباط ناراحتيها

%) 8/54 (شاغل در بيمارستانها  مامايي نفر از پرسنل42حاضر تعداد  - مقطعيتحليليدر پژوهش  :مواد و روشها
 تكميل شده نورديك  پرسشنامهشركت كردندبهصورت همه شماري %) شاهرود 2/45و مراكز بهداشتي درماني (

جهت سنجش كيفيت زندگي مورد  (SF-36)كيفيت زندگيجهت سنجش ناراحتيهاي اسكلتي عضالني وپرسشنامه 
من ويتني،كروسكال واليس انجام  آزمونهاي آماري و  SPSS با نرم افزار اطالعات تجزيه و تحليلاستفاده قرار گرفت.

 .گرفت

 9/6 سال و ميانگين ساعات كاري آنان 7/32 ± 9/5 ميانگين سني واحدهاي مورد پژوهش بر اساس يافتهها يافتهها:
% شغل خود را پر استرس توصيف نمودند. 6/78% گاهگاهي ورزش ميكردند و 5/59 ساعت در هفته ميباشد. 7/44 ±
 واحدهاي مورد پژوهشنمره كيفيت زندگي كل در ميانگين % آنان ناراحتي اسكلتي عضالني راگزارش كردند و 7/85
 بهدست آمد. آزمون آماري تفاوت معنيداري از لحاظ ميانگين نمره كيفيت زندگي در ابعاد: محدوديت نقش 1/12±50

بهعلت مشكالت عاطفي، درد بدني و سالمت عمومي در پرسنل با و بدون ناراحتيهاي اسكلتي عضالني، شاغل در 
بيمارستان نشان داد. اما تفاوت معنيداري از لحاظ ميانگين كيفيت زندگي در تمامي ابعاد در پرسنل با و بدون 

 ).>05/0Pناراحتيهاي اسكلتي عضالني، شاغل در مراكز بهداشتي درماني روستايي و شهري بهدست نيامد.(

ناراحتيهاي اسكلتي عضالني درپرسنل مامايي شاغل در بيمارستانها باالتر از مراكز بهداشتي درماني  نتيجهگيري:
است و كيفيت زندگي در ابعاد محدوديت نقش بهعلت مشكالت عاطفي، درد بدني و سالمت عمومي در ماماهاي 

شاغل در بيمارستانها بهطور معنيداري پايينتر است. براي پيشگيري، آموزش پرسنل، اصالح وضعيتهاي 
 درحين كار، معاينات پزشكي دورهاي براي تشخيص زودرس توصيه ميشود. posture)بدني(

 ناراحتيهاي اسكلتي عضالني، كيفيت زندگي، ماما، شاهرود واژگان كليدي:
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 بررسي اپيدميولوژيك كمردرد در كشاورزان روستاي كوچك يورت شيخان
Pعبدالصمد صفايي

1
Pفريده صادقيان ،P

2
Pاحمد خسروي ،P

3
P  

بهداشت حرفهاي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3- دانشجوي ترم 1
- كارشناسي ارشد بهداشت حرفهاي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 2
- كارشناسي ارشد اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3

چكيده 
) يك شكايت عمومي در بين همه مردم و يك مشكل شايع بهداشت LBP)(Low back painكمر درد (  مقدمه:

حرفهاي براي نيروي كار در سراسر جهان است كه با عاليم نا توانكننده و مزمن، هزينههاي زيادي را براي جوامع 
توليد ميكند.درتحقيقات زيادي، كشاورزي شغلي با خطر باال براي ناراحتيهاي كمر تشخيص داده شده است. هدف 

از اين مطالعه بررسي عوامل خطر ناراحتي كمر در كشاورزان است تا با اطالعات حاصل از آن به اقدامات پيشگيرانه 
بپردازيم. 

 نفركشاورزان ساكن روستاي كوچك 63نوع مطالعه توصيفي تحليلي بوده جامعه مورد مطالعه  مواد و روشها:
يورت شيخان گنبد و روش جمعآوري اطالعات پرسشنامه استاندارد نورديك ميباشد. تجزيه و تحليل اطالعات با 

xP وآزمونهاي آماري  spssاستفاده از نرمافزار

2
P .و تي تست انجام گرفت 

 8/9±6/3 و ساعات كار روزانه 4/19±14، سابقه كار7/34±9/14يافتهها نشان داد كشاورزان با ميانگين سن  يافتهها:
% از آنان براي كمردرد 1/59% از آنان كمردرد را در يك سال گذشته گزارش كردند 8/69در مطالعه شركت كردند كه 

%  بيش از يك هفته در سال گذشته كمردرد داشتند به لحاظ عوامل رواني محيط 1/34به پزشك مراجعه كرده بودند و
%) و سپس قيمت نامشخص 9/40كار، بيشترين عامل نگراني در محيط كار از بين رفتن و خراب شده محصول (

%) گزارش گرديد.  4/36محصول (

با توجه به نتايج حاصله ميزان كمردرد در كشاورزان باال است براي پيشگيري آموزش به كشاورزان،  نتيجهگيري:
 تنظيم ساعات كار و استراحت، معاينات پزشكي دورهاي توصيه ميگردد.

 كمردرد، كشاورز، اپيدميولوژيواژ گان كليدي: 
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 بررسي عوامل مرتبط با مصدوميت موتورسواران در حوادث ترافيكي در شاهرود
Pمحمد عبدپناه

1
Pفريده صادقيان ،P

2
P ،ربابه يونسيانP

3
Pمحمود مسعودي ،P

4 
 بهداشت حرفهاي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3- دانشجوي ترم 1
 - كارشناسي ارشد بهداشت حرفهاي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود2
- كارشناس بهداشت عمومي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3
- كارشناس بهداشت حرفهاي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 4

چكيده 
يكي از عواملي كه موجب افزايش تصادفات در كشورهاي با در آمد كمتر شده است افزايش موتورسيكلت مقدمه: 

- تعداد سواري و موتورسيكلت شماره81-82است. در ايران برابرآمار رسمي نيروي انتظامي، فقط در فاصله سالهاي 

% افزايش داشته. هدف از اين مطالعه تعيين عوامل مرتبط با مصدوميت ناشي از موتورسيكلت ميباشد. 35گذاري شده 

 تحليلي در مورد مصدومين ناشي ازحوادث موتورسيكلت به اجرا درآمد كه در –مطالعه توصيفيمواد و روشها: 
Pمركز تروماي بيمارستان امام حسين 

(ع)
P پذيرفته شدند. اطالعات با پرسشنامه شامل 1384 ماه اول سال6 شاهرود در 

مشخصات دموگرافيك، اطالعات بيمارستاني جمعآوري و آناليز گرديد. 

% 7/33% موتور سوار بودند (6/45 مصدوم حوادث ترافيكي درمدت شش ماه 621نتايج نشان داد از تعداد  يافتهها:
%) داراي بيشترين 9/35 سال با (20-29% از آنان مرد ميباشند گروه سني 3/87% سرنشين) كه9/11راننده و 

% از 5/37% رخ داده است. 7/53مصدوميت ميباشند. همچنين بيشترين آسيب در موتورسواران در داخل شهر با 
% از شكستگيها ناشي از موتور سيكلت بوده است. در 8/51% از صدمات داخل جمجمهاي و 40موارد قطع عضو،
% در بيمارستان فوت شدند. بيشترين حوادث منجر به مصدوميت موتورسواران 4/0% بستري و 67نتيجه اين آسيبها 

 اتفاق افتاده 13 صبح تا10%) دربين ساعات 30% بوده است. بيشترين موارد مصدوميت (21در روزهاي پنجشنبه با 
% از رانندگان موتور از كاله ايمني در 1/90% شايعترين صدمات وارده به مصدومين بود. 4/41است و شكستگيها با 

هنگام سانحه استفاده نميكردند. در اين مطالعه بين مصدوميت ناشي از حادثه و سن، جنس، نحوه خروج فرد مصدوم 
از صحنه حادثه، خارج شهر و داخل شهر بودن ارتباط معنيداري بهدست آمد. 

تعداد كمي از رانندگان موتور ازكاله ايمني در هنگام تصادف استفاده ميكردند. راه كارهاي اصلي براي نتيجهگيري: 
كاهش آسيبهاي حوادث موتور سيكلت، برقرار نمودن و اجراي دقيق قوانين ايمني و بهطور خاص اخذ گواهينامه، 

قانون اجباري شدن كاله ايمني استفاده از لباسهاي فلورسانس نظارت بر افزايش بيرويه توليد موتورسيكلت، 
تغييرآگاهي و عملكرد ايمني ميباشد. 

 موتورسيكلت، صدمات حوادث ترافيكي، عوامل مرتبط واژگان كليدي:
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بررسي ميزان عملكرد زنان مراجعهكننده به مركز تحقيقات سرطان پستان 

 1386بيمارستان خاتم االنبياء شاهرود در زمينه سرطان پستان سال 
Pزهرا وليـان

1
Pطاهره سعيدي ،P

2
Pسعيده شريعتي ،P

2
Pمحمود بخشي ،P

3 
 دانشجوي پرستاري وعضو انجمن علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود –1
- دانشجوي پرستاري و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود 2
 عضو هيأت علمي دانشكده علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود –3

چكيده 
 سال گذشته ميزان تشخيص آن به خاطر استفاده 20سرطان پستان شايعترين سرطان زنان سراسر دنياست در  مقدمه:

فزاينده از روشهاي غربالگري سينه در حال افزايش است. جهت كشف زودرس و درمان سريعتر سرطان پستان 
-برنامه بيماريابي به صورت معاينه فيزيكي، آموزش خود آزمايي پستان و ماموگرافي توصيه ميشود. پژوهش حاضر به

منظور بررسي عملكرد زنان مراجعهكننده به مركز تحقيقات پستان در زمينه خود آزمايي پستان انجام شده است. 

 ساله مراجعه كننده 20-70در پژوهش حاضر كه يك مطالعه توصيفي- مقطعي است يكصد خانم   مواد و روشها:
-به مركز سرطان پستان بيمارستان خاتم االنبياء مورد جهت انجام پژوهش ابتدا با مطالعه كتب و مقاالت معتبر پرسش

 قسمت ميباشد: قسمت اول حاوي اطالعات دموگرافيك بيمار و 2نامهايي تهيه گرديد كه بررسي قرار گرفتند. شامل
قسمت دوم حاوي سؤاالتي جهت بررسي عملكرد بيمار در زمينه انجام خودآزمايي پستان ميباشد. اعتبار علمي 

پرسشنامه با نظر اساتيد محترم دانشكده علوم پزشكي دانشگاه آزاد و دولتي شاهرود تأييد گرديد. سپس با حضور در 
مركز تحقيقات سرطان پستان بيمارستان خاتم االنبياء ضمن مصاحبه پرسشنامه تكميل گرديد و تجزيه و تحليل توسط 

با نرم افزار تحت ويندوز انجام شد.   SPSSبرنامه

-%) و خانه90 سال بود. اكثريت متأهل (35براساس يافتههاي پژوهش ميانگين سني واحدهاي مورد پژوهشيافتهها: 

%) 86%) بودند. سابقه سرطان پستان و ساير سرطانها در هيچيك از نمونهها وجود نداشت و اكثريت نمونهها (77دار (
سابقه بيماري خاصي را ذكر نكردند. ميانگين نمره عملكرد واحدهاي مورد پژوهش در رابطه با خود آزمايي 

% عملكرد متوسط داشتهاند. ميانگين نمره 50% عملكرد ضعيف و 46 ميباشد كه در حدود 12 از 6/4±04/2پستان
 مستقل Tآزمون آماري . (p=0.2) ميباشد 8/4 و زنان متأهل 9/3عملكرد زنان مجرد در مورد خودآزمايي پستان 

تفاوت معنيداري را از نظر آماري بين ميانگين نمره عملكرد زنان مجرد و متأهل نشان نداد همچنين ميانگين نمره 
). آزمون آماري آناليز p=0.46 ميباشد (0/5 و در زنان كارمند 6/4عملكرد در زمينه خودآزمايي پستان در زنان خانهدار 

واريانس تفاوت معنيداري را از نظر عملكرد زنان در زمينه خودآزمايي پستان در كساني كه سابقه سرطان پستان و 
. (p=0.79)ساير سرطانها را در خانواده داشتند و كساني كه چنين سابقهاي نداشتند نشان نداد 

با توجه بهنتايج پژوهش حاضر كه نشان داد عملكرد زنان در مورد خودآزمايي پستان در حد ضعيف  نتيجهگيري:
تا متوسط ميباشد و بهخصوص زنان خانهداردر اين زمينه از عملكرد پايينتري برخوردارند كه بايد با آموزشهاي 

گسترده همراه با آموزش عملي عملكرد آنان را در اين زمينه افزايش داد تا به اين طريق گام مؤثري در زمينه پيشگيري 
و يا كاهش عوارض بيماري و بالطبع بهبود عملكرد زنان و كيفيت زندگي آنها محسوب ميگردد. 

 عملكرد، زنان، خودآزمايي پستان، سرطان پستان واژگان كليدي:
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بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاء آموزشي باليني از ديدگاه دانشجويان مامايي 

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
Pحديث آزادي

1
Pثريا طايفه ،P

1
P،P Pزهره صدقيP

1
Pمحبوبه پورحيدري ،P

2
Pفرشته ميري ،P

3 

- دانشجو كارشناسي ناپيوسته مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 1
- عضو هيأت علمي گروه مامايي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 2
- كارشناس مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  3

 چكيده
براساس نظريه ارتقاء مستمر كيفيت، ارتقاء واقعي با درك كامل عملكرد فرآيندها و سيستمها و اصالح دايمي  مقدمه:

آنها ، بر مبناي اطالعات توليد شده توسط خود فرآيندهاي سيستم، امكانپذير است. اين مطالعه با هدف تعيين موانع و 
مشكالت و راهكارهاي بهبود كيفيت آموزش باليني از ديد دانشجويان مامايي دانشكده علوم پزشكي انجام شد. 

 دانشجو سال آخر پيوسته و كليه دانشجويان ناپيوسته مامايي 100 مقطعي، –در اين مطالعه توصيفي  مواد و روشها:
 حيطه مؤثر بر آموزش باليني يعني 5بهصورت سرشماري انتخاب شدند. دادهها توسط پر سشنامهاي روا و پايا كه 

 عبارت مورد بررسي قرار داده و با مقياس 35فرادهنده، فراگير، برنامهريزي آموزشي، محيط آموزشي و ارزشيابي را با 
رتبهاي سنجيده شده بود، جمعآوري و مورد بررسي قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل دادهها از آمار توصيفي و 

تحليلي استفاده شد. 

نتايج حاصل از پژوهش نشان داد پاسخگويان در خصوص عامل فرا دهنده، همكاري و حمايت مربي از  يافتهها:
، در مورد عامل فراگير دادن استقالل عمل به 58/3دانشجويان و احترام به دانشجو توسط مربي با ميانگين امتياز 

، در خصوص عامل برنامهريزي آموزشي گذرانيدن دروس تئوري 56/3دانشجو تحت نظارت مربي با ميانگين امتياز 
، در مورد عامل محيط آموزشي باليني احساس مسئوليت ماماهاي 75/3مربوطه قبل از شروع كار آموزي با ميانگين 

 و در خصوص عامل ارزشيابي، ارزشيابي دانشجويان از 43/3باليني جهت راهنمايي دانشجويان با ميانگين امتياز 
 را مؤثرترين فاكتورها در ارتقاء كيفيت آموزش باليني ميدانستند. 18/3عملكرد مربيان با ميانگين امتياز 

پر اهميتترين عبارات مربوط به هر يك از ابعاد پنجگانه از نظر دانشجويان بيانگر آن است كه در  نتيجهگيري:
آموزش باليني گروه مامايي فرصتهايي براي ارتقاء كيفيت وجود دارد لذا بهنظر ميرسد براي بهبود وضع كيفيت 

خدمات آموزشي ارايه شده بهتر است با توجه به اين عبارات راهكارهايي تدوين و به اجرا در آيد  

آموزش باليني مامايي، كيفيت، فرادهنده، فراگير، برنامهريزي آموزشي، محيط آموزشي،  واژگان كليدي:
 ارزشيابي 
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بررسي شيوع و مقايسه افسردگي و اضطراب در زنان داراي حاملگي خواسته و 

ناخواسته مراجعهكننده به مراكز بهداشتي درماني و مطبهاي خصوصي شهر 

 1386بندرعباس سال 
Pنجمه شاهين فرد

1
Pنسرين بابادايي ،P

1
Pالدن ابراهيمي فر ،P

1
Pفاطمه وحداني ،P

3
Pفاطمه علي اكبري ،P

4
Pدكتر تيمورآقاماليي،P

5
P  

- دانشجوي كارشناسي مامايي، دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس  1
- كارشناس مامايي، دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس 2
- كاردان بهداشت خانواده، دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس 3
- كارشناس ارشد، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 4
- عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس 5

چكيده 
مادران داراي حاملگي ناخواسته در طول بارداري بهعلت نوع حاملگيشان با عوامل خطر زيادي مواجهاند. مقدمه: 

پژوهش حاضر با هدف تعيين فراواني و مقايسه افسردگي و اضطراب در زنان داراي حاملگي خواسته و ناخواسته در 
شهر بندرعباس انجام گرفت. 

اطالعات از طريق مصاحبه با زنان باردار و ثبت آنها در پرسشنامه صورت گرفت. براي تعيين  مواد و روشها:
 سؤال آن وضعيت اضطراب و 7 سؤال است كه 14استفاده شد كه داراي  HADSاضطراب و افسردگي از پرسشنامه 

- نفر بود. براي تجزيه و تحليل اطالعات از نرم278 سؤال ديگر وضعيت افسردگي را مشخص ميكند. حجم نمونه 7

 استفاده شد. T-testو آزمون آماري  SPSSافزار آماري 

 و در خانمهاي داراي حاملگي 6/3±3/9ميانگين نمره اضطراب در خانمهاي داراي حاملگي خواسته  يافتهها:
 بود و اختالف آماري معنيداري بين آنها وجود داشت. از نظر اضطراب خانمهايي كه حاملگي 4/3±4/10ناخواسته 

% دچار اضطراب بودند و در خانمهايي كه حاملگي خواسته 6/48% مرزي و 4/30% طبيعي، 30/20ناخواسته داشتند
-% دچار اضطراب بودند. ميانگين نمره افسردگي در خانم5/36% مرزي و 5/32% طبيعي،6/30داشتند از نظر اضطراب 

 بود و اختالف آماري معنيداري 2/3±9/6 و در خانمهاي داراي حاملگي ناخواسته 3/7±8/6هاي با حاملگي خواسته 
% 1/71% مرزي و 8/36% طبيعي، 3/45بين آنها وجود نداشت. از نظر افسردگي خانمهاي داراي حاملگي ناخواسته 

% 3/9% مرزي و 27% طبيعي، 7/63دچار افسردگي بودند و در خانمهايي كه حاملگي خواسته داشتند از نظر افسردگي 
دچار افسردگي بودند. 

بر اساس نتايج اين مطالعه الزم است درخصوص ارتباط وضعيت حاملگي خواسته و ناخواسته و  نتيجهگيري:
وضعيت افسردگي مطالعات بيشتري صورت گيرد. از نظر اضطراب نتايج مطالعه حاضر نشان داد در خانمهايي كه 

داراي حاملگي ناخواسته هستند ميان اضطراب بيشتر است. از اينرو الزم است مطالعاتي در زمينه كاهش اضطراب در 
اينگونه افراد صورت گيرد تا ميزان آن كاهش يابد و خانمهايي كه اين وضعيت را درند بيشتر به سالمت فرزند خود 

فكر كنند. 

 حاملگي ناخواسته، حاملگي خواسته، افسردگي، اضطراب واژگان كليدي:
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  ساله شهرستان شاهرود3-6بررسي ابعاد و شاخصهاي تن سنجي در كودكان 
Pندا اكبري جامي

1
Pسوسن جعفريان ،P

2
P  

- دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود 1
- متخصص اطفال و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 2

 چكيده

تشخيص سوء تغذيه و برخي از بيماريهاي كودكان به آگاهي از ميزان رشد آنها بستگي دارد. وقتي كه قد و مقدمه: 
وزن كودك با معيار مشخص مقايسه شود ميتوان به كمبود رشد وي پي برد. فقدان معيار مخصوص قد و وزن 

كودكان ايراني، ضرورت اجراي مطالعه اي در اين زمينه را ايجاب ميكند. 

 مهد كودك انتخاب 3 خوشهاي از – ساله كه به روش تصادفي6-3 كودك 228اين مطالعه بر روي  مواد و روشها:
) محاسبه BMIشده بودند، انجام شد. قد و وزن به روش استاندارد اندازهگيري شد و سپس شاخص توده بدني (

مقايسه شده  NCHSگرديد. در تجزيه و تحليل آماري صدكهاي مختلف رشد كودكان محاسبه گرديده و با استاندارد 
است. 

ميباشد.  NCHS ساله شاهرود همواره كمي باالتر از صدكهاي استاندارد 3-6صدكهاي قد كودكان  يافتهها:
 BMIاست. در مورد صدكهاي  NCHSصدكهاي وزن كودكان مورد مطالعه همواره پايينتر از صدكهاي استاندارد 

در مقايسه  BMIميباشد ولي در دختران الگوي مشخص از  NCHSدر پسران همواره پايينتر از صدكهاي استاندارد 
 ساله مورد مطالعه زير صدك 3-6 درصد كودكان 6/2مشاهده نشد. نتايج نشان ميدهد كه  NCHSبا منحني استاندارد 

 درصد افراد تحت 6/13قرار دارند و  NCHS وزن 5 درصد افراد زير صدك 9/3 قد استاندارد قرار دارند، همچنين 5
قرار ميگيرند.   NCHSبه سن  BMI 5مطالعه زير صدك 

كودكان آمريكايي قابل تعميم به جامعه پژوهش نيست. لذا  BMIنتايج داللت ميكند كه قد و وزن و  نتيجهگيري:
ضروري است استانداردهايي در سطح ملي و منطقهاي تهيه شود. 

) NCHS)، مركز ملي آمار سالمتي (BMIقد، وزن، شاخص توده بدني ( واژگان كليدي:
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بررسي فراواني بيماريهاي منتقله از راه خون در مراجعين به پايگاه انتقال 

 خون سمنان
Pسودابه پيوندي

1
P بهاره احدي، دكترP

2
P  

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان  ،ت علميأعضو هي- 1
 - پزشك خانواده و عضو باشگاه پژوهشگران جوان2

چكيده 
بيماريهاي منتقله از راه خون يكي از معضالت مهم در علم انتقال خون ميباشد كه باعث ايجاد بيماريها و  مقدمه:

 سالگي ديده ميشود 40 تا 20بيشتر در سنين  C  وBسفانه هپاتيت أمت عوارض و صرف بودجههاي سنگين ميشود.
از مهمترين عوامل  C و B را مردان تشكيل ميدهند.ويروس هپاتيت C  وB  درصد مبتاليان به هپاتيت90 تا 80و 

  وHbs Agبيماريهاي فراوردههاي خوني است بههمين دليل سازمان انتقال خون تمام خونهاي اهدايي را از نظر 

HCV  .كنترل ميكند

اين پژوهش بهصورت مقطعي با استفاده از پرونده مراجعين به پايگاه انتقال خون سمنان بر روي  :هاروش مواد و 
 انجام شده است. بعد از خون 84آخر فروردين ماه   تا82 فاصله زماني بهمن ماه نفر مراجعهكننده در 11943مورد 
 در پرسشنامه درج ميگرديد در صورت anti HCV و  HBVو نتيجه آزمون اليزا از نظر RH گروه خوني و گيري،

 بررسي ميشد. RIBA سط آزمون مجددا جهت تأييد توanti HCVمثبت بودن 

، كه با مثبت HCV anti% 15/0 و B % هپاتيت89/0كننده خون به روش اليزا   مورد اهدا11943از بين  يافتهها:
%) و سپس در 6/34 سال (30-39 در گروه سني B گزارش شد. بيشترين مبتاليان به هپاتيت RIBAتست تأييدي 

نها بهترتيب آبيشترين  % را افراد مذكر تشكيل ميدادند و5/92هل و أ% مت2/82 سال قرار داشتند. 40-49گروه سني 
 در گروه سني C. بيشترين مبتاليان به هپاتيت %) بودند1/27( +O%) و گروه خوني B+) 8/31 داراي گروه خوني

-% مذكر بودند. بيشترين آنها به7/88% متأهل و 61. تند سال قرار داش30-39 و سپس در گروه سني %44 سال 29-20

 B و C بودند وكمترين آلودگي در مبتاليان به هپاتيت A+ 27%% و گروه خوني O+ 8/35ترتيب داراي گروه خوني 

 بود   -Oمربوط به گروه خوني

 پايگاه انتقال خون سمنان نسبت به سالهاي در اهداكنندگان خون مراجعهكننده به B آلودگي به هپاتيت نتيجهگيري:
 anti % گزارش گرديد كه تشخيص آن با تعيينC15/0 % كاهش يافته است و آلودگي به هپاتيت 89/0% به 2/1قبل از 

HCV با تست تأييدي به روش اليزا و رد موارد مثبت كاذب RIBAبود. آموزش صحيح اهداكنندگان از نظر  

راه حل  رفتار اهداي خون در جهت تشويق به اهداي مستمر، بيماري هاي ويروسي و شرايط اهداي خون و تفهيم
 .كاهش آلودگي هاي ويروسي مي باشد

 بيماريهاي منتقله از راه خون و پايگاه انتقال خون :كليديواژگان 
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بررسي عوامل مرتبط با ميزان سزارين در استان تهران با به كارگيري رگرسيون 

 لوجستيك وآناليز مسيري
Pليال حسيني

1
Pزينت سارباني ،P

1
Pسودابه محرمي ،P

1
Pفرشته ميري ،P

2
Pدكتر غالمرضا بابايي، P

3
Pمريم كشاورز ،P

4 
- دانشجويان مامايي، دانشگاه علو م پزشكي شاهرود 1
- كارشناس مامايي، دانشگاه علو م پزشكي شاهرود 2
 - عضو هيأت علمي، دانشگاه تربيت مدرس3
- عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 4

چكيده 
 راه مناسبترين دارد. صعودي روند و است جهاني استانداردهاي از باالتر سزارين ميزان ما كشور در امروزه: مقدمه

 با مرتبط عوامل تعيين بهمنظور پژوهش اين. ميباشد آن بر مؤثر عوامل و علل شناخت سزارين ميزان كاهش براي
. شد انجام تهران استان در سزارين ميزان

 دولتي زايشگاه و بيمارستان 15 به حاملگي ختم جهت كه باردار خانم 6038 روي بر تحقيق اين :روشها و مواد
 ساده تصادفي صورت به گيري  نمونه.شد بودندانجام كرده مراجعه تهران شهر در واقع پژوهش مورد خصوصي و

 زايمان نوع فرزندان، تعداد مادر، وزن و سن مورد در سؤاالتي حاوي اي پرسشنامه از اطالعات جمعآوري براي بودو
 روش سزارين بر مؤثر عوامل تعيين براي مقاله اين  در.شد استفاده … و سزارين علت زايمان، مدت طول ، قبلي

 بهكمك مسيري تحليل روش سزارين غيرمستقيم و مستقيم تعيينكننده فاكتورهاي تمييز جهت و لوجستيك رگرسيون
. شد اعمال دادهها بر روي MINITAB8 و SPSS10 افزار نرم

 سن بررسي مورد عوامل بين گرفتند. از قرار سزارين عمل تحت زن 1401 مطالعه، مورد فرد 6038 بين از :يافتهها
را  معنيداري رابطه سزارين با پرزانتاسيون و جنين تعداد جنين، قبلي، زجر سزارين زايمان، تعداد مادر، وزن مادرو
 سزارين روي بر منفي را تأثير زايمانها كمترين تعداد و مثبت تأثير بيشترين قبلي سزارين). P>001/0. (دادند نشان

 تأثير سزارين روي بر جنين تعداد افزايش و بريچ نمايش جنين، زجر وجود كه داد نشان مسيري تحليل نتايج. داشتند
 احتمال  روي بر تأثير با سزارين روي بر مثبت و مستقيم تأثير بر مادرعالوه وزن و سن  افزايش.دارد ومثبت مستقيم
 به كمي مقدار به زايمانها، تعداد  افزايش.ميدهد افزايش را سزارين احتمال هم مستقيم غير شكل به قبلي سزارين
 سن. ميدهد كاهش را سزارين احتمال قبلي سزارين روي بر تأثيرگذاري با مستقيم غير شكل به و مستقيم صورت

 .ميكند عمل سزارين روي بر مستقيم غير فاكتور ريسك يك عنوان به زايمانها تعداد روي بر تأثير با مادر

 با توجه به نقش سزارين قبلي در افزايش آمار سزارين، بررسي بر روي انجام زايمان طبيعي در زنان نتيجهگيري:
با سابقه سزارين، نقش بسيار مهمي در كاهش عملهاي غير ضروري سزارين و در نتيجه صرفه جويي اقتصادي در 

كشور خواهد داشت.  

 سزارين، رگرسيون لوجستيك، آناليز مسيري واژگان كليدي:



هفتمين سمينار دانشجويي دانش و تندرستي  
 86 آذر ماه 23 و 22

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شاهرود

گا
انش

ح د
صب

ه  

بررسي عوارض بيهوشي عمومي و عوامل مرتبط با آن در بخش ريكاوري 

Pبيمارستان امام حسين 

(ع)
P 86 شاهرود در سال 

Pدكتر جواد نوريان

1
Pهاجر گودرزي ،P

2
Pمهديه مزجي ،P

2
Pمريم اكبري ،P

2
P  

- متخصص بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 1
- دانشجوي هوشبري، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 2

چكيده 
عوارض بيهوشي بسيار متعدد بوده و به عوامل مختلفي بستگي دارد كه با افزايش مدت زمان بستري بيمار در  مقدمه:

ريكاوري باعث افزايش هزينههاي اقتصادي- درماني و احتمال بيماريهاي واگير و عفونتها و به تأخير انداختن زمان 
ترخيص ميشود. نظر به اينكه بررسي آماري دقيقي در رابطه با فراواني عوارض بيهوشي عمومي در ريكاوري بيمارستان 

Pامام حسين 

(ع)
P .شاهرود انجام نشده نياز به پژوهش با عنوان اين طرح احساس گرديد 

) ASAبيهوشي ( IIو  I ساله با كالس 1–81 بيمار 127در پژوهش توصيفي مقطعي حاضر، تعداد  مواد و روشها:
تحت بيهوشي عمومي بهصورت تصادفي انتخاب شدند و مورد پژوهش قرار گرفتند سپس با استفاده از پرسشنامه به 

، كاي مربع، آناليز و  Test–tو آزمونهاي مرتبط مثل  SPSS ماه مورد سنجش قرار گرفتند و توسط نرمافزار 2مدت 
واريانيس مورد نجزيه و تحليل قرار گرفتند. 

 85/37 + 9/19 بيمار واجد الشرايط انجام شد ميانگين سني بيماران 127در پژوهش حاضر كه بر روي  يافتهها:
%) مؤنث بودند. ميانگين اندكس توده 7/41 بيمار (53%) مذكر و 3/58 بيمار (74 سال) بود. از نظر توزيع جنسي 1- 81(

%) و مغز و 2/25 بيمار (32با ENT  بهدست آمد. همچنين در اين مطالعه مشخص گرديد بخش 1/25عضالني بيماران 
%) به ترتيب بيشترين و كمترين بيماران ارجاعي به اتاق عمل را به خود اختصاص دادند. از نظر 7/4 بيمار (6اعصاب با 

 % بيماران مشاهده شد. همچنين در خصوص 2 درصد و ديابت در 11سوابق مهم بيماران، سابقه فشار خون در 
و هماتوكريت در محدوده طبيعي گزارش گرديد. در  Cr،Na  ،kآزمايشات قبل از عمل ميانگين آزمايشات قند، اوره، 

%) كمترني مقدار را 8/0 آتراكوريوم با (–/%) بيشترين و پروپوفل8/74 ساكسينيل با (–مورد داروهاي بيهوشي نسدونال
% استفاده 11 ايزوفلوران – N2O % و 3/6 هالوتان – N2Oبه خود اختصاص داده است. در القاي بيهوشي (استنشاقي) از 

%) حداقل مقدار را 8/0%) حداكثر و پروپوفل با (5/57كرده اند. در نگهداري بيهوشي با داروهاي تزريقي آتراكوريوم با (
%) به ترتيب بيشترين و 8/0 ميدازوالم با (–% و فنتانيل 7/78دارا بوده اند. در مورد پيش داروي بيهوشي فنتانيل با 

%) بيشترين و 5/16كمترين مقدار را داشتند. در مورد استفاده از داروهاي جانبي حين و بعد از بيهوشي ريورس با (
%) عمل جراحي و ميانگين قد ديده نشد 9/3%) كمترين مقدار را داشتند. فشار خون سيستميك با (8/0آداالت با (

)1/0<P ولي بين سن و ميانگين وزن با بروز عوارض ناشي از بيهوشي در بين بيماران مورد مطالعه رابطه معنيداري (
). P>001/0بهدست آمد (

طبق تحقيق فوق ميزان بروز عوارض بيهوشي كم بوده و با توجه به رابطه معنيدار بين ميزان عوارض نتيجهگيري: 
ناشي از بيهوشي با ميانگين وزن و سن و سال توصيه ميگردد بيماران مسن و چاق آمادگي بهتري جهت عمل داشته و 

كنترل حين و بعد از بيهوشي اين قبيل افراد بيشتر صورت گيرد. 

 بيهوشي عمومي، ريكاوري بيمارستان امام حسين، عوارض بيهوشي واژگان كليدي:
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 86بررسي كيفيت خواب و كيفيت زندگي زنان يائسه روستاي رويان در سال 
Pريحانه عرب

1
Pحميد كالليان مقدم ،P

2
P ،زادهيمالهه ابراه P

3
Pاحمد خسروي ،P

4 
دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  - دانشجوي كارشناسي مامايي،1
- عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 2
- كارشناس مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3
- كارشناس ارشد اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 4

چكيده 
يائسگي پديده اي طبيعي و فيزيولوژيك در روند زندگي است. مشكالت مربوط به خواب در زنان دو برابر  مقدمه:

اختالل خواب در دوران يائسگي بهمراتب شايعتر است. اين مطالعه به بررسي اختالالت خواب و  مردان است و
كيفيت زندگي زنان يائسه در روستاي رويان ميپردازد. 

 سال در روستاي رويان به صورت مقطعي بر اساس پرونده 40در اين مطاله تمام زنان باالي مواد و روشها: 
خانوار، مورد مصاحبه قرار گرفته و كساني كه حداقل يك سال تمام از قطع قاعدگي آنها گذشته بود؛ انتخاب و 

 براي آنان تكميل و دادهها با استفاده از نرمافزار  (SF-12)پرسشنامه بررسي كيفيت خواب پيتزبرگ و كيفيت زندگي
SPSS  .آناليز گرديد

 سال و ميانگين زمان طي شده براي شروع خواب برابر 60 زن يائسه با ميانگين سني 54در اين مطالعه  يافتهها:
 دقيقه بعد از رفتن به بستر به خواب ميروند. 30 نفر) از آنها اظهار نمودند كه بيش از 23% (6/42 دقيقه و 5/44

% آنها براي به خواب رفتن مجبور به 2/45 صبح برآورد شده است. 30/4ميانگين ساعت بيداري در نمونههاي حاضر 

 8/11 ±4/5استفاده از دارو (دستور داده شده توسط پزشك و يا خارج از دستور) بودند. ميانگين نمره كيفيت خواب 
 بعد مختلف كيفيت خواب) ميباشد. بين 7 در 5% زنان ضعيف (نمره كل باالتر و مساوي 1/98ميباشد. كيفيت خواب 

). p>05/0نمره كيفيت خواب و كيفيت زندگي رابطه معناداري مشاهده شد(

نتايج نشان داد كه كيفيت خواب زنان يائسه ضعيف بوده و باعث كاهش كيفيت زندگي آنها در ابعاد  نتيجهگيري:
مختلف آن گرديده است. 

 كيفيت زندگي، كيفيت خواب، زنان يائسه، اختالالت خواب واژگان كليدي:
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 منشور حقوق درخصوصپزشكان و پرستاران  و نگرش بررسي ميزان آگاهي

  1385 تابعه دانشگاه علوم پزشكي شاهرود: بيماران در بيمارستانهاي
Pمحمد اميري

1
Pحسن باقري ،P

2
Pربابه داورزني 3، سميرا ارشادي پور ،P

4 

- دانشجوي دكتري مديريت خدمات بهداشتي درماني 1
- كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني 2
 پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 7- دانشجوي ترم 3
  پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود7- دانشجوي ترم 4

 چكيده 
احترام به حقوق بيمارو تعيين چارچوب قانوني براي آن داراي سوابق ممتد در تاريخ مراقبتهاي بهداشتي  مقدمه:

 و ميزان آگاهيكه رعايت آن رضايتمندي بيماران را سبب ميشود. مطالعه حاضر بهمنظور تعيين  درماني كشورهاست
 تابعه دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در سال  پزشكان و پرستاران از منشور حقوق بيماران در بيمارستانهاينگرش
 صورت گرفت. 1385

 پژوهش توجه به محدود بودن جامعه بااين پژوهش از نوع مطالعات توصيفي- مقطعي ميباشد.  مواد و روشها:
سئوال 6و پرسشنامهاي مشتمل بر ها بهروش سرشماري مورد مطالعه قرارگرفته نمونهو نياز به اطالعات دقيق تمام 

سئوال اختصاصي در خصوص آگاهي و نگرش پزشكان وپرستاران از منشور حقوق بيمار تهيه، كه جهت 32عمومي و
تكميل در اختيار آنان قرار گرفت. نتايج بهصورت جداول و نمودارنمايش داده شد. 

 درصد را زنان 8/75درصد از مصاحبهشدگان مرد و 2/24نتايج حاصل از پژوهش حاكي از آناست كه  يافتهها:
 در بيمارستان فاطميه شاغل ميباشند. از مجموع 5/22 از آنان در بيمارستان امام حسين و 5/77تشكيل ميدهند كه 

داراي مدارك تحصيلي پائين تر مي باشند. 6/22 درصد داراي مدارك تحصيلي ليسانس و باالتر و 4/77مصاحبهشدگان 
درصد پزشك ومابقي را ساير رشته ها مانند اتاق عمل 4/10درصد پرستار، 4/60درصد از مصاحبه شدگان بهيار، 1/18

 درصد مصاحبهشدگان اعالم نمودهاند كه با منشور حقوق بيمار به طور كامل آشنايي 3/53،مامايي و... تشكيل ميدهند. 
 درصد از افراد مورد مطالعه اطالعات خود را از طريق كارگاهها وسمينارهاي آموزشي بهدست آورده 1/18دارند.تنها 

 درصد از افراد تاكنون دوره آموزشي از 9/15اند ومابقي اطالعات خود را از طرق ديگري بهدست آورده بودند. براي
 درصد افراد هيچگونه دوره اي نديدهاند. ميانگين نمرات آگاهي 1/84سوي بيمارستان در اين زمينه برگزار گرديده و 

 بين ميانگين نمرات آگاهي   ميباشد. با آزمون پيرسون20 از 09/17 و ميانگين نمرات نگرش برابر 20 از 38/16برابر 
 كه با آزمون اسپيرمن نيز اين موضوع تأييد گرديد.   P.v=0/0001و نگرش ارتباط معني داري مشاهده گرديد

 حقوق اين مطالعه و مطالعات مشابه در تعيين ميزان آگاهي پزشكان و بيماران نسبت بهيافتههاي  نتيجهگيري:
 مي تواند بهعنوان معياري مناسب براي ارزيابي واحدهاي درماني در ، در واحدهاي درماني حقوقبيماران و رعايت اين

 و آموزش پرسنل و يماران در زمينه حقوق بيماران، ميتواند  بيماران مورد استفاده قرار گيرد. حقوقزمينه رعايت
رضايتمندي بيشتر و بقاي سازماني را تضمين نمايد.  

منشور حقوق بيمار، پرستار، پزشك، آگاهي، نگرش، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  :واژگان كليدي
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بررسي مقايسهاي تأثير محلول استات و بيكربنات بر كفايت دياليز بيماران تحت 

Pدرمان با همودياليز در بيمارستان امام حسين 

(ع)
P شاهرود 

Pحسين ابراهيمي

1
Pحسن اسالمپناه ،P

2
Pانسيه دباغ ،P

3
Pزهرا شرفي ،P

4
Pزينب كريمي ،P

4 
 - عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود1
P- كارشناس پرستاري بخش همودياليز بيمارستان امام حسين2

(ع)
Pشاهرود  

P- كارشناس پرستاري و سرپرستار بخش همودياليز بيمارستان امام حسين3

(ع)
P شاهرود 

- دانشجوي رشته پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 4

چكيده 
همودياليز شايعترين روش مورد استفاده در درمان نارسايي كليه است. بهطور كلي دو نوع محلول دياليز  مقدمه:

وجود دارد (استات و بيكربنات). آمادهسازي محلول استات در مقايسه با بيكربنات سادهتر و ارزانتر بوده و طول مدت 
نگهداري آن هم بيشتر است، اما محلول استات را نميتوان در افراد مبتال به مشكالت كبدي، افراد الغر، پير و 

خردسال استفاده نمود. ضمن آنكه استات ميتواند سبب وازوديالتاسيون و افت فشار در بيماران شود. از طرفي محلول 
بيكربنات گرانتر بوده و احتمال آلودگي باكتريال در آن بيشتر است. اين تحقيق با هدف مقايسه تأثير محلول استات 

Pو بيكربنات بر كفايت دياليز بيماران تحت درمان با همودياليز در بيمارستان امام حسين 

(ع)
P .شاهرود انجام گرديد 

 بيمار مبتال به 30پژوهش حاضر يك مطالعه همگروهي و تحليلي- مقطعي ميباشد كه در آن  مواد و روشها:
Pنارسايي كليه تحت درمان با همودياليز در بيمارستان امام حسين 

(ع)
P مورد بررسي قرار گرفتند. 1385 شاهرود در سال 

تمامي بيماران ابتدا سه ماه با محلول استات و سپس سه ماه با محلول بيكربنات دياليز شدند. ابزار گردآوري اطالعات 
بود كه طي دو دوره  KT/Vو  URRصافي،  UFپرسشنامه شامل اوره قبل و بعد از دياليز، دور پمپ، مدت دياليز، 

سه ماهه ثبت و با هم مقايسه گرديد. براي تحليل دادهها از آزمون آماري ويلكاكسون استفاده شد. 

يافتههاي پژوهش نشاندهنده آن بود كه هنگام استفاده از محلول استات متغيرهاي دور پمپ، مدت دياليز،  يافتهها:
UF  ،صافيURR  وKT/V كمتر از مقادير مورد انتظار و متغيرهاي اوره قبل و بعد از دياليز بيشتر از مقادير مورد 

انتظار بود در حاليكه اين پارامترها هنگام استفاده از محلول بيكربنات در حد مقادير مورد انتظار يا نزديك به آن بود. 
آزمون آماري ويلكاكسون نشاندهنده وجود يك اختالف معنيدار بين متغيرهاي اوره قبل و بعد از دياليز، دور پمپ، 

 استات و بيكربنات بود. محلولهاي در زمان استفاده از KT/Vو  URRصافي،  UFمدت دياليز، 

يافتههاي پژوهش مبين آن بود كه در زمان استفاده از محلول استات بهعلت بروز عوارض بيشتر،  نتييجهگيري:
امكان كمتري جهت دستيابي به پارامترهاي الزم براي دياليز كافي وجود دارد. دياليز ناكافي هنوز يك مشكل باليني 
قابل توجه است و در افزابش مورتاليتي و موربيديتي بيماران تحت درمان با دياليز سهيم است. لذا بهمنظور كاهش 

مورتاليتي و موربيديتي بيماران دياليزي توصيه ميشود تا مراكز دياليز در درجه اول به ماشينهاي دياليز كه امكان 
استفاده از محلول بيكربنات دارند مجهز گردند و مراكز دياليز نيز حتياالمكان از محلول بيكربنات بهجاي محلول 

استات استفاده نمايند. 

 همودياليز، استات، بيكربنات، كفايت دياليز واژگان كليدي:
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بررسي و مقايسه دو روش پانسمان (پانسمان استريل و روش روتين بيمارستان) 

 عفونت موضعي محل آنژيوكت در بيماران بستري  درد، تندرنس وميزان بروز بر

Pدر بخش جراحي بيمارستان امام حسين 

(ع)
Pشاهرود  

Pزهرا غازي

1
Pمعصومه عرب ناصري ،P

1
Pابراهيمي، حسين P

2
P ،باقريحسين P

2
P  ،

- دانشجوي رشته پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 1
 - عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود2

چكيده 
عنوان شايعترين عارضه تزريقات وريدي شناخته شده است و بيماراني كه از كاتترهاي وريدي هفلبيت بمقدمه: 

استفاده مي كنند در معرض خطر فلبيت قرار دارند. خطر فلبيت با طوالني شدن مدت باقي ماندن كاتتر در محل 
 عالوه بر رعايت نكات آسپتيك طي  و كم كردن درد محل تزريقمنظور پيشگيري از عوارضهب .مييابدافزايش 

 اين مطا لعه باهدف تعيين .برد در دسترس سود  سا لم مقرون بهصرفه و،بايد از روشهاي زمان خروج كاتتر استفاده و
  طراحي گرديد. عفونت موضعي محل آنژيوكت  درد، تندرنس وو مقايسه دو روش پانسمان برميزان بروز

پژوهش حاضر يك مطالعه تجربي است. جامعه پژوهش شامل بيماران مبتال به آپانديسيت يا كله  روشها: مواد و
Pسيستيت بستري در بخش جراحي بيمارستان امام حسين 

(ع)
Pطور تصادفي در دو گروه قرار ه. بيماران ب بودند شاهرود

ازپانسمان  Bپس از تزريق آنژيوكت از روش روتين بيمارستان (فيكس كردن با چسب) و در گروه  A گرفتند در گروه
 درد، ابزار گردآوري اطالعات چك ليست ميباشد و محل تزريق آنژيوكت از نظر بروز. استريل استفاده گرديد

 مورد ارزيابي قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل دادهها از 48 و 36 ،24م فلبيت در ساعتهاي ي عالتندرنس و ساير
 استفاده گرديد. t-studentآزمون  آمار توصيفي و

تندرنس و  24 در ساعت يميافتههاي پژوهش نشاندهنده آن بود كه در گروه روش روتين شايعترين عاليافته ها: 
در گروه روش پانسمان استريل   در محل تزريق بوده است. و تندرنس درد48 و36 ناحيه باالي تزريق در ساعت درد

 آهسته بودن جريان 48 و 36م فلبيت مشاهده نگرديد و شايعترين عالمت در ساعتهاي ي هيچگونه عال24در ساعت 
 در روش پانسمان استريل نسبت به روش روتين درد و تندرنسبين ميزان بروز بعالوه  بود.  و قرمزي محل تزريقسرم

.  در روش استريل كمتر از روش روتين بوددرد و تندرنساختالف معني داري مشاهده گرديد بهطوريكه ميزان بروز 
م فلبيت در روش پانسمان استريل نسبت به روش روتين اختالف معنيداري مشاهده يهمچنين بين ميزان بروز عال

 ضمناً بين ساير عاليم فلبيت در م فلبيت در روش استريل كمتر از روش روتين بود.يگرديد بهطوريكه ميزان بروز عال
. گرديدناختالف معنيداري مشاهده دو گروه 

درصد بيماران بستري در طول مدت درمان خود تحت  80-90با توجه به آنكه امروزه بيش از  نتيجه گيري:
 ميليون كاتتر محيطي وريدي جايگذاري ميشود لذا الزم است از 500و ساالنه بالغ بر  درمان وريدي قرار ميگيرند

روشهاي سالمتر در دسترس و مقرون بهصرفه مانند استفاده از پانسمان استريل جهت پيشگيري از عوارض حاصله 
  فلبيت واحتمال انتقال عفونت به بدن استفاده نمود. درد محل تزريق، تندرنس،مانند

  پانسمان استريل، آنژيوكتدرد، تندرنس،  :كليديواژگان 
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تعيين تأثير فيومهاي ناشي از عمليات جوشكاري بر ظرفيتهاي تنفسي كارگران 

مهرپرور تهران در سال  شاغل در ايستگاههاي كاري جوشكاري دركارخانه

1386 
Pرسول توكلي

1
Pدكتر كبري توكلي ،P

2
Pمهندس كبيري ،P

3 
 - دانشجوي كارشناسي بهداشت حرفه اي1
 - پزشك و مسئول مركز بهداشت كارخانه مهرپرور تهران2
- كارشناس ارشد آمار 3

 چكيده
بيماريهاي ريوي از طريق استنشاق گردوغبار، دود، گازها و بخارات و... ايجاد ميشود.در عمليات  مقدمه:

جوشكاري توليد گاز و فيوم (دود فلزي) ناشي از جوشكاري به چشم ميخورد. با توجه به اهميت موضوع ذكر شده 
تا ميزان اختالل  و عدم آگاهي از وضعيت اختالل عملكرد ريوي، اين مطالعه در كارخانه مهرپرور تهران صورت گرفت

 عملكرد ريوي بر اساس مقاديري اسپيرومتري نسبت به سالهاي قبل از استخدام مشخص شود.

 نفر از كارگران جوشكاري كه در معاينات قبل از استخدام 23اين بررسي به روش تحليلي بر روي  مواد و روشها:
 ساخت vitalograf 2120مدل  داراي فرم تكميل شده اسپيرومتري بودند انجام شد. دستگاه مورد استفاده اسپيرومتر

كشور انگلستان مي باشد. در حين اسپيرومتري از افراد پرسشنامه عاليم و ناراحتيهاي تنفسي براي هر فرد تكميل 
 ساعت قبل از انجام آزمايش هيچ دارويي مصرف نكنند و 24گرديد. از افراد تحت مطالعه قبل از تست خواسته شد تا 

% بود آزمايش به روز بعد موكول ميشد. بعد از استخراج نتايج پرسشنامه 5در سه بار بيش از  FVCچنانچه اختالف 
 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. SPSSو اسپيروگرام ها توسط نرم افزار 

 سال انجام شد كه 12 تا 2 سال و سابقه كاري 50 تا 25 جوشكار در گروه سني 23اين تحقيق بر روي  يافتهها:
 نفر از افراد و ايجاد اختالل 3 ساعت بوده است. با توجه به استعمال سيگار در 10ميزان مواجه اين افراد در طول روز 
 نفر 8 نفر جوشكار آرگون و 12 نفر كاهش يافت. از اين تعداد افراد 23 به 26در نتايج آزمايش ميزان نمونهها از 

 نفر برشكار بودند. در اين مطالعه تمام شاخص هاي اسپيرومتري قبل از استخدام با شاخص هاي 3جوشكار برق و 
 نفر 2 نفر افرادي كه در هنگام كار دچار تنفس ميشدند فقط 10اسپيرومتري در زمان مطالعه كاهش پيدا كرده است. از 

 نفر عمليات جوشكاري 3از آنها نتيجه اسپيرومترشان خفيف و يك نفر ماليم بود و نكته قابل توجه آن است كه اين 
 آرگون انجام ميدادند.

%) عاليم ماليم و 3/4 نفر (1%) عاليم خفيف و 8/7نفر(2با توجه به مطالعه از تعداد افراد مورد مطالعه  نتيجهگيري:
%) افراد در 8/43 نفر (10%) عاليم نرمال در نتايج اسپيرومتري مشاهده شد. براساس پرسشنامه تكميلي 9/86 نفر (20

 نفر از اين افراد عمليات جوشكاري با آرگون را انجام ميدادند كه اين ميزان در 3هنگام كار دچار تنگي تنفس شدند و 
، PPEمقايسه با بررسي هاي مشابه بسيار نزديك است. با اجراي پيشنهادات مناسب چون آموزش بهداشت، استفاده از 

 معاينات ميان دورهاي و... ميتوان به رفع اين مشكل پرداخت.

 جوشكاري، اسپيرومتر، ظرفيت تنفسي واژگان كليدي:
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 تأثير آموزش در آگاهي دختران دانشآموز در مورد ايدز
Pبتواللسادات احمدنيا

1
Pحديث آزادي ،P

1
Pمرضيه اسكندري ،P

1
Pنسرين بابادايي ،P

1
Pليالحسيني ،P

1
Pدكتر خديجه ميرزايي ،P

2
P دكتر ،

Pافسانه كرامت

3 
- دانشجويان كارشناسي مامايي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 1
- دكتراي تخصصي بهداشت باروري دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 2
- دكتراي تخصصي علوم بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3

 چكيده

-يكي از اهداف مهم توسعه هزاره پرداختن به مسايل بهداشت باروري و كاهش ايدز ميباشد. ايذز از مهم مقدمه:

ترين بيماريهايي است كه در حال حاضر سالمت جوامع بشري را تهديد ميكند سازمان بهداشت جهاني تمام 
كشورها را ملزم به بهكارگيري استراتژيهاي الزم جهت كاهش ايدز كرده است يكي از مؤثرترين روشها جهت 

رسيدن به اين هدف آموزش در مورد اين بيماريها و راههاي انتقال و پيشگيري از آن ميباشد. 

جامعه مورد نظر دانشآموزان مدارس راهنمايي شاهرود بوده است. جهت دستيابي به اهداف اين  مواد و روشها:
- دانشآموز از مدارس راهنمايي شاهرود انتخاب شدند. در اين روش ميزان آگاهي دختران دانش100پژوهش تعداد 

 tآموز قبل از آموزش و بعد از آموزش در مورد ايدز و راههاي انتقال و پيشگيري از آن سنجيده شد. از آزمون آماري 
  تست جهت بررسي اختالف بين سطح آگاهي قبل و بعد از آموزش استفاده شد.

 تست نشان داد كه بين ميزان آگاهي tسال بوده است.آزمون آماري 14و 13مينگين سني اين دانشآموزان  يافتهها:
-دانشآموزان قبل و بعد از آموزش ارتباط معنيداري وجود دارد. بين ميزان آگاهي دانشآموزان در مورد راههاي پيش

). بين ميزان آگاهي دانشآموزان و P>001گيري از ايدز قبل و بعد از آموزش تفاوت معنيداري وجود داشت(
تحصيالت والدين تفاوت معنيداري وجود نداشت. 

نتايج اين آموزش نشان داد كه ميزان آگاهي دانشآموزان در مورد ايدز و راههاي انتقال و پيشگيري  نتيجهگيري:
از آن قبل و بعد از آموزش ارتباط معنيداري وجود داشت. آموزش دانشآموزان نوجوان در سنين پايين ميتواند در 

جلوگيري از انتشار اين بيماري مهلك مؤثر باشد و يكي از استراتژيهاي مهم در اين مورد باشد.  

  ايدز، آگاهي، دانشآموزان واژگان كليدي:
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تأثير دخانيات بر اختالالت رفتاري و پرخاشگري در كودكان مدارس ابتدايي 

 1386شهر بندرعباس در سال تحصيلي
Pكرامت اهللا جهانشاهي

1
Pحميدرضا محبوبي ،P

1
Pزهرا جهانگيري ،P

1
Pنازنين شريف ،P

1 

- دانشجوي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 1

چكيده  
مصرف سيگار و ساير مواد دخاني در خانواده ، عالوه بر مشكالت جسمي از نظر روحي نيز آثار سوء بر  مقدمه:

اعضاي خانواده، مخصوصاً كودكان بهجاي ميگذارد. از سوي ديگر استعمال دخانيات از مهمترين معضالت بهداشتي 
ايران و ساير نقاط جهان ميباشد. به همين دليل بر آن شديم تا تأثير آن را بر اختالالت رفتاري و پرخاشگري در 

كودكان در معرض، بررسي كنيم. 

 دانشآموز مورد مطالعه از تعدادي از مدارس ابتدايي شهر 2184در اين مطالعه مورد- شاهدي مواد و روشها: 
بندرعباس كه بهصورت خوشهاي انتخاب شدند مورد بررسي قرار گرفتند. تعداد دانش آموزاني كه والدين آنها يا ديگر 

افراد خانواده آنها سيگار مصرف مي كرد شناسايي شده و بههمان تعداد نيز از دانش آموراني كه در خانواده آنها كسي 
سيگار مصرف نميكرد انتخاب شده و پرسشنامه در اختيار هر دو گروه قرار گرفت. پرسشنامه پرخاشگري آيزينگ 

توسط دانشآموزان و پرسشنامه اختالالت رفتاري مايكل راتر توسط معلم مربوط تكميل گرديد. 
 دانشآموز 184 پسر)، كه نصف اين تعداد يعني 182 دختر و 186 دانشآموز ميباشد (368كل نمونه پژوهش شامل 

 پسر) در معرض مصرف سيگار درخانواده قرار داشتند و نصف ديگر در معرض مصرف سيگار 91 دختر و 93(
و آزمون آماري كاي اسكوئر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.   spssنبودند. نتايج بهوسيله نرمافزار 

 سال بود. نتايج بررسيها نشان داد كه ارتباط بسيار قوي بين اختالالت رفتاري در كودك و 5/5ميانگين سني كودكان 
 عدد 20مصرف سيگار توسط مادر در دوره بارداري وجود دارد و خصوصاً در مادراني كه در ابتداي بارداري بيش از 

سيگار در روز ميكشيدند اين ارتباط قوي تر بود. ولي در مورد اختالالت رفتاري و درونگرا و اختالالت توجه در 
كودك اين ارتباط ضعيفتر بود. 

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ميدهد كودكان سيگاري به ميزان بيشتري از اختالالت رفتاري رنج ميبرند. آموزش 
خانوادهها در اين باره ضروري بهنظر ميرسد. 

 دخانيات، اختالالت رفتاري، كودكان، پرخاشگريواژگان كليدي: 
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جلوگيري از افت فشار خون در بيماران با بيهوشي اسپاينال بدنبال تزريق يك 

P ميليگرم افدرين قبل از عمل در بيمارستان خاتماالنبياء25ليتر سرم رينگر يا 

 

(ص)
P 1385-1386 شاهرود در سال 

Pپروانه شرافت

1
Pيوسف كلوخي ،P

2 
- دانشجوي پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي شاهرود  1
- متخصص بيهوشي عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي شاهرود  2

چكيده  
بيشك يكي از عوارض ناخواسته بيحسي موضعي اسپاينال هيپوتانسيون ميباشد. طبق مطالعات انجام شده  مقدمه:

 موارد در بيحسي موضعي اسپاينال هيپوتانسيون ايجاد ميشود. اين عارضه بهدليل بلوك كردن سيستم يكسومحدود 

اعصاب سمپاتيك ميباشد. با توجه بهشيوع افت فشار خون بهدنبال بيهوشي اسپاينال در بيماران و بهمنظور بررسي 
- افدرين قبل از بيهوشي در اين مورد تحقيق بر روي بيماران بيمارستان خاتمmg 25 سرم رينگر يا lit 1تأثير تزريق 

Pاالنبياء 

(ص)
P مراجعه كرده بودند انجام 85 – 86 شاهرود كه جهت انجام عمل جراحي تحت بيهوشي اسپاينال در سال 

شد.  

 نفر از بيماران تحت عمل 40 اين تحقيق با طراحي كارآزمايي باليني مقايسهاي بر روي تعداد مواد و روشها:
 mg 25 سرم رينگر و گروه ديگر با تزريق lit 1 نفره شامل گروهي با تزريق 20جراحي كه بهطور تصادفي به دو گروه 

وارد مطالعه ميشدند و همه بيماران  IIيا  Iدرجه  ASAافدرين قبل بيهوشي تقسيم شدند. بيماران افرادي بودند كه با 
بهروش استاندارد تحت بيهوشي اسپاينال قرار ميگرفتند.  

 نفر در گروه با تزريق افدرين كه به لحاظ سن و جنس مشابه 20 نفر در گروه با تزريق سرم رينگر و 20 يافتهها:
% با گروه با 85% در گروه با تجويز رينگر و 90بودند قرار گرفتند. ميزان جلوگيري از افت فشار در هر گروه بهترتيب 

تجويز افدرين محاسبه شد.  

بهنظر ميرسد تجويز دوز پيش درماني سرم رينگر جهت جلوگيري از افت فشار خون قبل از بيهوشي  نتيجهگيري:
اسپاينال مؤثر بوده و بهتنهايي و مشابه دوز پيش درماني افدرين قادر است فشارهاي حين عمل را كنترل نمايد.  

  Serum Ringer ,ephedrine ,CSF واژگان كليدي:
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 زنان باردار درو الگوي حساسيت دارويي يوري بدون عالمت ي شيوع باكتر

 مراجعهكننده به مركز آموزشي درماني دانشگاه تهران
Pزينت سارباني

1
Pسودابه محرمي ،P

1
Pليال حسيني ،P

1
Pفرشته ميري ،P

2
Pمريم كشاورز ،P

3
Pدكتر غالمرضا بابايي ،P

4 
- دانشجوي كارشناسي مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 1
- كارشناس مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 2
- عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشكي ايران 3
 - عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشكي تهران4

 چكيده

ناشي   و اكثر عفونتهاي عالمتدار آن نيزاستعفونت دستگاه ادراري از بيماريهاي شايع دورا ن بارداري  مقدمه:
 و جنين عواقب خطرناكي يوري بدون عالمت است كه عدم تشخيص و درمان بهموقع آن ميتواند براي مادري باكتر از
. با توجه به اهميت غربالگري در زنان باردار، مطالعه اي بهمنظور تعيين شيوع باكتريوري بدون بهدنبال داشته باشد را

 انجام شد.  1382در سال  عالمت، ارتباط آن با بعضي فاكتورها و تعيين الگوي حساسيت دارويي

  زن باردار مراجعهكننده به كلينيك سرپايي مركز آموزشيـ درماني900 از در يك مطالعه مقطعي مواد و روشها:
پس از تكميل پرسشنامه و معاينه بيماران توسط متخصص زنان و زايمان و اطمينان از حضرت زينب (س) تهران 

تشخيص قرار  كشت مورد بررسي و از لحاظ آزمايش كامل ادرار و وتهيه استريل   نمونه وسط ادرارسالم بودن آنها،
عمل هكربي بائر ب  آنتي بيوگرام به روش،عدد 000/100 گرفتند. سپس از باكتريهاي جدا شده باكلني كانت بيش از

  آمد.

شايعترين   وبهدست آمددرصد  7/3در زنان باردار بدون عالمت يوري ي  ميزان شيوع باكتردر اين مطالعه يافتهها:
 2/15كلبسيال   درصد و3/30ستافيلوكوك كوآگوالز منفي ، ا درصد3/33 اشرشياكلي ه بهترتيبجدا شدهاي ارگانيسم

) >P 05/0)، تعداد حاملگي (>001/0P در گروه مبتال به باكتري يوري بدون عالمت ميانگين سن (. بهدست آمددرصد
) باالتر از گروه سالم بود. سابقه عفونت ادراري اخير و سنگ كليه بين دو گروه با و بدون >05/0Pو تعداد زايمان (

شده بيشترين  ي سويههاي جدايالگوي حساسيت داروباكتري يوري بدون عالمت تفاوت آماري معنيداري نداشت. 
، همچنين بيشترين ميزان شيوع در سه ماهه دوم بارداري و در زنان با رتبه به آميكاسين نشان داد حساسيت را

حاملگي و سن باالتر بهدست آمد.  

-ضروري بهنظر ميكليه زنان باردار بهخصوص زنان با سن و تعداد حاملگي باالتر در انجام غربالگري  نتيجهگيري:

رسد. بر اساس نتايج اين مطالعه با توجه به شيوع باالتر باكتري يوري بدون عالمت در سه ماه دوم بارداري، در 
صورت منفي بودن آناليز ادراري در اولين ويزيت بارداري، تكرار تست در سه ماهه دوم بارداري، بخصوص در زنان با 

سن و تعداد حاملگي باالتر، هم چنين توجه به تغيير الگوي حساسيت داروئي و استفاده ي مناسبتر از آنتيبيوتيكها 
درمان زنان  ي مناسب براي پيگيري ويه الگويميتواند براي ارا مطالعات تكميلي ساير نقاط كشور نيزتأكيد ميگردد. 

 باشد. مثمر ثمر مبتال به باكتريوري بدون عالمت مفيد و باردار

 باكتريوري بدون عالمت، تعيين الگوي حساسيت دارويي، زنان باردار واژگان كليدي:
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مطالعه فراواني انگلهاي روده اي در مراجعين به مراكز آزمايشگاهي تشخيص 

 1383-1384طبي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در سال 
Pابراهيم نوري

1
Pعبدالهي حسين ، دكتر سيدP

2
P،  دكتر علي اكبر اعتمادي فرP

3 

- دانشجوي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 1
- دانشيار انگل شناسي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 2
 - پزشك عمومي3

چكيده 
آلودگي هاي انگلي روده اي از گذشته بهعنوان يكي از مشكالت بهداشتي در جوامع بشري مطرح بوده اند اگر  مقدمه:

چه در سالهاي اخير پيشرفتهاي قابل مالحظه اي در رابطه با كنترل و درمان اين عفونتها حاصل شده است ولي 
هنوز هم در بسياري از كشورهاي جهان بهخصوص جوامع در حال توسعه بهعنوان يكي از مشكالت مهم بهداشتي به 

 ميليون 200% مردم دنيا به آمبيازيس دچار مي باشند و حدود 10شمار مي آيند. طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني 
نفر در جهان به ژيارديا آلوده هستند هدف اين مطالعه بررسي فراواني انگلهاي روده اي در مراجعين به آزمايشگاههاي 

  مي باشد.1383-84تشخيص طبي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در سال 
 نفر بودند كه اين 11000اين مطالعه توصيفي از نوع مقطعي است. تعداد نمونه هاي مورد بررسي  مواد و روشها:

نمونه ها براساس اطالعات ثبت شده در دفاتر و رايانه هاي آزمايشگاههاي بيمارستان مرادي، بيمارستان 
Pعلي ابن ابيطالب

(ع)
P و دانشكدة پزشكي جمع آوري و پس از پر كردن فرم مربوطه داده ها براساس نرم افزار SPSS13  و

xP و T-Testآزمونهاي 

2
P .مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند 

 نفر 608 زن بودند. از اين تعداد 5193 مرد و 5807 مورد بودند كه از اين تعداد 11000تعداد كل نمونه ها  يافتهها:
%) و بعد 9/4 مورد مثبت (539%) آلوده به انگلهاي روده اي بودند كه از اين ميان شايعترين پاتوژن ژيارديا بود با 5/5(

-%) شايع05/0 نفر (6%) و آسكاريس با 06/0 نفر (7%) و در ميان كرمها هيمنولپيس نانا با 21/0 نفر (26آنتامباكولي با 

ترين بودند. 

 مورد 539نتيجه مطالعه حاضر نشان داد كه در ميان انگلهاي روده اي ژيارديا شايعترين عامل بود با  نتيجهگيري:
 نفر مرد بودند. از نظر آماري ارتباط معني داري بين 258 نفر زن و 281 مورد مثبت كه از اين تعداد 608مثبت از كل 

-20). شايعترين گروه سني كه در آن عفونت پيدا شد گروه سني P-Value=019/0جنس و عفونت ژيارديا پيدا شد (
 مورد مثبت كل در اين گروه سني قرار داشتند و از نظر آماري ارتباط معنيداري بين 608 مورد از 299 سال بود كه 0

). بهطور كلي در مقايسه با مطالعات قبلي شيوع P-Value=035/0گروه سني و ابتال به انگلهاي روده اي پيدا شد (
انگلهاي روده اي پايين تر بود با توجه به تأثير انگلهاي روده اي در رشد جسمي و فكري، براي كنترل و پيشگيري 

- تشخيص و درمان به موقع بيماران 2- آموزش بهداشت 1آلودگي به انگل هاي روده اي موارد زير پيشنهاد مي شود: 
- انجام آزمايش مدفوع و درمان دسته جمعي ساير افراد 5- درمان افراد ناقل بدون عالمت 4- بهسازي محيط 3

خانواده در خانواده هايي كه يك يا چند نفر مبتال به انگلهاي روده اي وجود دارد.  

 انگلهاي روده اي، آزمايشگاههاي تشخيص طبي، رفسنجان واژگان كليدي:
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 محلول هاي استخراجيبتا گاالكتوزيداز در فراكشنهاي  آنزيم مقايسه فعاليت

  مورد وآلي از برگ گياهان كنار
Pنرگس مقيمي

1
P،دكتر محمد آبرومند P

2 
- دانشجوي رشته مامايي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاهپور اهواز 1
بخش بيوشيمي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاهپور اهواز   -2

چكيده 
در اكثر گياهان، پستانداران، قارچها و بعضي از باكتريها با فعاليت  ) β-Galactosidase )Ec 3.2.1.23 آنزيم مقدمه: 

بااليي وجود دارد. در اين بررسي مطالعه آنزيم بتا گاالكتوزيداز در گياهان مورد و كنار انجام گرديد. از اين آنزيم در 
زمينه تحقيقات استفاده فراواني ميشود. هيدروليز الكتوز توسط اين آنزيم اهميت بسيار بااليي در صنايع غذايي دارد. 

در روش خالصسازي جزيي، گياهان مورد نظر را در سالين هموژن نموده و بر اساس حجمي  مواد و روشها:
% استن 30 به مقدار 70/30حجمي از بوتانل استفاده نموده و بعد از سانتريفوژ، بوتانل را دور ريخته و مابقي را با استن 

 % محلول آنزيمي رسوب داده و سپس پودر خشك شده با استن را در سرم فيزيولوژي حل نموده و فعاليت 70و 
آنزيم را بررسي نموديم. 

- بهunits235/0  و با استن units246/0 فوق براي گياه كنار در مرحله رسوب با بوتانل  مقدار واحد آنزيميافتهها: 

-واحد آنزيمي بر ميلي 612/0 براي گياه كنار در مرحله رسوب با بوتانل  بتا گاالكتوزيدازدست آمد. فعاليت مخصوص

فوق براي گياه مورد  واحد آنزيمي بر ميليگرم پروتئين بهدست آمد. مقدار واحد آنزيم 11 /75گرم پروتئين و با استن
 براي  بتا گاالكتوزيدازبهدست آمد. فعاليت مخصوصunits85/0  و با استن units915/0 در مرحله رسوب با بوتانل

- واحد آنزيمي بر ميلي5/42 واحد آنزيمي بر ميليگرم پروتئين و با استن46/23گياه مورد در مرحله رسوب با بوتانل 

گرم پروتئين بهدست آمد. 

 بر مورد استفاده قرار ميگيرد ELIZAخصوص در هدر زمينه تحقيقات ببا توجه به اين كه اين آنزيم : نتيجهگيري

آن شديم كه خا لصسازي جزيي آنزيم فوق را در اين دو گياه انجام داده و مقايسه نماييم. در مقايسه فعا ليت 
مخصوص آنزيم در اين دو گياه به اين نتيجه رسيديم كه ميتوان آنزيم فوق را از مورد خا لص نمود. 

 آنزيم بتا گاالكتوزيداز، فراكشن، استن، بوتانلواژگان كليدي: 
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)بعد از بيهوشي HP) وخشونت صدا وميالژي و گرفتگي صدا (TSمقايسه گلودرد (

 86دربيماران دريافتكننده ساكسينيل كولين و آتراكوريوم در ارديبهشت سال 
Pزهرا فنايي

1
Pسميرا جاويدپور ،P

1
Pسهيال غفاري ،P

1
Pدكتر احمد رنجبر ،P

2 
- دانشجويان رشته هوشبري دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 1
- متخصص بيهوشي 2

چكيده 
گلودرد و ميالژي و خشونت صدا از جمله مهمترين پيامدهاي بيهوشي عمومي هستند و در اين مطالعه به  مقدمه:

Pمنظور مقايسه عوارض داروي آتراكوريوم و ساكسينيل كولين در بيماران تحت بيهوشي در بيمارستان امام حسين 

(ع)
P 

 انجام شده است.

و با شرايط يكسان جهت  2ASAو  1ASA سال در 18-60در اين مطالعه بيماران در گروه سني  مواد و روشها:
تقسيم شدند  Bو  Aاعمال جراحي الكتيو انتخاب شده و بر اساس نوع داروي استفادهشده براي بيهوشي به دو گروه 

: ساكسينيل). سپس عوارض بيهوشي(گلودرد، خشونت صدا و ميالژي) در دو گروه با B: آتراكوريوم، گروه A(گروه
  استفاده از معاينه و مصاحبه با بيمار بررسي شده است.

 بيمار كه با ساكسينيل تحت بيهوشي قرار گرفته بودند، 14 بيمار كه با آتراكوريوم و 23در اين مطالعه تعداد يافتهها: 
نفر) و در 5 % (5/18 سال ميباشد. در گروه اول 37 /9 سال و2/42بررسي شد و ميانگين سني هر گروه بهترتيب برابر 

ساعت بعد از بيهوشي 1در  Aنفر) زن ميباشند. فراواني گلو درد ،ميالژي و گرفتگي صدا در گروه 7% (9/38گروه دوم 
% گزارش شده است. درصد ابتال 2/22% و8/27%، 4/33به ترتيب  B% و در گروه 5/18 %، 4/7%، 3/33بهترتيب برابر 

 A (دريافت كننده ساكسينيل كولين) بهطور معناداري از گروه B ساعت بعد بيهوشي در گروه24به اين عوارض در
% در مقابل صفر) 7/16% و گلو درد7/3% در مقابل 2/22(دريافت كننده آتراكوريوم ) بيشتر است. (ميالژي: 

نتايج مطالعه نشان ميدهد كه عوارض بيهوشي ناشي از انقباض عضالت در گروه دريافتكننده نتيجه گيري: 
  ساعت پس از بيهوشي كمتر ميباشد.24آتراكوريوم بهطور معناداري در 

 گلودرد، خشونت صدا، گرفتگي صدا، ميالژي واژگان كليدي:
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Clinicopathological Characteristics in Patients with colorectal 
Cancer in Zahedan in 2003_ 2005 
Mohammad Ali Mashhadi P

1
P, Kourosh Shahraki P

2 
1- Assistant professor of Internal medicine, Hematologist & Oncologist 
2- Student of Medicine, Zahedan Medical University 
Department of Hematology & Oncology, Ali Ebne Abitaleb Hospital, Zahedan, Iran 
 
5TAbstarct 
5TIntroduction: 5T Colorectal cancer (CRC) is the second leading cause of cancer deaths in 
the United States and the third most common malignant neoplasm worldwide. The aim 
of the study was to determine the clinicopathological characteristics of colorectal cancer 
patients for 3 years evaluation. 

 
5TMethod:5T The medical records of colorectal cancer patients in Ali-Ebne Abitaleb 
Hospital of Zahedan from year 2003 to 2005 were reviewed retrospectively. Patient 
gender, site distribution, tumor stage classification, lymph node involvement, metastatic 
site, histologic classification, histologic differentiation, family history of malignant 
tumors, presenting symptoms and survival rates were 
 
5TResults: 5T There were 94 patients diagnosed with CRC; 41 men and 53 women, the mean 

age was 53 years old (21 year old–84 years old). 97% of patients had symptoms (pain, 
blood per rectum, weight loss, or alteration in bowel habits) before diagnosis. Younger 
patients had more poorly differentiated tumors and more mucinous adenocarcinomas 
than the older group. Younger patients were more likely to present with stage III or IV 
disease (64%) as well. 

5TConclusions: 5T Colorectal cancer in this population is common and should be considered 
in the differential diagnosis for all patients with gastrointestinal symptomatology. 
Patients with early-stage disease should be treated aggressively, as long-term survival 
may be anticipated, whereas the outcome for those with metastatic disease is poor. 
 
5TKEY WORDS: 5T Colorectal cancer, Zahedan, Clinicopathological 
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آگاهي دختران نوجوان از بهداشت باروري 
Pمهديه شجاع

1
Pدكتر اكرم ثناگو ،P

2
Pدكتر ليال جويباري ،P

2 
- دانشجوي مامايي دانشكده پرستاري- مامايي گرگان 1
گرگان  - عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشكي2

چكيده 
گسترش بهداشت باروري و پرداختن به ابعاد مختلف آن در سطح ملي و بين المللي يكي از گامهاي اساسي  :مقدمه

مين سالمت جامعه و خانواده با محور سالمت زنان ميباشد. با توجه به اينكه در تعريف جديد، بهداشت باروري أدر ت
به تمامي جنبههاي زندگي و سالمت زنان و دختران وابسته است و هماكنون بهداشت باروري و بهرهمند شدن زنان از 

حقوق باروري خود به عنوان بخشي از حقوق اساسي بشر و حمايتهاي مذهبي دين اسالم از آن مطرح است، اين 
تحقيق با هدف تعيين آگاهي، در زمينه بهداشت باروري انجام گرفت. 

ل مرتبط با بهداشت باروري بوده است. يهدف از اين مطالعه بررسي آگاهي دختران نوجوان در باره پارهاي از مسا

 دانش آموز دختر سال سوم رشته هنر يكي از مدارس تهران براي شركت در مطالعه دعوت به 31از مواد و روشها: 
-االت در ارتباط راهؤعمل آمد. از پرسشنامه در قالب مصاحبه ساختار يافته براي جمع آوري اطالعات استفاده شد. س

هاي پيشگيري از بارداري، رفتارهاي جنسي پرخطر، بيماريهاي آموزشي و منبع كسب اطالعات بوده است. 

 06/58 درصد از شركت كنندگان هيچ اطالعي در رابطه با وسايل پيشگيري از بارداري نداشتند. 7/38: يافتهها
 شركت 16/45درصد از شركتكنندگان در رابطه با روشهاي انتقال ايدز آگاهي كامل داشتند. منبع كسب اطالع 

كنندگان در خصوص رفتارهاي جنسي پرخطر فقط دوستان بوده است. همه افراد بر اين باور بودند در دوران عادت 
ماهيانه بايد از انجام رابطه جنسي پرهيز كرد. 

با توجه به يافتهها ميزان آگاهي نوجوانان از بهداشت باروري در سطح پايين قرار دارد. با توجه به اينكه : نتيجهگيري
نوجوانان گروه آسيبپذير جامعه به شمار ميآيند پيشنهاد ميشود با توجه به خألهاي موجود آموزشي عالوه بر 

استفاده ازتبليغات مناسب و به خصوص استفاده از رسانه هاي گروهي، افزايش دسترسي به رسانههاي مكتوب و 
جذاب آموزشي و هماهنگي هر چه بيشتر بين خانواده، كادر بهداشتي و معلمين در ارايه اين آموزشها و جلوگيري 

  از دو گانگي در آموزش مورد توجه قرار گيرد.
  بهداشت باروري، دختران نوجوان، آگاهي :ي كليدگانواژ
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 اهميت بكارت ؟تحقيق كيفي
Pآرزو حسيني نژاد

1 
- دانشجوي مامايي، دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1

چكيده 
باكره در فرهنگ لغت به دوشيزه يعني كسي كه تجربه جنسي نداشته معني شده است. فرهنگ و مذهب ايران مقدمه: 

تماس جنسي قبل از ازدواج را ممنوع كرده است, بهعبارت ديگر حفظ بكارت به خصوص براي دختران بسيار اهميت 
دارد. بهدليل حساس بودن موضوع اطالعات ما در مورد اهميت آن از ديدگاه جوانان اندك است. اين مطالعه براي 

بدست آوردن ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان در خصوص بكارت انجام شد. 

 دانشجوي دختر دانشگاه 30اين مطالعه كيفي با استفاده از مصاحبه نيمه ساختاري فردي بر روي مواد و روشها: 
علوم پزشكي گلستان انجام شد. آنها با استفاده از روش نمونهگيري تئوريك وارد مطالعه شدند. اشباع اطالعات حجم 
نمونه را تعيين كرد. هر مصاحبه ضبط و دست نوشته شد. محتوي دست نوشتهها توسط محققين تجزيه و تحليل شد. 

 سال و از شهرهاي مختلف بودند. 20-21شركتكنندگان از رشتههاي مختلف علوم پزشكي با متوسط سني يافتهها: 
تجزيه و تحليل محتوي نشان ميدهد كه اكثريت شركتكنندگان تعريف يكساني از بكارت دارند: داشتن و حفظ پرده 
بكارت قبل از ازدواج و در مورد اهميت آن برخي دختران مي گويند باكره بودن مهم است زيرا گواهي بكارت براي 

مجوز ازدواج نياز است، اما برخي از آنها ميگويند اين مايه تحقير است زيرا ما ميدانيم كه برخي دختران در خفا با 
پسران تماس جنسي دارند اما براي حفظ پرده از مقاربت خودداري ميكنند. هم چنين آنها معتقدند كه شواهدي براي 
بكارت مردان وجود ندارد بنابراين اغلب آنها تماس جنسي دارند. بسياري از دختران فكر ميكنند كه پسرها از مزيتي 

برخوردارند و از آزادي وسيعتري لذت ميبرند. در حقيقت سؤالي را مطرح ميكنند كه چرا باكره بودن در مردان به 
اندازه زنان مهم نيست؟  

يافتهها نشان داد باكره بودن مهم است بهخصوص براي دختران. اما سؤالهايي كه نيازمند پژوهش بيشتر نتيجهگيري: 
است: چرا علي رغم اين اهميت و حساسيت، جوانان زيادي قبل از ازدواج با يا بدون مقاربت، تماس جنسي دارند؟ و 

چگونه ميتوان نداشتن تجربه جنسي در پسران را همانند دختران با اهميت نشان داد؟ 

 اهميت، بكارت، كيفي واژگان كليدي:
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بررسي علل باكتريولوژيك استئوميليت مزمن در بيماران ترومايي مراجعه كننده 

 1385 تا 1380به بيمارستان امام حسين شاهرود از سال 
Pمحبوبه ميركريمي

1
Pدكتر احسان نزاكتي ،P

2
Pدكتر محمد مهدي نوريان ،P

3 
- دانشجوي پزشكي دانشگاه آزاد شاهرود 1
شاهرود   پزشكي علوم عفوني، دانشگاه بيماريهاي - متخصص2
شاهرود   پزشكي جراحيعمومي، دانشگاه علوم - متخصص3

چكيده 
استئوميليت بهدنبال تروما معموالً خود را بهصورت عفونت مزمن و مكرر نشان مي دهد. تشخيص آن بر : مقدمه

اساس يافته هاي باليني، آزمايشگاهي و تصويربرداري مي باشد. لذا اين مطالعه با هدف تعيين علل باكتريولوژيك 
 استئوميليت مزمن در بيماران ترومايي انجام شده است.

اين مطالعه مقطعي بر روي بيماران ترومايي مبتال به استئوميليت مزمن مراجعه كننده به بيمارستان مواد و روشها: 
Pامام حسين 

(ع)
P انجام شد اطالعات الزم از قبيل سن، جنس، نوع تروما، نتيجه 85 تا 80 شهر شاهرود در طي سالهاي 

 در فرم هاي از پيش تعيين WBCو  CRPكشت، نوع درمان، مدت بستري، فاصله زماني بين تروما تا عفونت، سطح 
  مورد آناليز قرار گرفت.SPSS 13شده ثبت گرديد. و توسط نرم افزار آماري 

 سال بود. نوع 9/32 ± 6/14 % و ميانگين سني افراد مورد مطالعه 2/1ميزان شيوع استئوميليت در منطقه ما يافتهها: 
 مورد بسته بود ميانگين مدت زمان بين تروما تا 11 مورد باز و 20شكستگي در بين افراد ترومايي مراجعه كننده در 
 مورد 10 مورد كه كشت انجام نشد در4 ماه بود. بهجز 1/7 ±7تشخيص استئوميليت در بيماران مورد مطالعه ما 

 مورد 1 مورد سيتروباكتر و 1 مورد سودوموناس، 1 مورد اشر شيا كولي، 5 مورد استرپتوكوك، 1استافيلوكوك، 
 نفر) درمان جراحي به 20 مورد كشت منفي بود. براي اكثر بيماران (8پروتئوس در محيط كشت رشد يافت و در 
 همراه درمان آنتي بيوتيكي انجام شده بود. 

نتايج مطالعه ما نشان داد كه شايعترين عامل استئوميليت مزمن در بيماران ترومايي استافيلوكوك بوده و  نتيجهگيري:
  قرار داشت.E.coliبعد از آن 

  اتيولوژي، تروما، استئوميليت مزمن واژگان كليدي:
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)مديران دانشكده علوم پزشكي KAPبررسي آگاهي، نگرش و عملكرد (

 1382شاهرود درمورد ارزشيابي عملكرد ساليانه كاركنان، 
Pمحمد اميري

1
Pحميدرضا يزداني ،P

2
Pعيسي معصومي ،P

3
Pفريبا امينهراتي ،P

4
Pناصر شيخكبير ،P

4 
)مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران .Ph.Dدانشجوي دكتري تخصصي( -1
- كارشناس پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 2
 كارشناس بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  -2
 كارشناس دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -3

چكيده 
ارزشيابي از جمله ابزار و وسايل مديريت منابع انساني است كه با اعمال صحيح آن اهداف سازمان و منافع مقدمه: 

 علوم پزشكي گاهمين ميشود مطالعه بهمنظور تعيين آگاهي، نگرش و عملكرد مديران دانشأواقعي كاركنان و جامعه ت
 وات خدمت،نديگري از متغييرها همچون س در مورد طرح ارزشيابي ساليانه عملكرد كاركنان و ارتباط آن با تعداد

 انجام گرديد. …سن و جنس،

) مي باشد. تمامي مديران  cross-sectionalپژوهش از نوع مطالعات توصيفي،كاربردي، مقطعي (مواد و روشها: 
به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند.دادههاي جمعآوري شده در جداولي كه فراواني درصد را نشان مي دهد 

 تحليل قرار گرفتند. مورد تجزيه و SPSS و Instatقرار گرفته و به وسيله نرم افزارهاي كامپيوتري 

% مديران دوره بازآموزي در مورد 21/21 تنها گاهمديران دانشر نف 66  از مجموعنتايج حاكي از آناست كهيافتهها: 
%  مديران زن 62%  مديران مرد و70ارزشيابي يا آموزش ضمن خدمت را گذراندهاند. در اين مطالعه مشخص گرديد كه

همچنين بين نگرش مديران و رشتههاي تحصيلي، بين آگاهي  نگرش و عملكرد را كسب نموده اند. نمره باالي آگاهي،
. وعملكرد ارتباط مستقيم وجود دارد

با توجه به نتايج فوق و اهميت آگاهي كافي، نگرش مثبت در عملكرد بهتر مديران در زمينه ارزشيابي،  نتيجهگيري:
نگرش مثبت ارزشيابي كنندگان و ارزشيابي شوندگان ميسر  بدون آگاهي كافي و انجام ارزشيابي صحيح و مؤثر

 نخواهد بود.

 ارزشيابي مديران، عملكرد، آگاهي، نگرش، گان كليدي:واژ
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 1384بررسي نيازهاي كاركنان اداري و مالي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود:
P1يمحمد امير

Pحسن باقري ،P

2
Pسيدرضا ميرحسيني ،P

3
Pمهدي كالتهايي ،P

3
Pفريبا امينهراتي ،P

3 
) مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران .Ph.D- دانشجوي دكتري تخصصي (1
 - كارشناس ارشد مديريت، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود2
 - كارشناس دانشگاه علوم پزشكي شاهرود3

چكيده 
كاركنان در موفقيت سازمان نقش بهسزايي دارند، از اين رو ضروري است مديران تصوير روشن و كاملي از  مقدمه:

نيازها و انتظارات آنها را داشته و در تدوين برنامهها و اهداف مورد توجه قرار دهند پژوهش حاضر با هدف بررسي 
 وتعيين نيازهاي كاركنان اداري مالي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود صورت گرفت.

مطالعه از نوع توصيفي، مقطعي، كاربردي بوده كه جهت جمعآوري دادهها از پرسشنامهاي  مواد و روشها:
سؤال دو گزينهاي اختصاصي استفاده گرديده است. نياز هاي پنجگانه داراي 60 سؤال عمومي و 6استاندارد مشتمل بر 

 تحليل و نمايش دادهها SPSS&INSTAT ميباشد. داده ها پس از جمعآوري با استفاده از نرمافزارهاي 5 تا 0امتياز 
با استفاده از نمودار و جداول توزيع فراواني صورت گرفته است.  

بر پايه يافتههاي پژوهش نيازهاي اعضاء جامعه پژوهش به ترتيب اولويت شامل نياز به خود شكوفايي با يافتهها: 
- مي3/52 و نيازهاي فيزيولوژي با 8/57، نياز به تعلق با 6/58، نياز به ايمني با 2/65،  نياز به احترام با 9/65ميانگين 

باشد كه در جنس مرد و زن متفاوت است.در زنان اولويت با نياز خود شكوفايي و در مردان نياز به احترام است. با 
 ارتباط معنيداري بين سلسله مراتب نيازهاي مردان و زنان مشاهده one-way)(آزمون آناليز واريانس يك طرفه 

نگرديد. بهنظر ميرسد ترتيب سلسله مراتب نيازهاي زنان منطبق با ترتيب سلسله مراتب نيازهاي مازلو بوده ولي در 
مردان مطابقت وجود ندارد. بين نيازهاي فيزيولوژي در سطح تحصيلي زير ديپلم با ديپلم و زير ديپلم با ليسانس ارتباط 

)، ولي بين سن خد متي، نوع استخدام و نيازها ارتباطي وجود ندارد. با توجه به p.v=0.001(معنيداري وجود دارد 
ارتباط تحصيالت و نيازهاي فيزيولوژي، مشاهده گرديد كه با افزايش ميزان تحصيالت امتياز كسب شده كاهش مييابد 

كه در نيازهاي خودشكوفايي اين رابطه عكس ميباشد. 

با توجه به نتايج بدست آمده ميتوان اظهار داشت كه سلسله مراتب نيازها امري نسبي و متأثر از عوامل نتيجهگيري: 
فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي ميباشد.و بهمنظورتعيين سلسله مراتب نيازهاي كاركنان سازمانهاي مختلف 
مي بايست با پژوهشهاي ميداني الگوهاي اقتضايي مبتني بر شرايط سازماني و الزامات محيطي آنها طراحي نمود. 

  نياز، كاركنان اداري، كاركنان مالي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود گان كليدي:واژ
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 بررسي وضعيت و انتشار بيماري بروسلوز در شهرستان شاهرود
Pمجيد اميري

1
Pسعيد ناظمي ،P

2
Pعيسي معصومي ،P

3
Pزهرا كمياب ،P

4 
- دانشجوي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 1
- مربي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  2
- كارشناس بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3
 - كارشناس آموزش دانشگاه علوم پزشكي شاهرود4

چكيده 
بيماري بروسلوز بهعنوان يكي از بيماريهاي مشترك بين انسان ودام از شايعترين بيماريهاي عفوني در مقدمه: 

 مورد بروسلوز ميتواند از دامها به انسان با لمس كردن دام و يا در حين كشتار 6000ايران ميباشد. ساالنه نزديك به 
از طريق تماس يا از طريق خوردن يا نوشيدن شير خام و مصرف لبنيات و همچنين استنشاق هواي محتوي عامل 

بيماري صورت گيرد. مطالعه حاضر بر آن است تا به بررسي وضعيت بيماري و انتشار بروسلوز در شهرستان شاهرود 
بپردازد. 

 كه فهرست آنها در مركز 1381- 1385تمامي مراجعين به مركز بهداشت شاهرود كه طي سالهاي  مواد و روشها:
بهداشت ثبت شده بود، بررسي شدند. 

% از علت بيماري 25% از افراد مصرف شير و لبنيات 45 سال بود. علت ابتالء 8/35 ± 11ميانيگن سني افراد يافتهها: 
% افراد به تماس خود با حيوانات اشاره نموده بودند. 40خود را اطالعي نداشتند. 

به نظر ميرسد آموزش خانواده در مورد مصرف شير و لبنيات پاستوريزه و يا جوشاندن شير و نتيجهگيري: 
همچنين بهسازي محل نگهداري دامها به پيشگيري از اين بيماري كمك ميكند. ضمناٌ واردات غير قانوني دام از 

استانهاي مجاور در شيوع بروسلوز در نقاط روستايي مجاور با استانهاي خراسان و گلستان نقش مهمي را به عهده 
داشته است.  

 بروسلوز، بيماريهاي عفوني، بهسازيواژگان كليدي: 
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بررسي تأثير آموزش به روش سخنراني برروي افزايش آگاهي زنان روستايي 

در زمينه تنظيم خانواده 
Pمريم ترابزاده

1
Pفريده رحيمي ،P

1
Pامير كسائيان ،P

2
Pفريده صادقيان ،P

3
Pپروين نظري ،P

4 
- دانشجوي بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 1
- عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 2
- عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3
 - كارشناس آموزش مداوم جامعه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود4

 چكيده
امروزه بحران جمعيت نه تنها در ايران بلكه در كشورهاي در حال توسعه از مشكالت مهم بهداشتي است. : مقدمه

رعايت برنامه تنظيم خانواده، استفاده از روش هاي مطمئن پيشگيري از بارداري، جلوگيري از حاملگي ناخواسته، عدم 
استفاده از روش هاي سنتي و غير ايمن از راهكارهاي مهم جهت جلوگيري از ازدياد جمعيت مي باشد با توجه به اينكه 
بهنظر مي رسد در زمينه روش هاي تنظيم خانواده هنوز آگاهي كافي در زنان روستايي ايران وجود ندارد. هدف از اين 
مطالعه بررسي تأثير آموزش بر روي ميزان آگاهي زنان روستايي در سنين باروري در مورد تنظيم خانواده و بهداشت 

باروري مي باشد  

 نفر زنان سن باروري ساكن در 17نوع مطالعه توصيفي تحليلي بوده افراد مورد مطالعه تعداد مواد و روشها: 
 نفر دانشجوي بهداشت خانواده 3روستاي رويان شاهرود بودند. آموزش بهداشت باروري و تنظيم خانواده توسط 

آموزش ديده انجام گرفت و روش جمعآوري اطالعات پرسشنامه شامل مشخصات دموگرافيك و اطالعاتي در مورد 
، كپسول، بستن لوله و...) كه بهصورت قبل و بعد انجام شد. IUDروشهاي مختلف جلوگيري از بارداري (قرص، 

و ويلكاكسون انجام گرفت.  x2و آزمون هاي تي زوج،  SPSSتجزيه و تحليل اطالعات توسط نرم افزار 

 و سابقه 79/1 ± 18/1 و ميانگين تعداد فرزندان 83/28 ± 9/6نتايج حاصله نشان داد زنان با ميانگين سن يافتهها: 
% ديپلم بود. 7/35% راهنمايي و 6/28% ابتدايي، 7/35 در اين مطالعه شركت كردند. تحصيالت آنان 43/11±9/7ازدواج 

 به دست آمده، جهت بررسي تأثير 16/10 ± 76/1 و بعد از آموزش 82/8 ± 28/1ميانگين نمره آگاهي قبل از آموزش 
آموزش از آزمون يك طرفه ويلكالكسون استفاده گرديد. نتايج نشان داد آموزش تاثير بهسزايي بر روي آگاهي زنان 

) سن، تحصيالت و مدت ازدواج ارتباط معنيداري را با افزايش آگاهي نشان Pvalue = 011/0مورد مطالعه داشت (
نداد اما تعداد فرزندان ارتباط معني دار و معكوسي را نشان داد يعني هر چه تعداد فرزندان بيشتر بود افزايش آگاهي 

) همچنين افزايش ميزان آگاهي با شغل همسر رابطه مستقيم و معني داري را Pvalue = 036/0كمتري بدست آمد (
)  Pvalue= 028/0نشان داد (

نتايج حاصله نشان داد در گروه هاي كوچك آموزش به روش سخنراني توام با وسايل كمك آموزشي  نتيجهگيري:
مي تواند در آگاهي زنان سنين باروري روستايي مؤثر باشد. با توجه به اينكه تعداد فرزندان و شغل همسر مي تواند در 
افزايش آگاهي زنان روستا مؤثر باشد. توصيه مي شود در زناني كه تعداد فرزندان بيشتري دارند و همچنين با در نظر 

گرفتن شغل همسران آموزشهاي متفاوتي به زنان در زمينه تنظيم خانواده انجام گيرد. 

 آموزش، تنظيم خانواده، زنان روستاواژگان كليدي: 
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بررسي اپيدميولوژيك مصدوميت عابرين در حوادث ترافيكي در شهرستان 

شاهرود 
Pحسن خواجه

1
Pفريده صادقيان ،P

2
Pزهراكمياب ،P

3
Pاحمد خسروي ،P

4
Pربابه يونسيان ،P

5 
 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشجوي بهداشت حرفهاي، 1
  دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- عضو هيات علمي بهداشت حرفهاي،2
 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- كارشناس آموزش، 3
 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- كارشناس ارشد اپيدميولوژي، 4
 - كارشناسي بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود5

چكيده 
صدمات عابرين در حوادث ترافيكي يكي از مشكالت بهداشتي مهم ميباشد هدف از اين مطالعه بررسي  مقدمه:

  ماه در شاهرود است.7مشخصات عابرين مصدوم ناشي از حوادث ترافيكي در مدت 
 در شاهرود انجام شده 85 لغايت پايان شهريور 83نوع مطالعه توصيفي بوده كه از اول اسفند ماه مواد وروشها: 

-است. روش جمعآوري اطالعات پرسشنامه،  شامل مشخصات مجروحين عابر، مكان و زمان وقوع حادثه و..... مي

انجام گرديد.   SPSSباشد. كه توسط پليس تكميل شده است. آناليز اطالعات با استفاده از نرم افزار 

% عابر بودند و از 14 مورد مجروح گزارش شد. توسط پليس در مدت مطالعه 472يافتهها نشان داد از تعداد يافتهها: 
 بود. 80 و حداكثر 30 و حداقل سن آنان 36/33% زن بوده ميانگين سن عابرين 8/43% مرد 2/56عابرين مصدوم 
% از صدمات عابرين در خيابانهاي شهر و روستا 86% در حال عبور مجاز از عرض خيابان بودن 83اكثريت عابرين 

اتفاق افتاد. درصد مجروحين عابر در ماههاي مختلف متفاوت بوده بيشترين ميزان در ماه مرداد ماه به دست آمد.  

عابرين پياده كمترين حفاظت را در ترافيك دارند اقدامات اساسي براي پيشگيري از صدمات عابرين نتيجهگيري: 
توسط راهنمايي و رانندگي و ساير ذينفعان بايستي صورت گيرد. 

 حوادث ترافيكي، عابرين، شاهرودواژگان كليدي: 
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 در دختران (BMI)بررسي ارتباط ميان آگاهيهاي تغذيهاي و نمايه توده بدن 

 دبيرستا ني شهر اهواز
Pمحمد امين چوبينه

1
Pسيما نظري حصاري ،P

1
Pالهه فراباد ،P

1
Pزهرا عارفيان ،P

1
P دردانه حسين ،P

2
P  ،

- دانشجوي تغذيه، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 1
- عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 2

چكيده 
مطالعات مختلف نشان ميدهد كه افرادي كه داراي اضافه وزن و چاقي ميباشند از ريسك باالتري جهت مقدمه: 

مواجه با بيماريهاي كرونيك در آينده برخوردارند از طرفي افرادي كه دچار كمبود وزن ميباشند نيز وضعيت مطلوبي 
نخواهند داشت و هر دو اين شرايط به عنوان طيفهاي مختلف سوء تغذيه از اهميت خاص خود برخوردار خواهند 

بود و اين مسأله در زنان به دليل شرايط خاص آنها از قبيل شرايط فيزيولوژيك، بارداري، شيردهي و... اهميت باالتري 
خواهد داشت به عالوه زنان به عنوان مادران آينده بخش عمدهاي از عادات و عقايد تغذيهاي خود را به خانواده و 

فرزندان منتقل ميكنند و ميتوانند وضعيت تغذيهاي آن ها را نيز تحت تأثير قرار دهند. در پژوهش حاضر هدف 
در دختران دبيرستاني شهر اهواز ميباشد.  (BMI)بررسي ارتباط ميان آگاهيهاي تغذيه اي و نمايه توده بدن 

 نفر از دانش آموزان دختر سال آخر دبيرستان بهوسيله پرسشنامهاي 150آگاهيهاي تغذيهاي مواد و روشها: 
 به سه دسته، افراد مبتال به كمبود وزن، افراد (BMI) پرسش بررسي شده و افراد براساس نمايه توده بدن 44مشتمل بر 

داراي محدوده طبيعي وزني و افراد داراي اضافه وزن و چاق طبقهبندي شده و در پايان دادهها توسط برنامه 
spss≠13.0 و با استفاده از آزمونهاي Spearman,s rho  وMultiple comparison post Hoc test  مورد تجزيه و

تحليل آماري قرار گرفتند. 

% افراد 4/11% در محدوده وزني نرمال قرار داشتند و 3/54 درصد افراد به كمبود وزن مبتال بودند، 3/34يافتهها: 
 كيلو گرم قرار داشته و ميانگين 73 تا 38 دانشآموز فوق بين 150داراي اضافه وزن و يا چاق بودند. محدوده وزني 

 سانتي متر قرار داشتند و ميانگين قدي در اين 174 تا 142) و قد آنها در محدوده SD:51/7 كيلوگرم (79/53وزني 
 BMI بين نمره آگاهيهاي تغذيهاي و شاخص Spearman,s rho) بوده است. آزمون SD: 3/6 سانتي متر (159گروه 

 پايينتري BMI) به اين معنا كه افراد با سطوح آگاهي باالتر P>05/0همبستگي معكوس معني داري وجود دارد (
استفاده شد كه رابطه مذكور را  Multiple comparison post Hoc testداشتهاند.جهت تاييد نتيجه فوق از آزمون 

تأييد مينمايد به اين صورت كه نمره آگاهي افرادي كه در گروه كمبود وزن قرار داشتند در مقايسه با افراد داراي 
 در محدوده «اضافه وزن و BMIاضافه وزن و چاقي نيز چنين بود اما مقايسه سطح آگاهي بين دو گروه كه از لحاظ 

 چاق» و «وضعيت مطلوب» بودند با وجود تفاوت همسو با نتيجه فوق از لحاظ آماري معنيدار نبود.

يافتهها حاكي از آن است كه اضافه وزن و چاقي در افرادي كه سطح آگاهي تغذيهاي باالتري دارند نتيجهگيري: 
كمتر ديده شده اما اين روند شكلي منفي و افراطي به خود گرفته و گاهاً آگاهي باالتر در ارتباط با كمبود وزن بوده 

است كه در جاي خود قابل بحث است و بهطور قاطع نميتوان دليل آن را افزايش آگاهي دانست. 

 )BMI(آگاهي تغذيه اي، نمايه توده بدن واژگان كليدي: 
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بررسي تأثير آموزش بر آگاهي و نگرش تغذيهاي مربيان بهداشت مدارس 

ابتدايي شهر اهواز 
Pسميرا رحمانيان كوشككي

1
Pمحمد امين چوبينه ،P

1
Pبهنوش سبحاني ،P

1
Pدكتر رضا اماني ،P

2 
- دانشجوي تغذيه، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 1
- عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 2

چكيده 
هدف ازاين مطالعه بررسي تأثيرآموزش تغذيه برآگاهي ونگرش تغذيهاي مربيان بهداشت مدارس ابتدايي  مقدمه: 

اين بررسي انجام پذيرفته  انجام شده است، به اينكه تاكنون يك كارپژوهشي مشابه تحقيق حاضر نظر بوده و اهواز شهر
 .است

 روي تمامي مربيان بهداشت مدارس ابتدايي شهر اهواز صورت مداخله تجربي برهاين پژوهش بمواد و روشها: 
وسيله پرسشنامه هميزان آگاهي ونحوه نگرش تغذيهاي دردوگروه ب ابتدا انجام شد. شاهد و گروه مورد دو در نفر)60(

 مورد كمبودهاي تغذيه اي، هرمهاي غذايي و... سؤال درزمينه منابع غذايي اصلي برخي ريزمغذيها، 70 اي مشتمل بر
نحوه نگرش  ميزان آگاهي و مجدداً اجراي برنامه آموزش تغذيه، يك ماه پس از مرحله بعد، در گرفت و ارزيابي قرار
  د.طي اين مدت هيچگونه آموزشي دريافت نكر گروه توسط همان پرسشنامه بررسي شد.گروه شاهد دو تغذيهاي در

 نگرش در آگاهي ونشان داد كه  Wilcoxon signed rank testاز آزمون استفاده  با تحليل دادهها تجزيه و: يافتهها
گروه  همچنين نمره نگرش در) (P<0/05 افزايش يافتهاست صورت معنيدارهآموزش ب از بعد قبل و گروه مورد،

كه اختالف  معلوم شد Man whitney test  بهكمك آزمونآموزش تفاوت معنيداري نشان نداد از بعد قبل و شاهد
  ).(P<0/05 آموزش معنيدار ميباشد از بعد قبل و شاهد و مورد گروه دو نگرش در بين نمره آگاهي و

مدتي كوتاه  در كه به كمك يك مرحله آموزش تغذيه هدفمند يافتههاي اين مطالعه حاكي ازآن هستندنتيجهگيري: 
اين  از و نمود سطح ابتدايي ايجاد نگرش تغذيهاي مربيان بهداشت در سطح آگاهي و ميتوان تغييرات قابل توجهي در

. واقع شد سطح تغذيه دانشآموزان مؤثر ارتقاء طريق در

آموزش تغذيه، مربيان بهداشت، مدارس ابتدايي، اهواز واژگان كليدي: 
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بررسي ميزان آگاهي دختران دبيرستاني شهر اهواز در زمينه تغذيه مادر و 

كودك و تأثير آموزش بر آن 
Pسيما نظري حصاري

1
Pمحمد امين چوبينه ،P

1
Pزهرا عارفيان ،P

1
Pدردانه حسين ،P

2
Pمحمد حسين حقيقيزاده ،P

3 
- دانشجوي علوم تغذيه، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 1
 - عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز ارشد آمار2
- كارشناس ارشد آمار 3

چكيده 
بيگمان يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر وضعيت سالمت كودكان، وضعيت تغذيه مادر در دوران بارداري، مقدمه: 

شيردهي و پيش از آن و همچنين وضعيت تغذيهاي نوزاد در سال هاي اوليه زندگي ميباشد از اين رو طي پژوهش 
حاضر ميزان آگاهي دانش آموزان دختر سال اخر دبيرستان بهعنوان مادران آينده جامعه در زمينه تغذيه مادر و كودك 

مورد مطالعه قرار گرفته و تأثير آموزش بر آن بررسي شده است. 

 سؤال 21طي اين مداخله نيمهتجربي ميزان آگاهي دانش آموزان بهوسيله پرسشنامه اي مشتمل بر مواد و روشها: 
«چهارگزينهاي» و «صحيح يا غلط» اندازهگيري شده و آنگاه پس از يك دوره آموزش بهوسيله مجموعه آموزشي 
متناسب با شرايط سني و آگاهيها آنها با حضور مربي مجدداً ميزان آگاهي آنها مورد ارزيابي قرارگرفته است و در 

و بسته بهمنظور با استفاده از تستهاي:  spss≠13.0پايان دادهها توسط برنامه 
 Pair sample T-test، Pearson correlation و Spearman, Srho و شاخص ميانگين و انحراف معيار مورد تجزيه 

و تحليل آماري قرار گرفتند. 

 درصد رشد ديده شد. ميانگين 41 تا 0پس از آموزش در پاسخگويي صحيح به پرسشهاي مختلف بين يافتهها: 
 45/12) افزايش يافته كه طبق اين اعداد رشدي معادلSD:65/2 (08/16) به SD:91/2 (67/13نمرات بر اثر آموزش از 

 درصد افراد آگاهي 18 درصد «متوسط» و 68 درصد «ضعيف» 14درصد مشاهده ميگردد. درمرحله پيش آزمون 
 2/44 و افراد با آگاهي متوسط به3/4«مطلوب» داشتند كه پس از آموزش درصد كساني كه آگاهي ضعيف داشتند به 

 نشان Pair sample T-test درصد افزايش يافتند. استفاده از 4/51كاهش و كساني كه داراي آگاهي مطلوب بودند به 
) كه نشان دهنده اثر بخشي P>05/0ميدهد كه اختالف نمرات مرحلة پيش آزمون و پس آزمون افراد معنيدار بوده (

 Pair sample T-testآموزش ميباشد. بين نمرات آگاهي تغذيهاي مراحل پيش آزمون و پس آزمون با استفاده از 

correlation) 05/0 همبستگي معنيداري ديده شد<P به اين معني كه افرادي كه در مرحله پيش آزمون سطح آگاهي (
باالتري داشتهاند پس از آموزش نيز از لحاظ سطح آگاهي وضعيت مطلوبتري داشتهاند. 

يافتههاي اين پژوهش يافتههاي پژوهشهاي مشابه صورت گرفته در داخل و خارج از كشور را در نتيجهگيري: 
گروههاي مختلف سني و شغلي در زمينه تأثير مثبت آموزش تاييد مينمايد اما مشخص نمودن اين مسأله كه اطالعات 

افراد گروه هدف در كدام زمينهها مناسب بوده و نياز به آموزش در كدام زمينهها بيشتر احساس ميشود از مواردي 
است كه در پژوهشهاي مشابه كمتر به آن توجه شده است. 

 آموزش تغذيه، دانشآموزان دختر، آگاهي تغذيهاي، تغذيه مادر و كودكواژگان كليدي: 
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بررسي شيوع قارچهاي كراتينوفيليك در خاك پاركهاي شهر ساري در سال 

1385 
Pصادق خداويسي

1
Pماندانا امين نظر ،P

1
Pسيد محبوبه موسوي ،P

1
Pمحمد فواد نصرالهي ،P

1
Pمحمد تقي هدايتي ،P

2 
- علوم آزمايشگاهي دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1
- دانشيار و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران 2

چكيده 
-خاك مخزن بسياري از انواع ميكرو ارگانيسمها ميباشد از جمله ارگانيسمهاي موجود در خاك قارچها ميمقدمه: 

باشند دستهاي از قارچهاي موجود در خاك تحت عنوان قارچهاي كراتينوفيليك محسوب ميشوند كه مسبب دستهاي 
از عفونتهاي جلدي ميباشند كه مهمترين و شايعترين بيماريهاي جلدي اين قارچها در انسان و خصوصاً بچهها 

ميباشد. اين قارچها در تمام دنيا انتشار داشته و هيچ نقطه جغرافيايي را بدون آن نميتوان يافت لذا در مطالعه حاضر 
خاك پاركهاي شهر ساري از نظر وجود قارچهاي كراتينوفيليك مورد بررسي قرار گرفت. 

 پارك شهر ساري جمعآوري وبراي بررسي قارچ شناسي به آزمايشگاه 5 نمونه از 25در اين مطالعه  مواد و روشها:
- از نظر وجود قارچهاي كراتينوفيليك آناليز گرديدند به)HBT(ارسال شد. خاكها بهوسيله تست طعمه گذاري با مو 

-اين ترتيب كه قسمتي از خاك با قطعاتي از موي استريل مخلوط شده ودر درجه حرارت اتاق به مدت يك ماه نگه

داري شدند طي اين دوره بهصورت متناوب بهوسيله مونته مرطوب با الكتوفنل كاتن بلو از نظر مورفولوژي قارچ 
شناسي مورد بررسي قرار گرفتند و در صورت نياز نمونهها جهت تشخيص قطعي در محيط سابروز دكستروز آگار 

 كشت داده ميشدند. )SCC(حاوي كلرامفنيكل وسيكلوهگزاميد 

% كل نمونهها از نظر رشد مثبت شدند. قارچهاي جدا شده از نمونههاي خاك 82بعد از كشت خاك  يافتهها:
%) بودند. 1/9%) و ميكروسپورومكوكئي (7/22%) ميكروسپوروم جيپسئوم (2/68كرايزوسپوروم (

حضور قارچهاي كراتينو فيليك مثل ميكروسپوروم جيپسئوم و ميكروسپوروم كوكئي و كرايزوسپوروم  نتيجهگيري:
كه از عوامل شايع ايجاد كننده عفونتهاي قارچي در بچهها ميباشند. نشانه وجود يك منبع مهم عفونت ميباشد لذا 

ميتواند بهعنوان يك فاكتور خطر مورد توجه دست اندركاران بهداشت جامعه قرار گيرد. 

 HBTقارچهاي كراتينوفيليك- واژگان كليدي: 
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 بر عملكرد بيمارستان و )HIS(بررسي تأثير سيستم اطالعات مديريت بيمارستاني 

فرايندهاي كار از ديدگاه مديران و كاربران شبكه در بيمارستان آموزشي 

Pپژوهشي درماني امام حسين 

(ع)
P1386 شاهرود 

Pحسين اكبرآبادي

1
Pربابه داورزني ،P

2
Pسميرا ارشادي پور ،P

2
Pربابه يونسيان ،P

3
Pعيسي معصومي ،P

3
P ،محمد اميريP

4 
 بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3- دانشجوي ترم 1
  پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود8-  دانشجوي ترم 2
 -  كارشناس بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3
) مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات نهران Ph.D- دانشجوي دكتري تخصصي (4

چكيده 
اطالعات صحيح و جامع چنانچه به موقع در اختيار مديران قرار گيرد، خطر اتخاذ تصميمات نادرست را به مقدمه: 

 واضح است كه سيستمهاي اطالعات مديريت در سازمانها نقش مهمي را ايفا خواهند نمود. .حداقل خواهد رساند
يندهاي كار از آ بر عملكرد بيمارستان و فر)HIS(بررسي تأثير سيستم اطالعات مديريت بيمارستاني پژوهش با هدف 

Pپژوهشي درماني امام حسين ديدگاه مديران و كاربران شبكه در بيمارستان آموزشي 

(ع)
P .شاهرود انجام گرديد 

 توجه با كاربردي ميباشد. cross-sectional)-اين پژوهش از نوع مطالعات توصيفي- مقطعي ( مواد و روشها:
و ها به روش سرشماري مورد مطالعه قرارگرفته نمونه تمام ، و نياز به اطالعات دقيقپژوهشبه محدود بودن جامعه 

سئوال تخصصي) تكميل گرديد. جهت تعيين اعتبار پرسشنامه از 21سئوال عمومي و7 سئوال (28پرسشنامهاي حاوي 
نظر اساتيد، متخصصين و كارشناسان مجرب استفاده گرديد. جهت تعيين اعتماد يا پايايي پرسشنامه آزمون تست ري 

 محاسبه 738/0 ميباشد. كه پس از تكميل نهايي با تست آلفاي كرونباخ برابر 879/0تست انجام گرديد كه برابر 
گرديد. پرسشنامهها توسط پرسشگران توزيع و به روش خود ايفا تكميل و جمعآوري گرديد. جهت پردازش دادهها 

 استفاده شده و نتايج به صورت جداول و نمودار نمايش داده شد. INSTAT و SPSSاز نرم افزار 

 7/71 درصد از مصاحبه شدگان مرد و 3/28با عنايت به نتايج حاصل از تحليل داده ها مشاهده شد كه  يافتهها:
 درصد داراي مدارك تحصيلي ليسانس و باالتر و 6/61درصد را زنان تشكيل ميدهند. از مجموع مصاحبه شدگان 

درصد 60 درصد بهيار، 2/9 درصد از مصاحبه شدگان منشي، 10 داراي مدارك تحصيلي پائينتر ميباشند. 4/38
 درصد را ساير رشتهها مانند اتاق عمل، مامايي، راديولوژي و علوم آزمايشگاهي 7/16 درصدسرپرستار و 2/4پرستار، 

 بوده كه حاكي از نگرش نسبتاً مثبت كاربران ميباشد. نگرش بهياران 100 از 73/60تشكيل دهند. ميانگين نمرات كلي 
بيش از ساير كاربران و نگرش سرپرستاران و سوپروايزرها كمتر از ساير گروهها ميباشد. بين ميانگين نمرات نگرش با 

سن، جنس، تحصيالت، سابقه كار، شغل و مدت زمان كار با شبكه در روز ارتباط معنيداري مشاهده نگرديد. 

ه خدمات در بيمارستان ي در بيمارستان، يك نوع ورود تكنولوژي جديد اراHISاز آنجا كه پيادهسازي  نتيجهگيري:
 افزايش كيفيت كاربران اجراي آن را سبب اكثريت  ومحسوب شده و باعث ايجاد تغيير در نحوه انجام امور ميگردد

 و تأثير مثبت بر كليه فرآيندهاي كاري ميدانند. به  دقت و سرعت عمل بيشتر در كارها،كارها، ايجاد نظم و انضباط
سبب افزايش كارآيي و اثر بخشي بيشتر گردد.  نظر ميرسد اجراي اين سيستم در ساير بيمارستانها ميتواند

  سيستم اطالعات مديريت بيمارستاني، كاربران، بيمارستان، his :گان كليديواژ
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بررسي سطح سالمت عمومي بيماران مبتال به سرطان خون درمان شونده با 

شيمي درماني در مراجعه كنندگان به بخش خون و انكولوژي بيمارستان 

 85يحيي نژاد بابل و مقايسه آن با گروه شاهد در سال 

Pدكتر فرزان خيرخواه

1
Pدكتر صادق صداقت ،P

2
Pمحمد منتظري ،P

3
Pمحمود منتظري ،P

3 
- متخصص اعصاب و روان و استاديار دانشگاه علوم پزشكي بابل 1
- فوق تخصص خون و انكولوژي و استاديار دانشگاه علوم پزشكي بابل 2
- دانشجويان پزشكي و عضو كميته تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي بابل 3

چكيده 
ابتال به سرطان عالوه بر آثار جسماني، ممكن است باعث اختالل در وضعيت رواني و در نتيجه عدم انجام هرگونه مقدمه: 

فعاليت سازنده شود. تشخيص آسيبهاي رواني، درمان بهموقع و بازتواني بيمار سبب تأثير در اتخاذ تصميم مناسب، كاهش 
نگراني، افزايش اعتماد به نفس آنان و در نهايت سالمت جامعه مي گردد. سرطان خون از مواردي است كه تاكنون درمورد سطح 

سالمت عمومي افراد مبتال به آن تحقيقي صورت نگرفته است و هدف از اين پژوهش تعيين سطوح مختلف سالمتي در اين 
بيماران و مقايسه آن با گروه شاهد است. 

 بيمار مبتال به سرطان خون كه تحت 90 كه بر روي Case Controlمطالعه حاضر مطالعه اياست تحليلي و مواد و روشها: 
 فرد سالم كه بيماري پزشكي نداشتند و از نظر سن و جنس جور شده بودند، انجام شد. براي تعيين سطح 90شيمي درماني بودند و 

 به همراه اطالعات دموگرافيك استفاده شد. پرسشنامه ها با معيار ليكرت GHQ-28سالمت عمومي افراد از پرسشنامه استاندارد 
 independent t شده و با كمك آزمونهاي آماريSPSS درنظر گرفته شد. داده ها وارد نرم افزار 23امتيازدهي شدند نقطه برش 

test  وpearson correlation ،تجزيه و تحليل شده p<0.05 .معني دار تلقي شد 

 نفر) بود. در گروه بيمار 7% (7/7 نفر) داراي اختالالت رواني بودند كه اين ميزان در گروه شاهد 47% بيماران (9/52يافتهها: 
درصد اختالالت رواني در سنين پايينتر شيوع بيشتري داشت در صورتيكه اين درصد در گروه شاهد در سنين باالتر بيشتر بود. 
در گروه بيمار هرچه مدت زماني بيشتري از آغاز زمان شيمي درماني مي گذشت، اختالالت رواني بيشتر مي شد بهطوريكه در 

 ميانگين نمرات )p<0.05(% داراي اختالل رواني بودند 3/76افرادي كه بيش از يكسال از آغاز شيمي  درماني آنها مي گذشت، 
 زير مقياس پرسشنامه شامل عاليم جسمي، عاليم اضطرابي، اختالل در عملكرد اجتماعي و عاليم افسردگي از 4بيماران در هر 

  گروه شاهد باالتر بود.
با توجه بهنتايج فوق مي توان گفت با وجود اينكه سرطان خون از مواردي است كه بهخوبي با شيمي  درماني بهبود نتيجهگيري: 

مي يابد، با اين حال بر روي سطح سالمت عمومي فرد تأثير گذاشته و باعث اختالل در عملكرد اجتماعي و رواني فرد مي گردد. 

 ، سطح سالمت عمومي، سرطان خون، شيمي  درمانيGHQ-28واژگان كليدي: 
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بررسي ميزان رشد جسمي و ارتباط آن با شب ادراري در كودكان اول دبستان 

 1385شهر گناباد در سال 
Pسميه پريشان

1
Pمعصومه اشرفيزاده ،P

1 
- دانشجوي دانشكده پرستاري- مامايي گناباد 1

چكيده 
بررسي رشد كودكان راهي براي تعيين سالمت كودك و وضعيت تغذيهاي اوست و بهترين و سادهترين وسيله ارزيابي آن مقدمه: 

استفاده از منحني رشد ميباشد. امروزه در جهان ميليونها كودك از رشد مطلوبي برخوردار نيستند و پس از آن شب ادراري يكي 
از شايعترين مشكالتي است كه باعث ناراحتي كودك و خانواده آنها ميشود. اين مطالعه بهمنظور بررسي ميزان رشد جسمي و 

ارتباط آن با شب ادراري، كودكان اول دبستان شهر گناباد انجام شده است.  

 تحليلي مقطعي بوده كه شاخصهاي تن سنجي قد و وزن بر حسب سن و –اين پژوهش يك مطالعه توصيفي مواد و روشها: 
 كودك اول دبستان كه به روش نمونهگيري طبقهاي تصادفي انتخاب شده 304وزن بر حسب قد و ارتباط آن با شب ادراري را در 

بودند، مورد بررسي قرار داده است. به اين منظور پرسشنامهاي شامل اطالعات دموگرافيك و اطالعات مربوط به شب ادراري به 
 كودك اول دبستاني داده شد تا در صورت رضايت والدين جهت شركت در پژوهش كودكشان، پس از تكميل مجدداً در 350

اختيار پژوهشگر كنترل و در فرم ارزيابي باليني ثبت شود. 

% ميباشد. 5/17% و در مجموع 9/14 % ودر دختران 21يافتههاي اين پژوهش نشان داد شيوع شب ادراري در پسران يافتهها: 
 منحني 50 سالگي) زير صدك 8 و 5/7 – 7 -5/6سالگي براي دختران در بقيه مقاطع سني (6شاخص وزن بر حسب سن بهجز در 

 منحني استاندارد ميباشد. در بررسي 50 ميباشد و شاخص قد بر حسب سن در اكثر مقاطع سني زير صدك NCHSاستاندارد 
ارتباط بين شاخصهاي رشد جسمي و شب ادراري فقط تفاوت آماري معنيداري بين شاخص وزن بر حسب سن با شب ادراري 

. )P>005/0(وجود داشت 

نتايج نشان ميدهد ميزان شيوع شب ادراري در كودكان مورد مطالعه بيشتر از ساير مطالعات است از آنجايي كه نتيجهگيري: 
هر چه سن كمتر باشد شيوع شب ادراري بيشتر است (اين شيوع بيشتر بهخاطر سن كمتر نمونهها ميباشد). در بررسي 

شاخصهاي رشد جسمي و ارتباط آن با شب ادراري اگر چه شاخص قد بر حسب سن در كودكان داراي شب ادراري كمتر بود 
  لكن نياز به انجام مطالعات بيشتر و در جامعه آماري وسيعتر بهنظر ميرسد.

  ميزان رشد، شب ادراري، كودكانواژگان كليدي: 
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بررسي بهداشت محيط فيزيكي مدارس ابتدايي شهر گناباد و مقايسه آن با 

 1385استانداردها در پاييز 
Pمريم محمدي

1
Pسميرا كفشچي ،P

1
Pحسن ايراني ،P

2 

- دانشجوي پرستاري، دانشكده علوم پزشكي گناباد 1
-عضو هيأت علمي، دانشكده علوم پزشكي گناباد 2

چكيده 
يكي از عوامل مؤثر تربيتي در آموزش و پرورش نوين، چگونگي معماري فضاي مدرسه است. بسياري از مدارس قديم مقدمه: 

با ساختمانهاي كوچك و غير بهداشتي كه اغلب خانههاي استيجاري است در شهر و روستاها وجود دارند كه موجب مشكالت 
فراواني است در چنين محيطهايي اغلب در اثر فقدان نور پنجره نور طبيعي به قدر كفايت وارد اتاقها نميشود و نور مصنوعي 

هم براي روشن كردن كالسها كافي نميباشد، ميز و صندلي كالسها براي نشستن شاگردان مناسب نبوده، تعداد توالت و 
دستشويي كمتر از حد معمول بوده و تسهيالت موجود از نظر بهداشتي در وضع بسيار نامطلوبي است. در چنين مدارسي آموزش 
اصول بهداشت زياد مثمر ثمر نخواهد بود. با توجه به نكات ذكر شده و اهميت بهداشت مدارس و ضرورت وجود استانداردهاي 

فيزيكي در مدارس ما بر آن شديم تا تحقيقي با عنوان بررسي بهداشت محيط فيزيكي مدارس ابتدايي شهر گناباد را انجام دهيم. 

 است. ابزار گردآوري دادهها چك ليست crassectionalپژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي- تحليلي از نوع مواد و روشها: 
ميباشد، كه تعداد نمونهها،  كليه مدارس ابتدايي شهر گناباد ميباشد،  اطالعات با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه 

 استفاده شده است.  t-student-testو تحليل قرار گرفته است. جهت مقايسه نمونهها از 

% به 3/6% مدارس به خيابان اصلي، 25 مدرسه ابتدايي در شهر گناباد مشخص شد كه 16در طي بررسي به عمل آمده از يافتهها: 
گورستان نزديك هستند. نسبت تعداد آبخوري، توالت و دستشوييها به تعداد دانشآموزان بيشتر از حد استاندارد ميباشد. سطح 

% وضعيت 6% مدارس وضعيت بد و در 56% مدارس شني و داراي قطعات سنگي بوده و كيفيت ديوارها در 25زمينهاي بازي در 
% مدارس وضعيت 8/43% مدارس داراي سقف نامناسب بودهاند. ميز و صندلي كالسها در 8/18خيلي بدي داشته است،  همچنين 

-% وضعيت بدي را دارا مي68% مدارس وضعيت خيلي بد و در 8/18% وضعيت بدي را دارا بودهاند. ايمني برق در 25خيلي بد و 

% مدارس 5/62% مدارس شرايط استاندارد را نداشتند. وضعيت دفع زباله در 5/87% و 3/31باشد. پنجره و تابلو كالس بهترتيب در 
% وضعيت بد را دارا ميباشند.  3/6% مدارس وضعيت نسبتاً بد و 50نامناسب و از لحاظ نظافت سرويسهاي بهداشتي 

كالسهاي درس بايد داراي يكسري اصول بهداشتي باشد كه متاسفأنه در مدارس ما بهدرستي رعايت نميشود به نتيجهگيري: 
  اين منظور دولت بايد بودجه اي را براي بازسازي و مرمت مدارس در نظر گيرد.

بهداشت محيط فيزيكي، مدارس ابتدايي واژگان كليدي: 
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بررسي رابطه ويژگيهاي خانوادگي و افت تحصيلي در دانشآموزان دختر 

 1385مقطع سوم متوسطه در شهر گناباد در سال 
Pسميرا عليپور

1
Pمعصومه ابراهيمي ،P

1 

P

 
P1 دانشجوي دانشكده علوم پزشكي گناباد -

چكيده 
يكي از مشغلههاي بشريت در تمام دوران، توانا ساختن نسل آينده در اداره امور خويش و سپردن ميراث فرهنگي به او مقدمه: 

بوده است كه با گسترش جوامع اين وظيفه از خانواده گرفته شد و به نهاد آموزش و پرورش محول گرديد. 
كودكان و نوجوانان در دوران تحصيل نگرش مثبت يا منفي نسبت بهخود در محيط پيرامون بهدست ميآورند در صورت عدم 
موفقيت تحصيلي و فشار رواني ناشي از آن بهداشت رواني شان برهم خورده و به اين گونه خسارتهاي متوجه آنها و جامعه 

ميشود. بههمين دليل بايد مقوله افت تحصيلي توجه بيشتري نمود تا بتوان با شناخت آن تواناييها و شايستگيهاي كودكان و 
نوجوانان را باور كرد. با توجه به هزينه هنگفتي كه دولت و خانواده براثر افت تحصيلي متقبل ميشوند و تأثيرات نامطلوب افت بر 
نوجوان و با توجه به آنچه تحقيقات قبلي نشان داده است كه در بين عوامل مؤثر بر افت تحصيلي، عوامل خانوادگي باالترين تأثير 

بررسي رابطه ويژگيهاي خانوادگي و افت تحصيلي "را در عملكرد تحصيلي دانشآموزان دارد ما بر آن شديم تا تحقيقي با عنوان 
 انجام دهيم. "1385در دانش آموزان مقطع سوم متوسطه در شهر گناباد در سال 

در پژوهش كه مطالعه اي توصيفي- تحليلي ميباشد نمونهها بهصورت تصادفي سهمياي انتخاب شده و مواد و روشها: 
ابزارپژوهش پرسشنامه ميباشد. 

 سال قرار داشتند و بيشترين درصد نمونهها از رشته علوم تجربي 16 در اين مطالعه دانش آموزان اكثرا در محدوده سني يافتهها:
و انساني انتخاب شدهاند. مشخص شد كه بين افت تحصيلي و رشته تحصيلي ارتباط معنيداري وجود داشت كه بيشترين ميزان 

%) ميباشد.  1/59افت در رشته علوم تجربي (

-بهنظر ميرسد عوامل خانوادگي تأثير جدي بر وضعيت تحصيلي دانشآموزان نداشته و ويژگي شخصيتي دانشنتيجهگيري: 

آموز و انگيزه وي براي ادامه تحصيل در پيشرفت تحصيلي وي مؤثر است و عواملي نظير مديران، معلمين، دوستان، مشاوران 
دانش آموزان نقش بيشتري در پيشرفت و موفقيت تحصيلي آنان داشتهاست جو علمي مدارس و جامعه ميتواند موجب انگيزه 

بيشتري در دانشآموزان شود و در موفقيت تحصيلي آنان مؤثر باشد. 

: افت تحصيلي، ويژگيهاي خانوادگي، دوره دبيرستان واژگان كليدي
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بررسي رويدادهاي استرسزا و همراهي آن با اختالت رواني در دانشجويان 

 دانشكده علوم پزشكي گناباد
Pسميه قلعه نويي

1
Pتكتم اجمالي ،P

1 
- دانشجوي دانشكده علوم پزشكي گناباد 1

چكيده 
 زيستي انسان تهديد شود گفته ميشود. اين تهديد بد ممكن است –استرس به هر عاملي كه باعث شود وحدت رواني مقدمه: 

بهطور مستقيم متوجه خصوصيات فيزيكي يا شيميايي مشخص باشد و موجب خستگي و ناراحتي عصبي وي ميشود و حتي 
ممكن است موجب شود كه فرد گرفتار تصورات و افكار عذاب آور گردد. همچنين استرس با عث كاهش تمركز، حواس پرتي، 
اختالل در حافظه، ترديد در انجام كارها و كاهش قدرت تصميمگيري ميشود. با توجه به نقش استرس در بروز بيماريهاي رواني 
ما بر شديم تا در پژوهشي به بررسي رويدادهاي استرسزا و همراهي آن با اختالالت رواني در دانشجويان دانشكده علوم پزشكي 

گناباد بپردازيم.  

اين مطالعه از نوع بررسيهاي زمينهاي است كه بهشكل توصيفي تحليلي صورت گرفته است. جامعه آماري اين مواد و روشها: 
مطالعه را كليه دانشجويان علوم پزشكي گناباد تشكيل داده است. كه با توجه به روش نمونهگيري طبقهاي تصادفي و با توجه به 

 نفر بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدهاند.  100فرمول حجم نمونه، تعداد 

% پسر بودهاند و همچنين 48% واحدهاي مورد پژوهش دختر و 52نتايج بهدست آمده از اين پژوهش نشان دادهاند كه يافتهها: 
) p=07/0 و r=48/0(% مجرد ميباشند. طبق نتايج بين نمره استرس با سن 96% از واحدها متأهل و 4% غير بومي، 80% بومي، 20

ارتباط آماري ضعيفي وجود دارد كه با افزايش سن سالمت رواني كاهش مييابد. همچنين مقايسه ميانگين ميزان استرس در مردان 
نشان داد كه هيچگونه تفاوت معنيداري ازنظر آماري بين زنان و مردان وجود ندارد بين ) Q= 9/3 و p=42/0(و زنان مورد بررسي 

،  ترم تحصيلي )p=9/0( نيز ارتباط آماري وجود ندارد. بين متغير رشته تحصيلي )Q=322/6 وp=09/0(جنسيت و سالمت رواني 
)78/0=p(9/0 و نمره استرس و بين متغير رشته تحصيلي با=p و Kendal tau- c= 0/007  با نمره سالمت روان ارتباط آماري

وجود ندارد. از نظر بررسي ميزان استرس و سالمت روان با سابقه بيماري عصبي يافته ها نشان داد، بين سابقه بيماري عصبي 
)02/0=p( 8/11 و=Q66/0نمره استرس و بين سابقه بيماري عصبي با   با=pوKendal tau-c = 0/153 با نمره سالمت روان ارتباط 

كامال معنيداري از نظر آماري وجود دارد.  

استرس، دانشجويان، اختالالت روانيواژگان كليدي: 
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وليتهاي حرفهاي در ئبررسي آگاهي پرستاران درمورد حقوق بيمار و مس

 86بيمارستانهاي شهركرد سال 
Pنجمه شاهين فرد

1
Pفاطمه علي اكبري ،P

2
Pخاطره شاهين فرد ،P

3
Pيوسف اصالني ،P

4
P5، جعفر مقدسيP4 

 - دانشجوي كارشناسي مامايي، دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس1
- دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  2
 - كارشناس ارشد فقه و حفوق3
- عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 4
- عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 5

چكيده 
 تقدس و درماني تكنولوژي پيشرفت نيز و درماني و بهداشتي كادر و پزشكي جامعه تالش عليرغم امروزه مقدمه:

 آمار به گذرا  نگاهي.است افزايش به رو پزشكي كادر از بيماران شكايت و نارضايتي ميزان متأسفانه رشته، اين خاص

 حرف صاحبان آگاهي عدم شكايتها، ميزان افزايش علل از يكي ميدهد، نشان پزشكي ميجرا پروندههاي كيفيت و

 بروز تخلفات و .است بيماران قبال در پزشكان مسئوليت و پزشكي حرفه بر حاكم مقررات و حقوقي ازمسايل پزشكي
خطاهاي درماني و مراقبتي، زمينه بروز نارضايتي و شكايت بيماران را مطرح ميكند و از اين جهت آگاهي به مسايل 

 اين مطالعه با هدف حقوقي و جزايي كشور و آشنايي با شرح وظايف مدون، از اصول كار حرفه اي پرستار ميباشد.
صورت  86در بيمارستانهاي شهركرد سال  وليتهاي حرفهايئپرستاران درمورد حقوق بيمار و مستعيين آگاهي 

پذيرفت. 

 نفر ازپرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي 100تحليلي روي  اين مطالعه به روش توصيفي- مواد و روشها:
شهركرد كه بهطور تصادفي انتخاب شده بودند، انجام گرفت. دادهها از طريق پرسشنامه تهيه شده براساس موارد 

صورت مصاحبه مستقيم جمعآوري گرديد كه نمره افراد بين هحقوق بيمار و مسوليت حرفهاي پرستاران طراحي، كه ب
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSS محاسبه گردد اطالعات گردآوري شده توسط نرم افزار 64-16

سال و از لحاظ سابقه كاري بين  31 ± 9/6 سال بهطور متوسط21-51جامعه مورد مطالعه از لحاظ سني بين  :يافتهها
بوده كه  6/43 ± 2/6سال داشتند كه ميانگين نمره آگاهي آنها  در سطح متوسط  11 ± 7/7 سال به طور متوسط29-1
 گرفتن رضايت 9% در حد قابل قبولي بودند. بيشترين نمره در مورد سؤال 9/23%  متوسط و 8/64% نمره پايين، 3/11

 در مورد درمان يا انتقال بدون رضايت 2) و كمترين نمره در مورد سؤال 53/3از فرد و همسر قبل از عقيمسازي (
). 22/2( بيمار بوده است

ل حقوقي يبرخالف انتظار با افزايش سن، سابقه كاري، سطح تحصيالت پرستاران آگاهي از مسا نتيجهگيري:
افزايش نيافت و لزوم آشنايي بيشتر جامعه پرستاري كشور با علم روز و اجراي دقيق آن، در كنار آشنايي با شرح 

وظايف تعريف شده در هر گروه بر اساس دستورالعمل وزارت و همچنين قوانين مطروحه در سيستم قضايي كشور 
ميتواند ضمن ايجاد پشتوانه محكم براي حضور فعال و مؤثر در بالين بيماران، سبب ارايه عملكردي مبرا از قصور و 

خطا ميگردد. 

حقوق بيمار،آگاهي پرستار، مسئوليتهاي حرفهايواژگان كليدي: 
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 با سهي و موفقيت تحصيلي دانشجويان دختر در مقايتي نسبت جنسيبررس

 كشور طي سالهاي تحصيلي ي علوم پزشكي پسر در دانشگاههاانيدانشجو

1384-1379 

Pابراهيم نوري

1
Pدكتر نجمه نبيزاده ،P

2
P ،ي محمد جواد مرتضوديدكتر سP2

Pدكتر محسن رضائيان ،P

2 
 - دانشجوي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان1
 - دانشيار فيزيك پزشكي- عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان2

چكيده 
 همچون كاهش انگيزه دانشآموزان پسر براي ادامه تحصيل در رشتههاي مختلف تحصيلي در يعواملمقدمه: 

دانشگاههاي كشور موجب شده است كه نسبت دانشجويان پسر به دختر در برخي رشتههاي تحصيلي كاهش يابد. 
- درماني و بروز هداشتيه دهندگان خدمات بيله در آيندهاي نزديك موجب تك جنسيتي شدن اراأاحتماالً اين مس

اختالل در نظام سالمت جامعه ميگردد. با توجه به اينكه دانشجويان دختر جمعيت غالب هر رشته تحصيلي را تشكيل 
 گذرانده ي كشور و معدل كل واحدهاي دانشگاههاي علوم پزشكاني دانشجويتيميدهند، در اين مطالعه نسبت جنس

 عنوان شاخص موفقيت تحصيلي مورد بررسي قرار گرفت.هشده ب

 ي سراسر كشور در سالهاي علوم پزشكي در سطح كل دانشگاههاي- مقطعيفي مطالعه توصنيامواد و روشها: 
 تجزيه و SPSS 15 انجام شد. پس از تكميل پرسشنامه دادهها وارد رايانه شده و با استفاده از نرم افزار 1384-1379

 يتيه شد. نسبت جنسي ارارهاتحليل آماري صورت گرفت. نتايج در قالب آمار توصيفي به صورت جداول و نمودا
 معدل پسرها از دخترها) نيانگي(تفاضل م  معدلهانيانگي و اختالف م)× (دختر / پسر)100 ( پسر به دخترانيدانشجو

 .دي گردي بررستي جنسكي به تفكي و مشروطي اخراجنايو تعداد دانشجو

 6/43 دختر دانشجو فقط 100 به ازاء هر 1379-1384) از سال 6/43(ي تي با توجه به نسبت جنسيبطور كل يافتهها:
- از دانشگاهشتري گزارش كردهاند بي معدل منفنيانگي كه اختالف مييپسر دانشجو وجود داشته است. تعداد دانشگاهها

طور كامل گزارش ه كه اطالعات خود را بييا معدل مثبت داشتهاند و در دانشگاههنيانگي بوده كه اختالف مييها
) بوده 2/124(ي  مشروطاني كل دانشجويتي) و نسبت جنس210(ي  اخراجاني كل دانشجويتينمودهاند نسبت جنس

 است.

 با توجه به عدم وجود ي علوم پزشكيشود كه در سطح كل دانشگاههاي مطالعه مشخص منيدر ا نتيجهگيري:
 باشد و نسبت ي پسر ماني از دانشجوشتري دختر باني در زمان انجام مطالعه تعداد دانشجوتي هر جنسي براهيسهم

 پسر موفقتر بودهاند. اگر انيو دختر از دانشجانيدهد كه دانشجوي نشان مجي نتاني است و همچنافتهي كاهش يتيجنس
 ي در دراز مدت موجب كاهش سطح علمي مشكل را حل كند ولنيتواند اي در كوتاه مدت ميتي جنسهيچه سهم

 مناسب ي به راهكارهايابي پسر و دستاني دانشجويليافت تحص  وزهي علل كاهش انگيدانشگاهها خواهد شد. لذا بررس
 يروي در اصالح ساختار نيتواند نقش مهمي منهي زمنيانجام مطالعات گستردهتر در ا  در پسران وزشي انگجادي ايبرا

  داشته باشد.ندهي در آي- درمانيكار بهداشت

 ي علوم پزشكاني دانشجو،يلي تحصتي موفق،يتينسبت جنسواژگان كليدي: 
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بررسي نظرات پرسنل پرستاري نسبت به توانايي سازمان نظام پرستاري 

 دردستيابي به وظايف و اهداف خود
Pمهرنوش خوش تراش

1
Pطاهره پوروهابي ،P

2 
- دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشكي رشت 1
- كارشناس پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي رشت 2

چكيده 
 تبصره در سال 20 قانون و 28، مشتمل بر (NGO)سازمان نظام پرستاري به عنوان يك سازمان غير دولتي مقدمه: 

 به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و بعد از تأييد شوراي نگهبان، قابليت اجرايي يافت، پرستاران، بهياران، 80
پرسنل هوشبري و تكنسين اتاق عمل ميتوانند به اعضاي اين سازمان در جهت احقاق حقوق خود فعاليت نمايند لذا 

در اين رابطه تحقيقي با هدف نظرات پرسنل پرستاري نسبت به توانايي سازمان نظام پرستاري در دستيابي به وظايف و 
 اهداف خود انجام شد.

 نفر پرستار، بهيار، تكنسين 429 مقطعي با استفاده از فرمول حجم نمونه –دريك پژوهش توصيفيمواد و روشها: 
اتاق عمل و هوشبري شاغل در بيمارستان دولتي و خصوصي شهر رشت به روش تصادفي از طريق پرسشنامه مورد 

بررسي قرار گرفتند. 

% معتقد بودند كه سازمان نظام 3/57يافتهها نشان داد در رابطه با توانايي نظام در دستيابي به وظايف خود يافتهها: 
% معتقد بودند كه نظام پرستاري تا حد 9/32پرستاري كوچكترين كمكي در حل مشكالت آنها نكرده است. تنها 

زيادي قادر به حفظ و ارتقاءشان اجتماعي پرستارن است. اكثريت نمونهها نسبت به همكاري در تعيين تعداد و نحوه 
% 9/39%) ارتقاء كيفي مهارتي و دانش فارغ التحصيالن پرستاري 8/50پذيرش دانشجويان پرستاري در سراسر كشور (

%)، همكاري در تدوين 3/36همكاري در تعيين استانداردهاي خدماتي و شرح وظايف ردههاي مختلف پرستاري (
%)، همكاري در تعيين راههاي تبادل علمي تحقيقاتي، حرفهاي با سازمانهاي 6/42مقررات براي تامين حقوق حرفهاي (
%)، همكاري در نظارت كنترل و ارزشيابي نحوه ارايه خدمات و رعايت 6/39قانوني داخل كشور و ساير كشورها (

% نسبت به توانايي نظام در دسترسي به وظايف 35%) درحد كم و اصال معتقد بودند. در نهايت 5/38قوانين پرستاري (
خود نظر مثبت داشتند. 

نتايج نشان داد كه اكثريت نمونهها نسبت به دستيابي نظام به اهداف خود نظري خوش بينانه دارند هر نتيجهگيري: 
چند نسبت به فعاليتهاي كنوني آن نظر مساعدي ندارند لذا با توجه به ديدگاه خوب پرستاران نسبت به آينده سازمان 

نظام پرستاري ميتوان اميدوار بود. 

نظرات، پرسنل پرستاري، توانايي، سازمان نظام پرستاري واژگان كليدي: 
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 در بين كاركنان اداره  BMI بررسي ميزان قند خون و ارتباط آن با شاخص

 آموزش و پرورش شاهرود
Pحامد برزنوني،

1
Pسعيد ناظميP

2
P  

 بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3- دانشجوي ترم 1
- مربي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 2

چكيده 
-ديابت شايعثرين اختالل غدد درونريز انسان است. در عصر حاضر به دليل افزايش بروز چاقي و زندگي كممقدمه: 

تحرك ميزان بروز و شيوع ديابت در دنيا به حد اپيدمي رسيده است. از اين رو سازمان بهداشت جهاني همه كشورها 
را به مقابله با اين بيماري مزمن فرا خوانده است. 

اين مطالعه به صورت توصيفي- تحليلي است. در طي تحقيق از يكصد نفر پرسنل شاغل در اداره مواد و روشها: 
 نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوري دادهها دو پرسشنامه بود كه 60آموزش و پرورش شاهرود 

بخشي از آن به وسيله مصاحبه با كارمند تكميل ميشد و قسمت ديگر آن با اندازهگيري وزن، قد و تعيين ميزان قند 
 صورت ميگرفت سپس با استفاده از آمار توصيفي EASY GLOCOخون ناشتاي كارمندان با استفاده از دستگاه 

   انجام گرفت.SPSS 15تجزيه و تحليل اطالعات انجام گرفت. تجزيه و تحليل دادهها توسط برنامه 
 سال بود ميانگين 44% زن بودند، ميانگين سني افراد 8/4% مرد و 7/87 نفر شركت داشتند 58در اين مطالعه يافتهها: 

 و ميانگين فشار خون 62/12 كيلوگرم بود. ميانگين فشار خون ماكزيمم 75 سانتيمتر و ميانگين وزن 171قد افراد 
 5%) داراي قند خون ناشتاي نرمال و تعداد 5/85 نفر (53 ميليمتر جيوه بود. در بين افراد مورد پژوهش 27/8مينيمم 

% در مرحلة 1/8% اضافه وزن و 1/37% نرمال، 47% الغر، 6/1 داشتند. در بين افراد فوق 125%) قند بيشتر از 1/8نفر (
اول چاقي قرارداشتند  

% به پر ادراري مبتال بودند. 5/14% دچار پرخوري و پرنوشي و 4.8% افراد از آبميوههاي صناعي استفاده كرده و 51
P%) افراد داراي فعاليت ورزشي ميباشند. با توجه به آزمون 5/27 نفر (11

2
Pχ ارتباط معنيداري از نظر فشار خون، ميزان 

  مشاهده نشد كه پيشنهاد ميشود تعداد نمونهها افزايش يابد.BMIقند ناشتا با 

افزايش نمايه نودة بدن خطر توسعه ديابت نوع دو را در اندازه نوع وابسته افزايش ميدهد. رواج ديابت نتيجهگيري: 
 در مقايسه با 20-35 بيش از BMI برابر بيش ار بالغين با وزن نرمال ميباشد و افراد با 7 تا 3نوع دو در بالغين چاق 

 براي توسعه ديابت مستعدتر هستند. بهعالوه افزايش وزن در طي دوران بلوغ ارتباط 5/18- 9/24 بين BMIافراد با 
 را بهوسيله افزايش مقاومت 2مستقيمي با افزايش ريسك ديابت نوع دو دارد. چاقي همچنين كنترل ديابت نوع 

Pانسولين و قند خون پيچيده ميكند. در اين تحقيق با توجه به آزمون 

2
Pχ  ارتباط معنيداري بين فشار خون، ميزان قند

خون ناشتا با  مشاهده نشد. 

  BMI ،GLOCOشاخص،  ديابت، واژگان كليدي:
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 سال 30باالتر از شيوع ديابت در افراد مبتال به هيپرتانسيون  ميزانبررسي 

 1386درماني شهر بروجن در سال   بهداشتي-مراكزمراجعه كننده به 
Pفاطمه طاهري

1
Pشهرام اعتمادي فر ،P

2
Pسعيد حميدي زاده ،P

2
Pفاطمه علي اكبري ،P

3 
- دانشجوي كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 1
- مربي گروه پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 2
- دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري 3

چكيده 
-فشار خون و ديابت هر دو از ريسكتقريباً يك بيليون نفر در سراسر جهان به فشار خون باال دچارند مقدمه: 

فاكتورهاي قابل تعديل قلبي و عروقي ميباشند كه از عوارض طوالني مدت آنها نارسايي كليوي، نارسايي قلبي و 
 سال شهر 30اختالل بينايي است. هدف از اين مطالعه تعيين شيوع ديابت در افراد مبتال به هيپرتانسيون باالتر از 

 بروجن ميباشد.

 تحليلي است. جامعه مورد پژوهش كليه بيماران مبتال به –پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفيموارد و روشها: 
 سال مراجعهكننده به مركز بهداشتي در ماني بروجن ميباشد. نمونهگيري بهروش تصادفي 30فشارخون و باالتر از 

 بيمار مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري دادهها پرسشنامهاي مشتمل بر دو قسمت: 414انجام و تعداد 
مشخصات فردي و مشخصات بيماري ميباشد. اعتبار آن از طريق اعتبار محتوايي و پايايي آن از طريق انجام آزمون 

و از طريق تستهاي  spss بيمار سنجيده شد. يافته ها پس از جمع آوري از بهوسيله نرمافزار آماري 15مجدد بروي 
 توصيفي و تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

). در بين P>003/0% بود (20/47% و در زنان 80/52يافتهها نشان داد كه: ميزان شيوع ديابت در مردان يافتهها: 
). بيماران فشار خوني كه مبتال به ديابت بودند P>/05افزايش وزن و ابتالء به ديابت ارتباط معنادار آماري وجود دارد (

). با افزايش ميانگين سني احتمال ابتال به ديابت افزايش مييابد. با P=0 بودند (2بيشتر مبتال به فشار خون درجه 
 افزايش مييابد. 3افزايش سن فراواني فشار خون نوع درجه 

هيپر تانسيون مقاومت به انسولين را افزايش ميدهد كه اين خود عامل مشترك ارتباط دهنده نتيجهگيري: 
هيپرتانسيون و ديابت مليتوس و عدم تحمل گلوكز ميباشد. بر اساس اين مطالعه با افزايش سن احتمال ايجاد ديابت 

در بيماران فشار خوني افزايش مييابد بنابراين با كنترل فشارخون و شيوه زندگي در بيماران فشارخوني مي توان ابتالء 
 به ديابت را تعديل كرد 

  شيوع، ديابت، هيپرتانسيون، بروجن واژگان كليدي:
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نگرش دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي ياسوج  بررسي ميزان آگاهي و

 86در رابطه با انجام خودآزمايي پستان در بهار
Pسميه عظيمي

1
P، رقيه سهاييP

1
P، نرگس كاظمي كرانيP

1
P ،زينت محبي نوبندگانيP

2
P، مهين روزيطلبP

3 
 ، پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 7- دانشجوي ترم 1
- عضو هيأت علمي داخلي- جراحي،  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 2
- كارشناس ارشد- داخلي- جراحي، دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 3

چكيده 
 ساله و اولين علت شايع مرگومير در گروه سني 45 تا 15سرطان پستان شايعترين سرطان مهاجم در زنان : مقدمه

% موارد عمدتاً توسط خود فرد صورت ميگيرد لذا زنان در 90 ساله است.تشخيص اوليه سرطان پستان در 74 تا 55
معرض خطر بايستي تحت آموزش خودآزمايي پستان قرار گيرند. برخي از زنان ممكن است از دست زدن به سينههاي 

خودشان ناراحت شوند لذا توضيح دادن وآگاه كردن از اهميت خودآزمايي سينهها ممكن است در اين مورد كمك 
 .كند

 نفر از 150 بر روي 85-86اين پژوهش از نوع توصيفي- مقطعي بوده كه در نيمسال دوم تحصيلي مواد و روشها: 
بخش  3كه شامل  بود دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج انجام گرفت. ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه

 االت دموگرافيك، شناخت و نگرش بود. سؤ

از  سال بود. 26 و 18سال ميباشد كمترين و بيشترين سن بهترتيب  97/20 ميانگين سني افراد مورد مطالعهيافتهها: 
، كارشناسي %38، كارداني %3/37 تحصيالت از نظر ميزان % افراد مورد مطالعه مجرد بوده اند.92هل ـأنظر وضعيت ت

 درصد تا 54از حداقل  االت مرتبط با حيطه شناختي،ؤ% غير بومي بودهاند.در زمينه س3/63 دكتري بودند. 7/24%

االت نگرشي در كل حدود ؤ درصد افراد مورد مطالعه فاقد آگاهي صحيح بوده اند در حاليكه در زمينه س3/69حداكثر 
. بودهاند (موافق)  درصد افراد مورد مطالعه داراي نگرش مثبت90

اگر چه سرطان پستان به عنوان تهديدي جدي براي سالمتي و يكي از علل مهم مرگ در زنان مطرح نتيجهگيري: 
نجاكه آاز ن اطالعاتي كسب كردهاند.آ%از افراد مورد مطالعه قبالً درباره 38ميباشد ولي مشاهده ميشود حدود 

مرتب و منظم  انجام درست، و مقرون به صرفهترين روش جهت تشخيص زودرس سرطان پستان، سانترينآ
دانش مربوطه حائز   ميزان آگاهي وءايجاد مهارت الزم در افراد مورد مطالعه همراه با ارتقا زمايي پستان ميباشد،آخود

رغبت جهت  وجود ميزان بسيار بااليي از عالقه و وظيفه شغلي مورد مطالعه در آينده و با توجه به اهميت ميباشد و
-ارزش مهارتهاي الزم در اين زمينه، پيشنهاد ميشود در تحقيقات بعدي نسبت به طراحي، اجرا و اخذ اطالعات و

در ايران آمار دقيقي در مورد ميزان انجام  يابي برنامههاي آموزش بهداشت مناسب در جامعه مورد مطالعه اقدام گردد.
خودآزمايي وجود ندارد ولي شواهد حاكي از آن است كه ميزان انجام دادن آن در جامعه كم است زيرا در كشور ما 

منظمي براي آموزش وجود ندارد بههمين علت مشاركت جامعه ميتواند روش مناسبي براي ايجاد  هيچ برنامه مدون و
  بهداشت زنان ميباشد.ءمين ارتقاأمراقبت از خود در افراد و در نهايت ت مسئوليتپذيري نسبت به سالمتي و

 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج دانشجويان، خودآزمايي پستان، نگرش، آگاهي،  كليدي:گانواژ



هفتمين سمينار دانشجويي دانش و تندرستي  
 86 آذر ماه 23 و 22

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شاهرود

 

گاه
انش

ح د
صب

 

بررسي ارتباط فيتواسترولهاي دريافتي با ليپيدپروفايل سرم و عملكرد كبدي و 

 84-85كليوي بيماران همودياليزي شهرستان سبزوار در سال 
Pخورشيد رضازادهبلوري

1
Pاحمد معقول ،P

1
Pاكرم كوشكي ،P

2
Pمهدي گالفروز ،RRشهريP

2 
- دانشجويان پرستاري، دانشكده علوم پزشكي سبزوار 1
- عضو هيأت علمي دانشكده علوم پزشكي سبزوار 2

چكيده 
 اختالل پيشرونده و برگشتناپذير ESRDيا  Chronice renal failure(CRF)نارسايي مزمن كليوي مقدمه: 

عملكرد كليه است كه در آن توانايي بدن، براي حفظ متابوليك و تعادل آب و الكتروليتها شكست ميخورد. تقريباً 
 درصد از افراد مبتال به نارسايي مزمن كليوي دچار هيپرتريگليسيريدمي ميشوند كه با توجه به تأثير 70 تا 30

فيتواسترولها روي ليپيد پروفايل خون بر آن شديم طي پژوهشي تأثير فيتواسترول را روي ليپيد پروفايل اين بيماران 
  بررسي كنيم.

 تحليلي است كه بر روي كليه بيماران همودياليزي شهرستان سبزوار –اين پژوهش مطالعه مقطعيمواد و روشها: 
 ساعته و بسامد خوراك در طي يكسال بهدست 24 نفر بود انجام شد. دادها از طريق يك ياد آمد 45كه تعداد آ نها 

 كليوي –آمد و سپس مقدار فيتواسترول موجود در مواد غذايي محاسبه گرديد. ميزان ليپيد پروفايل و آنزيمهاي كبدي
و آزمونهاي توصيفي، ضريب همبستگي استفاده شد.   SPSSبيماران نيز اندازهگيري شد. براي آناليز دادهها از نرم افزار 

 BMI سال شركت داشتند. ميانگين 85/50 ± 30/19 زن با ميانگين سني16 مرد و 24در اين مطالعه يافتهها: 
  كيلوگرم بر متر مربع بود. دادههاي پژوهش نشان داد كه بين فيتو استرول و تريگليسيريد، 81/21 ± 64/3آنها

كلسترول خون ارتباط معكوسي وجود دارد كه از لحاظ آماري معنيدار نيست. همچنين ارتباط معكوسي بين 
وجود دارد كه آن هم از لحاظ آماري معنيدار نيست.  SGPTو  SGOTفيتواسترول و آنزيمهاي كبدي 

 فيتو استرول، ليپيد پروفايل، بيماران همو دياليزي، سبزوار واژگان كليدي:
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بررسي مشكالت قاعدگي و ميزان آگاهي وعملكرد دانشآموزان دختر 

دبيرستاني در مقابله با آن(يك مطالعه پايلوت در دبيرستان دخترانه عفاف 

 )شاهرود
Pنسرين بابادائي

1
Pليال حسيني ،P

1
Pحديث آزادي ،P

1
Pبتول السادات احمدني ،P

1
Pمرضيه اسكندري ،P

1
P ،

P دكتر افسانه كرامت

2
Pدكتر خديجه ميرزايي نجم آبادي ،P

2 
 ناپيوسته مامايي 4-دانشجوي ترم 1
 -عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود2

چكيده 
% زنان اين مشكل را 50ديسمنوره يا قاعدگي دردناك يكي از شايعترين مشكالت زنان است كه تقريباً  مقدمه:

يا اختالالت رفتاري رواني كه شامل عود دورهاي تركيبي از تغييرات آزار دهنده فيزيكي، روحي،  pmsتجربه ميكنند و 
رواني يا رفتاري است دراكثر زنان دوره باروري مشاهده ميشود. آگاهي در خصوص اين دو مشكل شايع در زنان و 
دختران جوان و آشنايي با روشهاي كنترل اين مشكالت ميتواند به ميزان زيادي به بهداشت دوره باروري كمك كند. 

مشكالت قاعدگي و ميزان آگاهي وعملكرد دانشآموزان دختردبيرستاني در مقابله در اين پژوهش تالش گرديده است 
د بررسي قرار گيرد. مور با آن

 جامعه آماري را كليه دانشآموزان دختر سال دوم و ،بوده–توصيفي (تحقيق حاضر از نوع مقطعي :مواد و روشها
سوم دبيرستان عفاف در منطقه مهديآباد شهرستان شاهرود تشكيل ميدادند. نحوه جمعآوري اطالعات از طريق 

 مورد x�  توصيفيو با استفاده از روش آمار SPSS. پس از جمعآوري اطالعات يافتههاتوسط نرمافزار  بودپرسشنامه
 تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.

 1/52 درصد قاعدگي را تجربه كرده و 1/98 نفر دانش آموز شركتكننده در تحقيق فوق 109از مجموع  يافتهها:
 درصد 7/12درصد) بود 5/78درصد نمونهها از ديسمنوره شكايت داشتند. شايعترين مشكل ذكر شده كمر درد (

- درصد از دانش9/56 درصد حالت افسردگي رابه عنوان عاليم پيش از قاعدگي ذكر ميكردند. 3/1تحريكپذيري و 

آموزان جهت برطرف نمودن درد قاعدگي از درمانهاي گياهي استفاده ميكردند، استفاده از درمانهاي گياهي در 
 درصد درمانهاي موجود را مؤثر 73 و p<0.05)دانشآموزان رشته انساني بهطور معنيداري بيش از گروه تجربي بود(

 درصد از دانشآموزان درخصوص مشكالت قاعدگي با مادر خود مشورت ميكردند. 86ميدانستند، 

 شيوع درد قاعدگي در نمونه اخير مشابه آمارهاي موجود بوده است. درخصوص اختالالت خلقي قبل نتيجهگيري:
-از قاعدگي، باال بودن تحريك پذيري نسبت به افسردگي ميتواند ناشي از اقتضاي سني دانشآموزان باشد، توصيه مي

گردد كه مورد توجه مشاورين مدرسه قرار گيرد. تمايل زياد به استفاده از درمانهاي گياهي ضرورت انجام تحقيقات 
بيشتر در اين خصوص را مطرح ميكند. با توجه به اينكه اكثريت قابل توجهي از دانشآموزان درخصوص مشكالت 

-قاعدگي با مادر خود مشورت ميكنند برگزاري كالسهاي آموزشي براي مادران درخصوص بهداشت قاعدگي مي

تواند در ارتقاي سطح بهداشت قاعدگي دوره نوجواني كمككننده باشد. 

  مشكالت قاعدگي، دانشآموزان دختر، ديسمنوره واژگان كليدي:
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بررسي ميزان عزت نفس دانشجويان دختر و پسر دانشكده علوم پزشكي سبزوار 

و ارتباط آن با برخي از ويژگيهاي جمعيت شناختي در نيم سال تحصيلي دوم 

85 –1384 
Pمهدي نوائي

1
Pمصطفي جلمباداني ،P

2
Pمحسن كوشان ،P

3
Pدكتر محمد حسن رخشاني ،P

4 
- دانشجوي بهداشت عمومي، دانشكده علوم پزشكي سبزوار 1
 - دانشجوي بهداشت محيط ، دانشكده علوم پزشكي سبزوار2
 - عضو هيأت علمي دانشكده علوم پزشكي سبزوار 3
- دانشجوي دكتراي آمار حياتي 4

چكيده 
اسناد تاريخي حاكي از اين مطلب ميباشند كه بشر همواره در حال سعي و تالش در جهت شناخت خود، مقدمه: 

بهعنوان يك نياز اساسي و بنيادي بوده است. در واقع براي رسيدن به خود شكوفايي كه مهمترين و باالترين انگيزه 
اين مطالعه با هدف تعيين ميزان  انسان است،  ارضاء نياز هاي سطح پايينتر از جمله عزت نفس ضروري است و

 .عزت نفس دانشجويان دختر و پسر انجام پذيرفته است
اين مطالعه از نوع مقطعي ميباشد كه جمعيت آماري شامل دانشجويان شاغل به تحصيل در نيم  مواد و روشها:

- نفر بهروش نمونهگيري تصادفي طبقه316 دانشكده علوم پزشكي سبزوار ميباشد كه 84-85سال دوم تحصيلي سال 

بندي شده انتخاب شدند و با استفاده از تست استاندارد عزت نفس آيزنگ مورد سنجش قرار گرفتند و اطالعات 
 – Mann-Whitney،Tبا بهرهگيري از آزمونهاي ضريب همبستگي پيرسون،  SPSS 11.5 حاصله بهوسيله نرم افزار

test  وkruskal-Wallis  .مورد تجزيه و تحليل قراگرفتند

 ميباشد. رابطه معني25/21 و نمره ميانه 60/5 با انحراف معيار 44/20متوسط نمره عزت نفس دانشجويان  :يافتهها
داري بين رشته تحصيلي، ترم تحصيلي، وضعيت سكونت، دوره تحصيلي و معدل با نمره عزت نفس زنان و مردان و 

رابطه  )p = 038/0) و سن (p = 004/0بهطور كلي در دانشجويان مشاهده نشد ولي بين نمره عزت نفس با جنسيت (
معنيداري مشاهده شد. 

دانشجويان مورد مطالعه از عزت نفس متوسطي برخوردار هستند و نيمي از آنها از سطح متوسط،  نتيجهگيري:
پايينتر ميباشند. مسئولين بايد بيش از پيش به مسايل روانشناختي دانشجويان اهميت بدهند و با تدوين برنامههاي 

كمكي همانند كارگاههاي ارتقاء عزت نفس در جهت باال بردن سطح بهداشت رواني آنان بكوشند. همچنين برخي 
مطالعه هاي پيشين تاييدي بر نتايج اين مطالعه و برخي نتايجي متفاوت داشتند كه در اينجا نياز به انجام مطالعههاي 

بيشتر بيشتر با زمينه تخصصي پيرامون هر عامل جمعيت شناختي احساس ميشود. 

  عزت نفس، دانشجويان، دختر، پسر، جمعيت شناختي واژگان كليدي:
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بررسي ميزان آگاهي بيماران مبتال به سرطان تحت درمان با اشعه در مورد 

 1386نحوه مراقبت از خود در يكي از مراكز آموزشي درماني شهر رشت سال
Pآرزو منفردمژدهي

1
P ليال طالب جانثارحسيني ،P

1
Pشادمانرضا ماسوله ،P

2
Pدكترعباس رحيمي ،P

2
Pمحمدعلي يزداني ،P

3 

- دانشجوي دانشكده پرستاري- مامايي رشت 1
- عضو هيأت علمي دانشكده پرستاري رشت 2
- كارشناس آمار 3

چكيده 
در ايران بعد از بيماريهاي قلبي- عروقي و سوانح، سرطان سومين علت مرگومير محسوب ميشود. براي مقدمه: 

درمان سرطان از چندين روش استفاده ميشود، كه يكي از روشهاي متداول و مؤثر اشعه درماني ميباشد. اشعه 
درماني در عين مؤثر بودن، ميتواند اثرات زيانآوري بر بافتهاي طبيعي اطراف نواحي تحت درمان داشته باشد كه 

تقريباً تمام بيماران در طول درمان دچار عوارض حاد مانند مشكالت پوستي، تهوع و استفراغ، بي اشتهايي، اسهال، 
خستگي و خشكي مخاط دهان ميشوند. 

اين پژوهش يك مطالعه توصيفي-تحليلي است كه با هدف تعيين ميزان آگاهي بيماران مبتال به مواد و روشها: 
سرطان تحت درمان با اشعه در مورد نحوه مراقبت از خود در يكي از مراكز آموزشي- درماني شهر رشت در سال 

 درماني – نفر) جهت اشعه درماني به مركز آموزشي 61 انجام گرفته است. جامعه پژوهش را كليه مراجعين (1386
 بخش 2شهر رشت تشكيل ميدهد كه بهصورت سرشماري انتخاب شدند. ابزار گردآوري دادهها پرسشنامهاي شامل 

- سؤال به14 سؤال بهمنظور بررسي مشخصات واحدهاي مورد پژوهش و بخش دوم شامل 11بود: بخش اول شامل 

منظور تعيين ميزان اگاهي بيمار از نحوه مراقبت از خود تنظيم و طي مصاحبه با بيماران توسط پژوهشگران تنظيم 
 مورد استفاده قرار گرفت. spssگرديد. جهت تجزيه و تحليل دادهها از آمار توصيفي و استنباطي در نرمافزار 

%) 1/95%) و متأهل (2/67 %)، زن (8/68 سال (45 نتايج نشان داد اكثريت بيماران تحت اشعه درماني باالي يافتهها:
%) آنها خانهدار بودند. اكثريت بيماران تحت اشعه 77%) و (41بودند و از لحاظ تحصيالت اكثريت آنان بيسواد (

%) تحت درمان بودند. همچنين يافتهها نشان داد اكثريت بيماران تحت اشعهدرماني 9/63درماني كمتر از يكسال (
P%) از آگاهي متوسط در مورد نحوه مراقبت از خود برخوردار بودهاند.آزمون 8/73(

2
Pχ نيز نشان داد بين آگاهي و تعداد 

 POSTهمچنين يافتهها نشان داد با استفاده از آزمون  ).>P%1 (روزهاي اشعه درماني ارتباط معنيداري وجود دارد

HOC 1( آگاهي در افراد كارمند و شغل آزاد از افراد خانهدار و كارگر بيشتر است%p<.( 
با توجه به اينكه آگاهي بيماران تحت اشعه درماني در مورد نحوه مراقبت از خود متوسط ميباشد. الزم نتيجهگيري: 

است در زمينه آموزش نكات ضروري كه ميتواند سطح آگاهي بيمار و خانواده وي را افزايش دهد برنامهريزي شود تا 
بيماران از نحوه مراقبت از خود طي مراحل مختلف اشعه درماني آگاه باشند و بتوانند به ميزان زيادي از ايجاد عوارض 

ناشي از اشعه درماني پيشگيري نمايند كه اين كار ميتواند توسط پرستاران بهعنوان اعضاي اصلي در تيم مراقبتي از 
بيماران سرطاني در مواقع ضروري بهخوبي انجام گيرد. 

  آگاهي، مراقبت از خود، اشعه درماني، سرطان: واژگان كليدي
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 82-85بررسي حوادث شغلي دركوره پزخا نههاي مشهد در سالهاي 
Pارژنگي محمد

1
Pصادقيان فريده ،P

2
Pخسروي احمد ،P

3
Pكمياب زهرا ،P

4
Pكماليان الله ،P

5 
- دانشجوي بهداشت حرفهاي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 1
- عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 2
- كارشناس ارشد اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3
- كارشناس آموزش، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 4
- كارشناس بهداشت حرفهاي سازمان تأمين اجتماعي 5

چكيده 
 نفر از اين حوادث ميميرند. 300000 ميليون نفراز حوادث شغلي رنج ميبرند و 250ساالنه در سرتاسر دنيا   مقدمه:

بيشترين حوادث شغلي در كشورهاي در حال توسعه اتفاق ميافتد جايي كه بيشترين نيروي كار در آنجا قرار دارد 
-در اين كشورها، اغلب كارگران در مشاغل خطرناكي كارميكنندكه مقررات و استانداردهاي ايمني درآنها رعايت نمي

شود. درايران كوره پزخانههاي آجر از جمله مشاغل فصلي با كارگران مهاجر است. كه بهدليل شرايط غير ايمن در 
معرض خطرحوادث ناشي از كار زيادي قراردارد. هدف از اين مطالعه بررسي حوادث شغلي در كوره پزخانههاي 

 آجرمشهد ميباشد
- نفر كارگران كوره پزخانههاي مشهد مي32نوع مطالعه توصيفي- تحليلي بوده جامعه مورد مطالعه مواد و روشها: 

باشند. روش جمعآوري اطالعات فرم ثبت حوادث شغلي وزارت كار شامل سؤاالتي در مورد سن، شغل، علت و زمان 
انجام گرفت.  spssحادثه، نوع آسيب، نتيجه حادثه و.... ميباشد. تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از نرم افزار 

يافتهها نشان داد بهدليل اشتغال زياد افاغنه بهصورت پنهان در كوره پزخانههاي مشهد موارد متعددي از  يافتهها:
 و سابقه كاردر كورهها در 1/35 ± 12حوادث ثبت نشده بود در بين حوادث ثبت شده،  كارگران با ميانگين سن 

% 28% سوختگي و 3 % شكستگي و جراحت 50 % دچار قطع عضو8/18 % بيمه بودند. 9/46مطالعه شركت كردند 
-%) و بيشترين ساعت، روز و ماه حادثه به8/18%) و سپس پا (9/21فوت شدند. بيشترين عضو آسيب ديده سر(

%)گزارش گرديد.  3/31% ) و ماه مرداد (25%) سهشنبه (8/18صبح (10ترتيب 

در بين موارد ثبت شده ميزان مرگومير ونقص عضو باالست. با توجه به فاصله كورهها از شهرها، نتيجهگيري: 
نظارت بيشتر كارشناسان بهداشت و ايمني ادارات كار، مراكز بهداشت شهرستان و سازمان تأمين اجتمايي،  ثبت دقيق 

حوادث شغلي همچنين عدم اشتغال اكيد كودكان و نوجوانان توصيه ميگردد.  

 حوادث شغلي، كوره پزخانه آجرواژگان كليدي: 
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 در Bبررسي ميزان آگاهي افراد شركتكننده در طرح واكسيناسيون هپاتيت 

 1386 در سال Bمورد بيماري هپاتيت 
Pطاهره سريريچي

1
Pصديقه بهلولي ،P

1
Pمحمود بخشي ،P

2 
- دانشجوي كارشناسي پرستاري و عضو انجمن علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود 1
 - كارشناس ارشد پرستاري مربي و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود2

چكيده 
در سالهاي اخير عفونتهاي ويروسي قابل انتقال از طريق خون بهعنوان يك خطر مهم براي همه افراد  مقدمه:

جامعه، ذهن بسياري از افراد جامعه را بهخود مشغول داشته است و آنها دچار نگرانيهاي بيشتري شدهاند و اين 
درحالي است كه داشتن آگاهي كافي نسبت بهروشهاي انتقال و پيشگيري اين بيماريها ميتواند  نقش بهسزايي در 
حفظ سالمت افراد جامعه داشته باشد، لذا پژوهش حاضر بهمنظور تعيين سطح آگاهي افراد شركتكننده در طرح 

   انجام شده است.86 در مورد اين بيماري در سال Bواكسيناسيون هپاتيت 
اين پژوهش يك مطالعه توصيفي از نوع مقطعي بوده كه جامعه پژوهش را افراد شركتكننده در  :مواد و روشها

 نفر از آنها در پژوهش شركت نمودهاند. ابزار گردآوري 50 تشكيل ميدادند كه تعداد Bطرح واكسيناسيون هپاتيت 
 SPSSدادهها پرسشنامه محتوي سؤاالتي مربوط به واكسيناسيون بوده است. براي تجزيه و تحليل داده از نرم افزار 

استفاده شده است.  

% آگاهي خوبي 6% آگاهي متوسط و 72% واحد مورد پژوهش آگاهي ضعيف و 22نتايج پژوهش نشان داد   يافتهها:
داري را بين ميانگين   مستقل تفاوت معنيT داشتند. آزمون Bدر ارتباط با راههاي انتقال و پيشگيري بيماري هپاتيت 

) همچنين آزمون آماري آناليز واريانس نشان داد كه نمره آگاهي در بين p=3/0نمره آگاهي زنان و مردان نشان نداد (
). كمترين آگاهي افراد در ارتباط با سؤاالت p=1/0افراد با سطح تحصيالت متفاوت از نظر آماري معنيدار نيست (

 روي بدن انسان و B، آسيب ناشي از ويروس هپاتيت Bپرسشنامه پژوهشگر در زمينه راههاي انتقال ويروس هپاتيت 
رژيم غذايي مناسب براي بيماران مبتال به اين بيماري ميباشد.  

% در رابطه با راههاي انتقال و پيشگيري 72نتايج پژوهش نشان داد اكثريث واحدهاي مورد پژوهش  نتيجهگيري:
بيماريهاي عفوني منتقله از طريق خون آگاهي متوسط داشتند. لذا با توجه به اهميت كسب شناخت و آگاهي كافي در 

سطح باال توسط افراد جامعه در رابطه با راههاي انتقال و پيشگيري بيماريهاي عفوني منتقله از طريق خون ضروري 
است كه نكات ظريف و با اهميت آن در برنامههاي آموزشي در نظر گرفته شود.  

 Bآگاهي، واكسيناسيون، هپاتيت  واژگان كليدي:
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 زنان مراجعهكننده به مركز تحقيقات سرطان پستان آگاهيبررسي ميزان 

 1386بيمارستان خاتم االنبياء شاهرود در زمينه سرطان پستان سال 
Pزهرا وليـان

1
Pطاهره سعيدي ،P

2
Pسعيده شريعتي ،P

2
Pمحمود بخشي ،P

3 
- دانشجوي پرستاري و عضو انجمن علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود  1
- دانشجوي پرستاري و عضو انجمن علمي و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود  2
 - عضو هيأت علمي دانشكده علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود3

چكيده 
جهت  ساله است. 40-50اصليترين علت مرگ در زنان  سرطان پستان شايعترين سرطان عضوي زنان و :مقدمه

كشف زودرس و درمان سريعتر سرطان پستان برنامه بيماريابي بهصورت معاينه فيزيكي، آموزش خودآزمايي پستان و 
ماموگرافي توصيه ميشود. پژوهش حاضر بهمنظور بررسي ميزان آگاهي زنان مراجعهكننده به مركز تحقيقات پستان در 

 زمينه سرطان پستان انجام شده است.
 ساله مراجعهكننده 20-70در پژوهش حاضر كه يك مطالعه توصيفي- مقطعي است يكصد خانم  مواد و روشها:

به مركز سرطان پستان بيمارستان خاتم االنبياء مورد بررسي قرار گرفتند. جهت انجام پژوهش ابتدا با مطالعه كتب و 
 قسمت ميباشد: قسمت اول حاوي اطالعات دموگرافيك و قسمت 2مقاالت معتبر پرسشنامهاي تهيه گرديد كه شامل 

دوم حاوي سؤاالتي جهت بررسي آگاهي بيمار درباره سرطان پستان و عاليم تشخيص و نحوه پيشگيري آن ميباشد. 
اعتبار علمي پرسشنامه با نظر اساتيد محترم دانشكده علوم پزشكي دانشگاه آزاد و دولتي شاهرود تأييد گرديد. سپس 

 تكميل گرديد و تجزيه و پرسشنامهباحضور در مركز تحقيقات سرطان پستان بيمارستان خاتماالنبياء ضمن مصاحبه 
 با نرمافزار تحت ويندوز انجام شد. SPSSتحليل يافتهها توسط برنامه 

 و %)90 سال بود. اكثريت متاهل(35 براساس يافتههاي پژوهش ميانگين سني واحدهاي مورد پژوهش يافتهها:
بودند. سابقه سرطان پستان و ساير سرطانها در هيچيك از نمونهها وجود نداشت و اكثريت نمونهها %) 77(خاندار 

- مي54 از 43/28 ± 86/8 سابقه بيماري خاصي را ذكر نكردند. ميانگين نمره آگاهي واحدهاي مورد پژوهش %)86(

 سطح آگاهي در حد متوسط داشتند.   %73باشد كه در حدود 
 مستقل نشان ميدهدكه ميزان آگاهي زنان مجرد و متأهل از نظر آماري تفاوت معنيداري ندارد Tآزمون آماري 

(p=0.08) ميباشد كه آزمون آماري 6/34 و زنان كارمند 58/26. ميانگين نمره آگاهي زنان خانهدار T  مستقل تفاوت
 مستقل نشان داد كه سطح آگاهي زنان Tهمچنين آزمون آماري ، (p=0.000)معنيداري را از نظر آماري نشان ميدهد 

 .(p=0.000)با تحصيالت ديپلم و باالتر بيشتر از زنان باالي ديپلم ميباشد 

با توجه به نتايج پژوهش حاضر كه نشان داد سطح آگاهي زنان در مورد سرطان پستان وتشخيص و  نتيجهگيري:
نحوه پيشگيري آن در حد متوسط بوده و بهخصوص در زنان خانهدار سطح آگاهي پايينتر است كه بايد با آموزش 
خانمها بهخصوص خانمهاي خانهدار آگاهي آنان را در اين زمينه افزايش داده و به اين طريق گام مؤثري در زمينه 

 پيشگيري و يا كاهش عوارض بيماري و با لطبع بهبود عملكرد خانمها و كيفيت زندگي آنها محسوب ميگردد.

 آگاهي، زنان، سرطان پستان :واژگان كليدي
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 بررسي عوامل تأثيرگذار بر بروز حوادث شغلي در يك كارخانه شيشه سازي
Pنيازي شاه ويسي

1
Pمحمد عبدپناه ،P

1
Pمهندس عباس علي مختاري ،P

2 
 بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3- دانشجويان ترم 1
 - عضو هيأت علمي بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود2

چكيده 
 ميليون نفر در اثر حوادث و 2 ميليون نفر با حوادث شغلي در ارتباط بوده و در حدود 207ساالنه حدود مقدمه: 

 آسيب 500-2000بيماري هاي شغلي جان خود را از دست ميدهند. از طرفي با توجه به نوع شغل، به ازاي هر 
 ميليارد حادثه منجر به آسيب 1-4شغلي،  يك مرگ اتفاق مي افتد كه بر اين اساس مي توان تخمين زد ساالنه حدود 

هاي شغلي به وقوع مي پيوندد. 
اين در حالي است كه بر اساس اطالعات و اسناد سازمان بين المللي كار ميزان بروز حوادث شغلي در كشورهاي در 

حال توسعه در حال رشد مي باشد. از طرفي علل و عوامل مختلفي بر بروز حوادث شغلي مؤثر است كه شناسايي آنها 
مي تواند سهم بسزايي در كنترل حوادث مذكور داشته باشد. 

در اين مطالعه با مراجعه به سوابق ثبت شده حوادث در دوره شش ماهه اول سال، اطالعات مربوط مواد و روشها: 
به پارامترهاي مختلف تحت بررسي نظير شيفت كاري، زمان كار، نوع شغل و سابقه كار استخراج و در فرم مربوطه 

 استفاده شد. spss v.11ثبت گرديد. جهت تجزيه و تحليل آماري داده ها از نرم افزار آماري 

نتايج حاصله حاكي از اينست كه هرچه سابقه كار افراد بيشتر مي شود ميزان بروز حوادث نيز بيشتر مي يافتهها: 
شود، اين حالت تا مدتي ادامه يافته و سپس ميزان بروز حوادث سير نزولي پيدا مي كند. همچنين ميزان بروز حوادث 

در شيفت هاي مختلف متفاوت بود ولي در روزهاي مختلف هفته تفاوت چنداني نداشته است. از طرفي حوادث منجر 
به آسيب چشم و دست بيشتر از ساير موارد اتفاق افتاده است. 

بهنظر ميرسد كارگران دو طرف طيف سابقه كار (يعني باسابقه كار كمتر و با سابقه كار بيشتر) مراقبت نتيجهگيري: 
بيشتري از خود به عمل آورده يا نكات ايمني را بهتر رعايت نموده و در نهايت كمتر دچار حادثه مي شوند. در حاليكه 

كارگران با سابقه كار متوسط اينگونه نبوده و بيشتر دچار حادثه ميشوند. از طرفي ميزان بروز حوادث در شيفت صبح 
بيشتر از ساير شيفتهاي كاري بوده است. خارج شدن قسمتي از پروسه توليد در شيفتهاي عصر و شب مي تواند 

عامل مهمي در اين زمينه باشد. به نظر مي رسد بيشتر بودن تعداد حوادث منجر به آسيبهاي چشم و دست ناشي از 
عدم استفاده از وسايل حفاظت فردي مربوطه باشد زيرا اين آسيبها در اثر پرتاب شدن اشياء و پليسه ها مي باشد. به 

هر حال الزمست جهت تعميم نتايج، مطالعات جامعتري صورت پذيرد. 

 حوادث شغلي، شيفت كار، سابقه كار، وسايل حفاظت فردي :واژگان كليدي
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 بررسي ميزان آگاهي دانشجويان علوم پزشكي و غيرعلوم پزشكي شهرستان

 سمنان درباره بيماري ايدز
Pسودابه پيوندي

1
P،  بهاره احديدكترP

2 
 دانشگاه علوم پزشكي سمنان  ،ت علميأعضو هي- 1
- پزشك خانواده و عضو باشگاه پژوهشگران جوان 2

چكيده 
 عنوان يكي ازهجوانان ب بيماري ايدز در حال حاضر در كشورهاي در حال توسعه افزايش چشمگيري داشته و مقدمه:

-ها راه مقابله با آن پيشگروههاي پرخطردر ابتال به اين بيماري ميباشند. با توجه به فقدان واكسن و درمان مؤثر، تن

تعيين ميزان آگاهي، جوانان  گيري مي باشد و مهمترين برنامه ملي مبارزه با ايدز، آموزش و اطالع رساني است.
(دانشجويان رشتههاي علوم پزشكي و رشتههاي غيرعلوم پزشكي) زير بناي مناسبتري براي برگزاري برنامههاي 

آموزشي خواهد بود. 

بر روي جوانان (رده سني  Cross-sectionalاين پژوهش بهصورت يك مطالعه توصيفي مقطعي  مواد وروشها:
 سال) كه شامل دانشجويان رشتههاي علوم پزشكي و غيرعلوم پزشكي سمنان بودند، انجام گرفته است. نمونه 28- 19

 مدارك ،اري , فيزيوتراپي, گفتاردرماني نفر از دانشجويان رشتههاي علوم پزشكي(پرست100مورد مطالعه شامل 
 ، مديريت بازرگاني، رياضي، نفر از دانشجويان رشتههاي غيرعلوم پزشكي(شيمي200 اتاق عمل) و ، هوشبري،پزشكي
صورت تصادفي انتخاب شدند. دادههاي مورد نياز از هبوده است كه ب  متالوژي و الكترونيك)، برق، مكانيك،عمران

-كه شامل سه بخش اطالعات دموگرافيگ، اطالعات مربوط به عامل بيماري ايدز، راههاي انتقال، راهطريق پرسشنامه 

هاي پيشگيري بود، جمعآوري و آناليز گرديد.  

% مؤنث بودند. دانشجويان رشتههاي غيرعلوم پزشكي 6/65% دانشجويان مذكر و 4/34يافتهها نشان داد كه :يافتهها
%) بيان 3/58%) روزنامه، مجالت و پوستر (2/65بيشترين منبع اطالعاتي خود را در مورد ايدز به ترتيب صدا و سيما (

% ذكر 66نمودند. دانشجويان رشتههاي علوم پزشكي بيشترين منبع اطالعاتي خود را جزوه درسي و پمفلت آموزشي 
% دانشجويان رشتههاي علوم پزشكي به عامل 100%) از دانشجويان رشتههاي غير علوم پزشكي و 8/73كردند. (

% ازدانشجويان رشتههاي علوم 25% دانشجويان رشتههاي غيرعلوم پزشكي و 59 بيماري ايدز پاسخ درست دادند.
% دانشجويان 84 بيماري ايدز دعدم واكسن عليه در مور ايزوله باشند. پزشكي معتقد بودند كه مبتاليان به ايدز بايد

% دانشجويان رشتههاي علوم پزشكي اطالع صحيحي داشتند. ميزان آگاهي دانشجويان 95رشتههاي غيرعلوم پزشكي و 
%) 90%) و دانشجويان رشتههاي علوم پزشكي (2/58رشتههاي غيرعلوم پزشكي در مورد راههاي انتقال بيماري ايدز (

% دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي در 100% از دانشجويان رشته هاي غيرعلوم پزشكي و 96 وب بوده است.خ
مورد تست خون براي تشخيص بيماري ايدز اطالع داشتند. 

آموزش و روشهاي پيشگيري از بيماري ايدز در جوانان يكي از مؤثرترين اقدامات اجتماعي مقابله  نتيجهگيري:
با اين بيماري است كه ميتوان با برنامهريزي آموزشي متناسب رشته تحصيلي و استفاده از رسانههاي گروهي 

ه نمود يراهكارهاي مناسب جهت پيشگيري و كنترل بيماري ايدز ارا

ي ، غير علوم پزشكعلوم پزشكي  كليدي:واژگان
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 هيپرليپيدمي در زنان و مردان سالمند مقايسه ديابتو بررسي 
Pسودابه پيوندي

1
Pبهاره احدي ،P

2 
  دانشكده پرستاري و پيراپزشكي– دانشگاه علوم پزشكي سمنان ،ت علميأعضو هي- 1
 پزشك خانواده و عضو باشگاه پژوهشگران جوان - 2

چكيده 
 ميالدي  سه چهارم مرگها در كشورهاي در حال توسعه به نوعي وابسته 2020پيشبيني ميشود تا سال  :مقدمه

 درصد 10 نزديك به 1390كهنسالي است و بيشتر اين مرگها در اثر بيماريهاي غير واگير خواهد بود و در سال 
 سال تشكيل خواهند داد. پيشگيري و درمان هيپرليپيدمي و ديابت در كاهش بروز 60جمعيت ما را افراد باالي 

بيماريهاي قلبي عروقي مؤثر است و مطالعه اپيدميولوژيك براي تدوين چنين برنامههايي ضروري است هدف از اين 
 مطالعه مقايسه ديابت،  هيپرليپيدمي در زنان و مردان سالمند بوده است.

 سال به باال مراجعه 60 فرد 530بود. از   Cross-sectionalاين مطالعه به صورت توصيفي مقطعي :مواد و روشها
كننده به آزمايشگاههاي تابعه علوم پزشكي سمنان، نمونه خون ناشتا براي اندازهگيري قند خون، كلسترول، تري 

مورد تجزيه و تحليل آماري قرار كرفت.  SPSSخون گرفته شد. دادهها با نرمافزار  BUNگليسيريد و 

 % افراد 4/31 %) مرد بودند. 2/40 نفر (215%) زن و 8/59 نفر (320 فرد سالمند 535نتايج نشان داد كه از  هها:تياف
 60-69% مردان بودند. و بيشترين مبتاليان به ديابت در گروه سني 3/33% زنان و 7/66مورد مطالعه ديابت داشتند كه 

% افراد مورد بررسي 2/54  %).3/8 سال به باال قرار داشتند (80 %) و كمترين مبتاليان در گروه سني 3/58سال (

 سال بودند. 60-69% مردان) تريگليسيريد باال داشتند كه بيشترين مبتاليان در گروه سني 3/30% زنان و 7/69(
% زنان مورد بررسي مشاهده گرديد كه در مقايسه با مردان بيشتر بود 7/73 ميلي گرم درصد در 200كلسترول باالتر از 

)3/26 .(% 
 نفر سالمند مورد 535از  %) كراتينين باالتر از نرمال داشتند.9/0 نفر (5و  BUN%) افراد مورد مطالعه 5/6نفر ( 35

% مرد بودند. 1/21% زن و 9/78آنها عيرنرمال بود كه  % هر دو آزمايش كلسترول و تري گليسيريد8/26مطالعه 

 60-69در اين مطالعه بيشترين مبتاليان به ديابت و هيپرليپدمي را زنان سالمند كه در گروه سني  نتيجهگيري:
بودند، تشكيل ميدادند. شيوع باالي عوامل خطر ساز بيماريهاي قلبي عروقي در افراد مسن به ويژه در زنان در اين 

مطالعه نشان ميدهد كه عالوه بر اجراي روشهاي پيشگيري در گروههاي پر خطر الزم است، مداخله جهت تغيير در 
شيوه زندگي بهعنوان يك فوريت بهداشتي درماني كشور ميبايد مورد نظر مسئوالن سالمت جامعه قرار گيرد. 

 سالمند، ديابت، هيپرليپيدمي واژگان كليدي:
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بررسي عوامل خطر اصلي بيماريهاي ايسكميك قلبي در بيماران بستري شده 

P بيمارستان امام حسين CCUدر بخش 

(ع)
P 1384 شاهرود در سال 

Pآتنا ملكي

1
Pالهه نادمي ،P

2
Pزهرا يحيايي ،P

2
Pمليحه آهويي ،P

2
Pفخري رييسي ،P

2
Pالهام نادمي ،P

2
Pزكيه شفقي ،P

2
Pمريم رحيمي ،P

2
P ،

Pمريم گلپايگاني

2
Pصديقه رضواني ،P

2 
- دانشجو پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 1
-كارشناس پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 2

 چكيده 
. لذا ميباشد IHD  بيماريهاي قلبي عروقي و در راس آنهادليله% مرگها ب50در يك جمعيت بيشتر از  مقدمه:

. تأثير ديابت، هايپرليپيدمي، هايپرتانسيون و سيگار در ايجاد شناخت اين پديده پاتولوژيك حائز اهميت خواهد بود
 عروقي به عنوان مؤثرترين عوامل مرگومير، زمينهساز انجام مطالعات مهمي با هدف تشخيصي، –بيماريهاي قلبي

پيشگيري و معالجه اين بيماريها گرديده است.  

 تحليلي بوده كه بهصورت مقطعي انجام شده است. در اين –پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي مواد وروشها:
Pبيمارستان امام حسين  CCUمطالعه پرونده كليه بيماران بستري در بخش 

(ع)
P كه با تشخيص بيماري قلبي در سال 

 پرونده) و بر اساس پرسشنامه خاص، اطالعات دموگرافيك، 1008 بستري شدهاند مورد بررسي قرار گرفته (1384
آزمايشات الزم و ساير موارد خواسته شده از پروندهها استخراج و در پرسشنامه درج شده است، سپس اطالعات 

 و آزمونهاي مرتبط مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. SPSSكسب شده وارد رايانه شده و توسط نرمافزار آماري 
 درصد) زن ميباشند. ميانگين سني 1/46 نفر (465 درصد) مرد و 9/53 نفر (543از كل افراد مورد بررسي  يافتهها:

 درصد، 1/38 ميباشد. شيوع ديابت 39-71 سال با ميانگين 58/ 7 ±  17/8 بيمار شركتكننده در طرح معادل 1008
 در صد در مردان بيشتر 5/45 درصد در زنان بيشتر از مردان بوده، در حاليكه مصرف سيگار با 2/46پرفشاري خون 

از زنان ميباشد. رابطه معنيداري بين پر فشاري خون، ميزان كلسترول تام و مصرف سيگار با آترواسكلروز عروق 
). در آنليز واريانس رابطه معنيداري بين مصرف سيگار، مقدار كلي كلسترول و پر فشاري P<0.001كرونر وجود دارد (

).  P< 0.003خون با آترو اسكلروز عروق كرونر بهدست آمد ( 

در بررسي اخير تشخيص نهايي بيماران بستري آنژين ناپايدار با آمار بهدست آمده در خصوص ساير  نتيجهگيري: 
محققين نيز همخواني دارد و ميتوان بيان نمود با توجه به عوامل بسيار زياد مرتبط با مشكالت عروق كرونر و با 

عنايت به شيوع بسيار زياد مشكالت عروق كرونر، توجه به ريسك فاكتورهاي ذكر شده بسيار مهم بوده و با كنترل اين 
عوامل ميتوان كمك شاياني به حفظ سالمت عروق كرونر نمود. 

  عروق كرونر, ريسك فاكتور، كلسترول، پر فشاري خون، سيگار واژگان كليدي:
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بررسي شيوع آلرژي به كپكهاي معلق در هوا در بيماران مبتال به رينيت 

 85آلرژيك مراجعهكننده به كلينيك آلرژي شهر سمنان در سال 
Pمرضيه رضايي

1
Pدكتر محمد نبوي ،P

2 
- دانشجوي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان 1
- عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان 2

چكيده 
به پروسههاي التهابي مخاط بيني بهطور اعم، رينيت اطالق ميگردد. رينيت آلرژيك يكي از شايعترين انواع  مقدمه:

رينيت ميباشد كه در آن مخاطات دستگاه تنفسي فوقاني و بهخصوص مخاط بيني بهدنبال مواجهه با عوامل محرك و 
 75 تا 70آلرژن محيطي، دچار التهابي از نوع آلرژيك ميگردد. يكي از اهميتهاي رينيت آلرژيك آن است كه حدود 

درصد مبتاليان در طي سالهاي آينده و به علت گسترش پروسههاي التهابي به راههاي هوايي تحتاني مبتال به آسم 
 IgEميگردند. كپكها به عنوان يكي از عوامل مؤثر در تشديد آسم و رينيت آلرژيك از طريق مكانيسمهاي با واسطه 

شناخته شدهاند. 
هدف از پژوهش حاضر عبارت بودند از: شناسايي آلرژنهاي اختصاصي در افراد آلرژيك، انتخاب موارد مقاوم بيماري 

، توصيههاي الزم و دادن (Specific Immuno therapy)جهت حساسيتزدايي از طريق واكسيناسيون آلرژي يا 
 آگاهي به افراد جهت كاهش و يا جلوگيري از مواجه با اين آلرژنها.

 به پزشك مراجعه و جهت 85در اين مطالعه توصيفي بيماراني كه با عاليم باليني رينيت در سال مواد و روشها: 
» قرار گرفتند. در اين تست Skin Prick Testآنان تشخيص رينيت آلرژيك گذاشته شد. تحت تست پوستي پريك «

حساسيت به كپكهاي شايع كه شامل كالدوسپوريوم، آلترناريا، پني سيليوم و آسپرژيلوس و ساير آلرژنها بود بررسي 
 سال به 2 ثبت شد. افراد زير Negative control حاصله از پريك هر يك از آلرژنها با Wheal & Flareشد. ميزان 

 سال به علت مضر بودن اثرات تست پريك نسبت به شناسايي نوع آلرژن و 60علت شيوع نادر رينيت و افراد باالي 
نداشته  Positive Control واكنش داده باشند و يا افراديكه واكنش به Negative controlايمونوتراپي و افراديكه به 
باشند وارد مطالعه نشدند. 

 درصد (با فاصله 7/26 نفر بيمار مبتال به رينيت آلرژيك، شيوع آلرژي به كپكهاي معلق در هوا 300از  يافتهها:
 3/12 درصد، آسپرژيلوس 11 درصد) بوده است. شيوع آلرژي به كالدوسپوريوم 7/21-7/31 درصد : 95اطمينان 

 درصد بوده است. 3/8 درصد و پني سيليوم 7/10درصد، آلترناريا 

با توجه به شيوع باالي آلرژي به كپكها و اهميت آنها در ايجاد عوارض در مبتاليان به رينيت آلرژيك نتيجهگيري: 
و اهميت اين بيماري با شناسايي اين آلرژنها و توصيههاي الزم جهت كاهش و يا جلوگيري از مواجه با اين آلرژنها 

در محيط ميتوان گامي مؤثر در جهت كاهش عاليم بيماران و همچنين پيشرفت بيماري برداشت.  

كپك، رينيت آلرژيك  واژگان كليدي:
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 20بررسي مقايسهاي عوارض مادري و نوزادي پس از زايمان در زنان كمتر از

  سال مراجعهكننده بيمارستان فاطميه شاهرود35 تا 20سال با زنان 
Pآتنا ملكي

1
Pحليمه شيخ ،P

1
Pعباسعلي قربانيتذري ،P

2
Pثريا كريمينژاد ،P

2
Pدكتر محمدباقر سهرابي ،P

3 

- دانشجوي پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 1
- كارشناس پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 2
- پزشك عمومي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3

چكيده 
حاملگي يكي از مهمترين مراحل توليد مثل موجودات زنده ميباشد. مراقبت از اين دوران اهميت بسياري  مقدمه:

 هفتگي، تكامل جنين صورت گرفته و در صورت بهوجود آمدن هرگونه مشكل در 40 تا 36دارد. در طي اين دوره 
وضعيت مادر يا جنين ميتوان خطرات مهمي را ايجاد نمايد. يكي از مهمترين اين عوارض، عدم تناسب جنين با 

سيستم تناسلي مادر ميباشد كه باعث بروز حاملگي و زايمان سخت و عوارض خطرناك بعد از آن كه شامل 
خونريزي، پارگيهاي وسيع، اشكاالت تكاملي نوزاد و عفونتهاي مادري ميباشد، ميگردد. 

در اين مطالعه كليه مراجعين جهت زايمان به بيمارستان فاطميه شاهرود در طي ارديبهشت- تيرماه  مواد و روشها:
 پس از اخذ رضايتنامه كتبي جهت شركت در طرح پرسشنامه اختصاصي را كه داراي مشخصات دموگرافي و 86

 سال 35 –20 سال و20طبي بوده است تكميل نمودهاند. سپس افراد شركتكننده از نظر سني به دو گروه كمتر از 
تقسيم شده و اقدامات آماري در خصوص اين دو گروه صورت گرفت. دادهها با استفاده از آزمونهاي آماري كمي 

XPانحراف معيار و ميانگين و آزمونهاي كيفي 

2
P  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است

%) زنان 55 نفر (50 خانم باردار طبق شرايط فوق مورد بررسي قرار گرفتند. از اين بين 90در اين مطالعه  يافتهها:
% ابتدايي و 27% مادران مدرك تحصيلي ديپلم، 40 سال بودند. حدود 20%) زنان كمتر از 45 نفر (40 سال و20باالي 

 سال 20% شاغل بودند. ميانگين سني مادران باالي 20% مادران خانهدار و 98% مدرك راهنمايي داشتند. همچنين 18
% 3/33 سال بود. در بين زايمانهاي انجام شده 6/0 ± 8/18 سال 20 سال و ميانگين سني مادران زير 7/0 ± 6/31

% زايمانها به صورت خواسته و 6/75% بهصورت سزارين بوده است. همچنين طبق اظهارات مادران 7/66طبيعي و 
 كيلوگرم بوده است كه در 8/3 ± 2/12% بهصورت ناخواسته بوده است. متوسط افزايش وزن مادر در بارداري 4/24

 سال ميباشد. ميانگين وزن نوزادان متولد 20 كيلوگرم بيشتر از زنان كمتر از 6/2 سال 20اين ميزان در زنان باالتر از 
 و ميانگين وزن نوزادان 9/0 ± 4/8 گرم و ميانگين آبكار دقيقه اول 125 ± 2850 سال 20شده از مادران كمتر از 

 بهدست آمده است. همچنين 8/0 ± 9/8 گرم بوده و ميانگين آبكار دقيقه اول 137 ± 2890 سال 20مادران باالتر از 
% نداشتهاند. 3/43% از نوزادان در بدو تولد دفع مكونيوم داشته است و 7/56

طبق مطالعه حاضر و كليه موارد بهدست آمده تفاوت معنيداري در عوارض مادري زنان باالتر و كمتر  نتيجهگيري:
 سال ديده نشد ولي در خصوص عوارض نوزادي ميزان آبكار دقيقه اول و وزن نوزاد بهطور قابل توجهي نسبت 20از 

 سال پايينتر بود و بر عكس دفع مكونيوم در نوزادان اين مادران بيشتر ميباشد. 20به نوزادان مادران كمتر از 

 عوارض حاملگي، عوارض جنيني، زايمان واژگان كليدي:
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 بيمارستان ICUبررسي علل بستري و مرگومير در بخش مراقبتهاي ويژه 

 1384- 85علوي اردبيل در طي سالهاي 
Pراضيه حبيبي

1
Pمريم قدياني ،P

1
Pهاجر جاللي ،P

1 

- دانشجوي پرستاري  1

چكيده 
بخش مراقبت ويژه شامل بيماراني است كه دچار نارسايي در يك يا چند ارگان حياتي مانند سيستم قلبي،  مقدمه:

تنفسي و مغزي شدهاند. با توجه به اهميت اين مسئله، دراين مطالعه سعي شده است، عواملي را كه باعث تغيير ميزان 
مرگ و مير در بخش مراقبتهاي ويژه ميشود را مشخص كند تا از نتايج آن در جهت سازماندهي و وضعيت 

بهداشتي در ماني استفاده كرد و از ميزان مورتاليته كم نمود هدف از اين مطالعه تعيين علل بستري و عوامل فوت شده 
بيمارستان علوي اردبيل است.  Icuبر آن در بخش 

بيمارستان  Icuاين مطالعه يك مطالعه توصيفي گذشتهنگراست. پروندة كلية بيماران فوت شده در  مواد و روشها:
 از بايگاني خارج و خصوصيات فردي و ميزان مورتاليته و علل مؤثر برآن، مورد بررسي 84-85علوي طي سالهاي 

تجزيه و تحليل  spssقرار گرفت. دادههاي بهدست آمده با استفاده از آمار توصيفي شامل فراواني، ميانگين و نرمافزاري 
گرديد. 

 فوت 85% در سال 41 و 84% درسال 59 پرونده بيماران مورد بررسي، 100نتايج مطالعه نشان داد كه از  يافتهها:
% از بيمارستانهاي ديگر ارجاع داده شده بودند 4% ازساير بخشها و 63 % از بيماران از بخش اورژانس، 33كردهاند كه 

 سال بود و شايعترين علت فوت اين بيماران 28/58% زن بودند و ميانگين سني بيماران 39% مرد و 61كه ازميان آنها 
ميباشد.  CVA% موارد 49با 

 سكته مغزي Icuنتايج اين مطالعه نشان داد اصليترين فاكتور در افزايش مرگومير بيماران در بخش  نتيجهگيري:
 روز با مرگ بيماران 1/20% را به خود اختصاص دادهاست و افزايش طول مدت بستري با ميانگين 49است كه ميزان 

ارايه مراقبتهاي مناسبتري در اين بخش را ايجاب ميكند.  Icuدر ارتباط است. بنابراين لزوم بازنگري در بخشهاي 

بخش مراقبت هاي ويژه، پيش آگهي، مورتاليته  واژگان كليدي:
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بررسي ميزان آگاهي دانشآموزان پسر مقطع راهنمايي روستاي رويان در 

مورد خطرات سيگار 
Pمحمود رنجبران

1
P فريده صادقيان ، P

2
Pزهرا كمياب ،P

3 
 -دانشجوي بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود1
 - عضو هيأت علمي بهداشت حرفهاي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود2
- كارشناس آموزش، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 3

چكيده  
مصرف سيگار بهميزان فقط يك تا دو نخ در روز خطر سرطان دهان و مري را دو برابر و خطر سرطان  مقدمه:

 سالگي شروع كردهاند اگر 18% از معتادين سيگار قبل از سن 80حنجره را شش برابرميكند. مطالعات نشان ميدهد 
 سال كه امروززندگي ميكنند بهطور زود 18اين روند زود هنگام استعمال سيگار ادامه يابد چند ميليون كودكان زير 

-هنگام ميميرند زيرا آنها در بزرگسالي معتاد به سيگار خواهند شد. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان آگاهي دانش

-آموزان پسرمقطع راهنمايي در خطرات سيگار است تا با اطالعات حاصله بتوان به برنامهريزي جهت اقدامات پيش

گيرانه بپردازيم. 

 ساله تنها مدرسه مقطع 11-14 نفردانشآموزان پسر87نوع مطالعه توصيفي بوده جامعه مورد مطالعه  مواد و روشها:
راهنمايي پسرانه روستاي رويان شاهرود ميباشند. روش جمعآوري اطالعات پرسشنامه بهصورت خود گزارشدهي 

شامل سؤاالتي در مورد وضعيت استعمال سيگار فرد و خانواده، خطرات سيگار و مواد زيانآور موجود در آن و... بود 
 تجزيه و تحليل گرديد...  SPSS انجام گرفت و اطالعات با نرمافزار84كه در آذر ماه 

-نخ سيگار مي2/ 4 نخ و بهطور متوسط 5%) روزانه از يك تا 5/11 نفر (78 نفر از 9نتايج حاصله نشان داد نتايج: 

% آنان سيگار را براي سالمتي مضرميدانستند ولي آگاهي متوسطي در مورد خطرات سيگار 100كشيدند. اگر چه
% فقط سرطان ريه را انتخاب كردند و در مورد نيكوتين بهعنوان 8/53داشتند در مورد بيماريهاي مرتبط با سيگار 
% درست 2/46% آگاهي داشتند و خطرات سيگار دردوران بارداري را 8/21اصليترين ماده اعتيادآور موجود در سيگار 

 انتخاب نمودند.

%) و بهخصوص در روستا گسترش بر نامههاي 5/11با توجه به باال بودن مصرف سيگاردر اين سنين ( نتيجهگيري:
آموزشي جهت دانشآموزان اين مقطع و والدين انان و بهخصوص والدين سيگاري و تقويت بر نامههاي مشاوره در 

اين سنين كه از حساسيت زيادي بر خوردار است توصيه ميگردد. 

 سيگار، روستاي رويان، آگاهي واژگان كليدي:
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تعيين فراواني باكتريهاي كلونيزه شده در كاتترهاي وريدي و ادراري بيماران 

 1385- 6در بيمارستانهاي آموزشي شهر همدان
Pنگين موالزاده

1
Pپريچهر عرفاني ،P

1
Pدكتر رسول يوسفي مشعوف ،P

1 
- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان  1

چكيده 
% اين عفونتها بهدنبال 66- 68عفونتهاي ادراري از شايعترين عفونتهاي بيمارستاني هستند و حدود  مقدمه:

كاتتريزاسيون مجاري ادراري ايجاد ميشوند. از آنجايي كه تا كنون مطالعهاي بهمنظور تعيين فراواني باكتريهاي 
كلونيزه شده در كاتترهاي وريدي و ادراري استفاده شده در بيماران در شهر همدان صورت نگرفته بود بر آن شديم در 

 بيمارستانهاي آموزشي اين شهر مطالعه حاضر را انجام دهيم.
 بيمار بستري در بيمارستانهاي آموزشي شهر همدان كه 168در يك مطالعه توصيفي- مقطعي تعداد  مواد و روشها:

 ساعت 12-24براي آنها كاتترهاي وريدي و ادراري كار گذاشته شده بود مورد بررسي قرار گرفتند.نمونهها به مدت 
 شكالت آگار كشت داده E.M.B درجه سانتي گراد داخل اينكوباتور قرار گرفتند، سپس در محيط كشت 37در دماي 

 SPSSشدند. در پايان آزمايش آنتي بيوگرام بهروش انتشار در آگار (كربي-بائر) انجام شد. نتايج توسط نرمافزار آماري 

ويرايش دهم مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.  

% داراي كاتتر وريدي بودند. بيشترين موارد مثبت از بخش اورولوژي 73/67% داراي كاتتر ادراري و 7/32 يافتهها:
% داراي كشت مثبت بودند. تعداد موارد مثبت بهطور معنيداري در گروهي 28% داراي كشت منفي و 72بهدست آمد.

). بين افزايش سن و مثبت شدن كشتها P=0.00 ساعت براي آنها استفاده شده بود باالتر بود (48كه كاتتر بيشتر از 
). در ميان <P 0.05). بين جنس و مثبت شدن موارد كشتها ارتباط معنيدار نبود (P=0.00نيز ارتباط معني دار بود (

% شايعترين ارگانيسمهاي جدا شده 5/8% و اشرشياكلي با 6/10%، آسينتو باكتر با 4/40موارد مثبت استاف اپيدرميس با 
% 4/4% و كلبسيال، آنتروباكتر و ميكروكوكوس هر يك با 4/6بودند. سودمونا، ديفتروئيد و استاف اورئوس هر كدام با 

% داراي كاتتر وريدي بودند. بيشترين موارد مثبت 73/67% داراي كاتتر ادراري و 7/32در رتبههاي بعدي قرار داشتند. 
% داراي كشت مثبت بودند. در ميان موارد مثبت استاف 28% داراي كشت منفي و 72از بخش اورولوژي بهدست آمد.

% شايعترين ارگانيسمهاي جدا شده بودند. سودمونا، 5/8% و اشرشياكلي با 6/10%، آسينتو باكتر با 4/40اپيدرميس با 
% در رتبههاي 4/4% و كلبسيال، آنتروباكتر و ميكروكوكوس هر يك با 4/6ديفتروئيد و استاف اورئوس هر كدام با 

%) بهدست آمد. بيشترين ميزان 7/94بعدي قرار داشتند. بيشترين ميزان مقاومت استاف اپيدرميس به اريترومايسين (
حساسيت اشرشياكلي نسبت به جنتامايسين و سودمونا نسبت به سيپروفلوكساسين بهدست آمد.  

مطالعه حاضر لزوم توجه به عفونتهاي ناشي از كاتتر را بهويژه در سنين باال و همينطور در مواردي  نتيجهگيري:
-كه نياز به استفاده از كاتتر براي طوالني مدت ميباشد را نشان داد. همين طور با توجه به افزايش قابل توجه و نگران

كننده بعضي مقاومتهاي آنتيبيوتيكي لزوم انجام مطالعات جامع در اين زمينه و همينطور اطالع رساني در زمينه 
تجويز صحيح آنتيبيوتيكها به پزشكان پيشنهاد ميگردد.  

عفونت، كاتترهاي وريدي و ادراري واژگان كليدي: 
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تأثير دخانيات برضريبهوشي و پيشرفت تحصيلي كودكان مدارس ابتدايي شهر 

: مطالعه مورد- شاهدي 1385بندرعباس درسال 
Pكرامت اهللا جهانشاهي

1
Pحميدرضا محبوبي ،P

1
Pزهرا جهانگيري ،P

1 
- دانشجوي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 1

چكيده 
واقف ميباشند. با اين وجود ميزان مصرف  تقريباً همگان بر مضرات مصرف دخانيات از جمله سيگار و قليان مقدمه:

اين مواد هم در جوامع پيشرفته و هم در جوامع در حال رشد رو به افزايش است. بهنظر ميرسد دود دخانيات روي 
بهره هوشي كودكان در معرض،  نيز تأثير داشته باشد لذا بر آن شديم كه مقايسهاي بين كودكان در معرض دود سيگار 

و ساير كودكان از نظر ضريب هوشي و پيشرفت تحصيلي انجام دهيم. 

 در دو گروه 1385 كودك مدارس ابتدايي شهر بندرعباس در سال 665 در اين مطالعه آيندهنگر مواد و روشها:
مساوي از خانوادههاي سيگاري و غير سيگاري (نمونه و شاهد)، پس از همتاسازي با توجه به سن، جنس و شغل 

والدين، از نظر بهره هوشي توسط آزمون ريون و از نظر پيشرفت تحصيلي با مراجعه به معدل كتبي نمرات آنان مورد 
تجزيه و تحليل شد.   T-test و آزمونهاي آماري كاي اسكوئر و spssبررسي قرار گرفتند. نتايج بهوسيله نرمافزار 

 در اين بررسي مشخص شد كه از نظر پيشرفت تحصيلي ميانگين معدل نمرات دانشآموزان در خانوادههاي يافتهها:
) در خانوادههاي غير سيگاري 17 از خانواده هاي سيگاري بيشتر بود،  همچنين معدل خوب (باالي 65/0غيرسيگاري 

 درصد بيشتر از خانوادههاي سيگاري بود كه اين يافتهها از نظر آماري معنيدار مي باشد.  15

تأثير منفي قابل مالحظهاي بر پيشرفت تحصيلي و  passive smoking نتايج اين پژوهش نشان داد كه نتيجهگيري:
در خانه  passive smokingبهره هوشي دارد. لذا آموزش والدين با استفاده از وسايل ارتباط جمعي در مورد خطرات 

و نيز تحقيقات وسيعتر در اين زمينه الزم بهنظر ميرسد.  

 دخانيات، ضريب هوشي، پيشرفت تحصيلي، كودكان واژگان كليدي:
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فاكتورهاي مؤثر در شدت درد زايمان در زنان نخست زاي مراجعه كننده 

 به زايشگاه فاطميه شاهرود
Pسودابه محرمي

1
Pليال حسيني ،P

1
Pزينت سارباني ،P

1
Pفرشته ميري ،P

2
Pمريم كشاورز ،P

3
Pدكتر غالمرضا بابايي ،P

4 
- دانشجوي مامايي، دانشگاه علو م پزشكي شاهرود 1
- كارشناس مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 2
 - عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود3
- عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس 4

چكيده 
درد زايمان در رديف شديدترين دردها با ابعاد جسمي، رواني و فرهنگي مختلف است. لذا شناسايي  مقدمه:

 فاكتورهايي كه بر روي شدت درد زايمان مؤثر است بايد مورد توجه قرار گيرد.
 زن باردار نخستزاي ترم با حاملگي يك قلو و عضو نمايش سر مراجعه كننده به 140تعداد  مواد و روشها:

زايشگاه فاطميه شاهرود مورد بررسي قرار گرفتند. هيچ مورد از واحدهاي مورد پژوهش در اتاق زايمان داروهاي 
مسكن دريافت نكرده و به وسيله روشهاي غير دارويي تسكين درد حمايت نميشدند. شدت درد در مرحله اول 

زايمان با استفاده از معيار كالمي عددي و در مرحله دوم زايمان با استفاده از فرم پرسشنامه اصالح شده درد مك گيل 
 مورد بهترتيب مر بوط به اجزاي حسي و عاطفي درد، همچنين معيار 4و 11تعيين گرديد. پرسشنامه مذكور شامل 

 معيار شدت درد (بدون درد تا شكنجه آور) ميباشد 6 نمره) و انتخاب يكي از 0-10چشمي درجه بندي شده درد (
كه با پرسش از واحدهاي مورد مطالعه در مرحله دوم زايمان تكميل ميگرديد.  

 درصد 1/47 نفر) از زنان باردار ساكن شهر و 53 درصد (9/37 سال بود. 8/21ميانگين سن زنان باردار  يافتهها:
 نمره) و در 10 (از مجموع 48/6تحصيالت ابتدايي و يا راهنمايي داشتند. متوسط شدت درد در مرحله اول زايمان 

 نمره) بهدست آمد. بين نمره درد در 60 (از مجمو ع 9/35مرحله دوم زايمان با استفاده از فرم پرسشنامه مك گيل 
مرحله اول و دوم زايمان با سن، طول مرحله اول و دوم زايمان، مدت زمان پارگي كيسه آب در ليبر، وزن نوزاد، 
-همچنين بين شدت درد با ميزان تحصيالت و محل زندگي (شهر و يا روستا) ارتباط معنيداري وجود نداشت. هم

 درصد از زنان باردار در 30بستگي منفي بين شدت درد و ميزان باز بودن دهانه رحم در زمان پذيرش بهدست آمد. 
% درد زايمان را در مرحله دوم زايمان شكنجهآور 42طي مرحله اول و يا دوم زايمان متقاضي انجام سزارين بودند و 

بيان نمودند. 

ارتباط معنيداري بين وضعيت خلفي سر جنين با نمره درد در مرحله اول و دوم زايمان، همچنين  نتيجهگيري:
حداكثر قطرات دريافت سرم سنتو و نمره درد در مرحله اول زايمان بهدست آمد، از طرفي اكثريت واحدهاي پژوهش 
از درد شديد در مرحله اول و دوم زايمان رنج ميبردند، لذا با توجه به اثرات منفي درد شديد زايمان از جمله افزايش 

-تمايل زنان به انجام سزارين، استفاده از روشهاي دارويي و غير دارويي جهت تسكين دردهاي زايماني توصيه مي

شود. همچنين استفاده از فرم كوتاه شده پرسشنامه مك گيل به عنوان يك روش استاندارد جهت بررسي شدت درد 
زايمان پيشنهاد ميگردد.  

 شدت درد زايمان، زنان نخست زا، عوامل مؤثر واژگان كليدي:



هفتمين سمينار دانشجويي دانش و تندرستي  
 86 آذر ماه 23 و 22

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شاهرود

 

گاه
انش

ح د
صب

 

مقايسه فعاليت آنزيم آلكالين فسفاتاز در فراكشنهاي استخراجي محلولهاي 

آلي گيا هان پياز و ني شكر 
Pساره آبرومند

1
Pدكتر محمد آبرومند ،P

2 
  بيوشيمي).Ph.D(- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاهپور اهواز 1
- بخش بيوشيمي، دانشكده پزشكي جندي شاهپور اهواز 2

چكيده 
 PHگياهان و حيوانات يافت ميشود.اين آنزيم در  فعاليت زياد در باEC: 3.1.3.1 لكالين فسفاتاز  آآنزيم: مقدمه
) داراي حداكثر فعاليت است، به همين جهت به آن آلكالين فسفاتاز مي گويند. اين آنزيم PH=10.5قليايي (

خصوص هدر زمينه تحقيقات ب منواسترهاي فسفات به يك گروه فسفات ويك تركيب آلي الكل دار را هيدروليز ميكند.
آلكالين فسفاتاز خالص شده،  بسيار ضروري است و همچنين آلكالين فسفاتاز خالص شده بهعنوان  ELIZAدر 

استاندار مورد استفاده قرار ميگيرد. 

روش خالص سازي جزيي بدين صورت است كه عصاره الكلي با بوتانل و عصاره استني گياهان : مواد و روشها
 حل نموده و سپس آنزيم 1000 در 5/8پياز و ني شكر را تهيه نموده و سپس پودر خشك شده با استن را در سالين 

مورد نظر را در اين عصاره مورد بررسي قرار ميدهيم. 

 و با استن units 941/0 مقدار واحد آنزيم آلكالين فسفاتاز براي گياه پياز در مرحله رسوب با بوتانل: يافتهها
units318/0واحد 102/0دست آمد. فعاليت مخصوص آلكالين فسفاتاز براي گياه پياز در مرحله رسوب با بوتانل ه ب 

بدست آمد. مقدار واحد آنزيم   واحد آنزيمي بر ميلي گرم پروتئين119/0آنزيمي بر ميلي گرم پروتئين و با استن
دست آمد. ه بunits 15/10  و با استنunits 636/2 آلكالين فسفاتاز براي گياه ني شكر در مرحله رسوب با بوتانول

 واحد آنزيمي بر ميلي گرم 062/1فعاليت مخصوص آلكالين فسفاتاز براي گياه ني شكر در مرحله رسوب با بوتانل 
  واحد آنزيمي بر ميلي گرم پروتئين بدست آمد.83/33 پروتئين و با استن

 5/10در اين تحقيق آنزيم آلكالين فسفاتاز در رسوب با استن ني شكر در حد قابل مالحظه اي بوده (: نتيجهگيري
واحد آنزيمي بر ميلي ليتر) محلول بوده و ميتوان اين آنزيم را از ني شكر خالص نمود. 

 ن، بوتانول، فراكش استن،آنزيم آلكالين فسفاتاز: واژگان كليدي
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 علوم ي دانشگاههااني اختالالت سالمت ابراز شده در دانشجويمطالعه فراوان

 GSM ستمي عصر(عج) رفسنجان استفاده كننده از تلفن همراه با سي و وليپزشك
Pابراهيم نوري

1
Pانيبي ابوذر مج، دكترP

2
P،ي محمدجواد مرتضودي دكتر سP3

Pاحمد رضا صيادي ،P

4 

- دانشجوي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 1
 - پزشك عمومي، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان2
 - دانشيار فيزيك پزشكي- عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان3
- مربي و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 4

چكيده 
-ي نگرانر،ي اخي در سالهايسي الكترومغناطيدانهاي مدي منابع تولشي و افزاي تكنولوژشرفتيهمزمان با پمقدمه: 

 هنوز مطالعات نكهيوجود آمده است. با توجه بهاه بر سالمت انسان بدانهاي مني بار ااني در مورد احتمال اثرات زييها
 گزارش شده است، اثرات ي متفاوتجي نتازي شده ننجام صورت نگرفته است و در مطالعات معدود انهي زمني در ايكاف

م ي عالوعي شي مطالعه با هدف بررسنيا هنوز بهطور كامل شناخته نشده است.ي سي الكترومغناطيهاداني ميستيز
subjective قرار گرفتن در معرض ني بي ارتباط سببافتني از استفادهكنندگان از تلفن همراه صرفنظر از يدر گروه 

  شده است.يم ابراز شده طراحي و عاليسي الكترو مغناطي هادانيم

 استفادهكننده از تلفن همراه انجام ي دانشجو416 ي بر روي تصادفيري مطالعه با روش نمونهگنيامواد و روشها: 
به  subjectiveم ي در مورد وجود عاليي پرسشهاي كه حاوي پرسشنامه الهيوسه بازيشده است. اطالعات مورد ن

و تلفن  CRT استفاده از ل،ي تحصل مدت زمان مكالمه افراد با تلفن همراه، سن، جنس، دانشگاه محيرهايهمراه متغ
Cordless ي شده و وارد نرم افزار آماريبود، جمعآور SPSS دادهها از آزمون آماري لي و تحلهي تجزيشد و برا 

  استفاده شد.tفيشر و مربع كاي و آزمون 

مدت  بين. را داشت شيوع كمترين شدن بود و سرگيجه گزارش شده عصبي يافته ترين شايع بررسي در اين :يافتهها
. سال شايعتر بود 20-22و تپش قلب در گروه  سرگيجه. مشاهده نشد داري كدام از عاليم ارتباط معني مكالمه با هيچ

شدن و درد پشت در خانمها  عصبي زودرس، اختالل تمركز، اختالل توجه، درد عضالت، خستگي سردرد، سرگيجه،
) عج(دانشگاه وليعصر  شدن در دانشجويان سردرد، درد عضالت، اختالل تمركز و عصبي. بود شايعتر از آقايان

. بود بيشتر CRTسردرد و درد عضالت در استفادهكنندگان از  شيوع. بود دانشگاه علوم پزشكي شايعتر از دانشجويان
 .بود بيشتر Cordlessسردرد در استفادهكنندگان از تلفن  شيوع

 ي از تلفنهاي تابشويكرووي از پرتوگيري از امواج مي عدم اتفاق نظر در مورد عوارض ناشرغميعلنتيجهگيري: 
 امواج، الزم است نيدر افراد قرار گرفته در معرض ا subjectiveم ي از عالي قابل توجه بعضيهمراه، با توجه به فراوان

 .رديها صورت گيري پرتوگني جهت كاهش ايمنياقدامات ا RF يستي عوارض زنهي در زمي قطعجيكه تا حصول نتا

 م ابراز شدهي عال،يكي الكترتي حساسادي ازدو،يكروويتلفن همراه، م واژگان كليدي:
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-مقايسه فشار خون متوسط شرياني در مردان سيگاري و غير سيگاري مراجعه

 1386كننده به بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس در سال 
Pكرامت اهللا جهانشاهي

1
Pحميدرضا محبوبي ،P

1 

 دانشجوي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان -1

چكيده 
 فشار خون متوسط شرياني معيار خوبي براي خونرساني بافتي ميباشد. نيكوتين موجود در سيگار موجب مقدمه:

تنگ شدن عروق خوني كوچك ميشود كه خود باعث افزايش فشار خون شرياني ميگردد. از طرفي در برخي مقاالت 
ذكر شده كه افراد سيگاري داراي فشار خون پايينتري نسبت به افراد غير سيگاري هستند، لذا اين تحقيق به منظور 

مقايسه فشار خون متوسط شرياني در مردان سيگاري و غير سيگاري انجام شده است. 

- سال مي35 نفر ازمردان سيگاري و غير سيگاري با ميانگين سني 300جامعه مورد پژوهش شامل مواد و روشها: 

باشد. براي تعيين اينكه فقط اثر سيگار را بر فشار خون افراد سيگاري معين كنيم نه ساير عوامل مؤثر مانند استرس، 
سابقه باال بودن فشار خون، رژيم غذايي، بيماري هاي قلبي عروقي، اختالالت متابوليسمي، اختالالت كليوي، ابتدا يك 

پرسشنامه تهيه شده و سپس در شرايط بدون استرس و در حالت نشسته فشار خون افراد كنترل و ثبت گرديده و 
استفاده شده است.   SPSSبراي تجزيه و تحليل اطالعات از نرمافزار 

، 94، 145 مرد سيگاري به ترتيب 150 ميانگين فشار خون سيستول،  دياستول و متوسط فشار خون شرياني يافتهها:
 ميلي متر جيوه ميباشد كه 92 و 80، 118 ميلي متر جيوه بود و نسبت به مردان غير سيگاري كه بهترتيب مقادير 121

 ميليمتر جيوه داشتند 140%) مردان سيگاري فشار خون بيشتر از 3/63 نفر p<0.05) .(92)اين اختالف معنيدار ميباشد
 بين P>01/0 ميلي متر جيوه داشتند و با در نظر گرفتن90%) آنها فشار خون دياستول باالي 52 نفر (78و همچنين 

تعداد مصرف سيگار و ميزان باال بودن فشار خون اين مردان رابطه معنيداري وجود دارد.  

با توجه بهنتايج بهدست آمده، بر خالف برخي مطالعات مشخص گرديد كه فشار خون متوسط شرياني نتيجهگيري: 
مردان سيگاري به نسبت باالتر از مردان غير سيگاري ميباشد و بين تعداد مصرف سيگار و ميزان باال بودن فشار خون 

شرياني رابطه معنيداري وجود دارد كه انجام مطالعات بيشتري را در اين رابطه پيشنهاد مينماييم.  

 سيگار، مقايسه كردن، فشار خون متوسط شرياني واژگان كليدي:
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 ميزان آلودگي زنان به عفونتهاي قارچي و انگلي در بررسي ترشحات واژن
Pسودابه پيوندي

1
P بهاره احدي، دكترP

2 
 دانشگاه علوم پزشكي سمنان ،ت علميأعضو هي- 1
- پزشك خانواده و عضو باشگاه پژوهشگران جوان 2

چكيده 
 درصد از علل مراجعات 40عفونتهاي قارچي و انگليناشي از تريكوموناس واژيناليس و كانديدا البيكانس  مقدمه:

 درصد از عفونتهاي زنان در 25سرپايي به درمانگاههاي زنان و مامايي را به خود اختصاص داده و مسئول حدود 
- سالگي است كه فرد بيش16-35باالترين ميزان شيوع انگل تريكوموناس واژيناليس در سنين  سنين باروري ميباشند.

ترين فعاليت جنسي را در اين سن دارد. و تك ياخته شايع در مناطقي است كه از سطح بهداشت پاييني برخوردار 
تريكومونيازيس در زنان مراجعهكننده به مراكز  هستند هدف پژوهش حاضر تعيين شيوع عفونتهاي كانديديازيس و

بهداشتي درماني شهر سمنان بوده است.  

م باليني يزن مراجعهكننده تشكيل داده كه ابتدا اطالعات دموگرافيك، عال  نفر420نمونه پژوهش را  :مواد و روشها
نمونه ترشحات واژينال آنها با سه  ويافتههاي مثبت در معاينه آنها در برگه پرسشنامه از قبل تهيه شده درج گرديد و

 پاپ اسمير تهيه و مورد آزمايش قرار گرفت. روش ديد مستقيم (گسترش مرطوب)، رنگ آميزي گيمسا و

 18 درصد بود. همچنين 11يافتههاي آزمايشگاهي نشان داد كه ميزان شيوع عفونتهاي كانديديازيس  :يافتهها
 درصد سرويسيت خفيف داشتند. از 32 درصد سرويسيت متوسط و50درصد بيماران كانديديايي، سرويسيت شديد، 

 درصد و با پاپ اسمير 4/2 درصد، با رنگ آميزي گيمسا 2/3طرفي شيوع تريكومونيازيس با استفاده از روش مستقيم 
 درصد حداقل از يك عالمت باليني تريكومونيازيس شكايت داشتند. بين تريكومونيازيس وميزان 60 درصد بود. 2

) ولي بين تريكومونيازيس با P>02/0تحصيالت، رعايت بهداشت فردي وشغل همسر رابطه معنيداري وجود داشت (
سن فرد، سن زمان ازدواج، تعداد زايمان، نوع زايمان، سقط وروش پيشگيري رابطه معني دار وجود نداشت 

)05/0>P .( 

دست آمده از اين مطالعه حساسيت آزمايشهاي مختلف در جهت تشخيص هبا توجه بهنتايج ب نتيجهگيري:
و  تريكومونيازيس متفاوت است كه بر اين اساس، انجام آزمايشهاي ديد مستقيم و كشت بطور توام پيشنهاد ميشود
به منظور پيشگيري از آلودگي به بيماري كانديديازيس و تريكومونيازيس و ساير بيماريهاي منتقله جنسي نياز به 

 آموزش بيشتر زنان ميباشد

 عفونت انگلي، عفونت قارچي، ترشحات واژن  كليدي:واژگان
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تعيين  شهر گرگان در باره مردمگروهي از نگاهي به باورها و عقايد و رفتار 

 نوزاد جنسيت
Pندا رنجبرپور

1
Pدكتر ليال جويباري ،P

2
Pدكتر اكرم ثناگو ،P

2 
 مامايي، دانشگاه علوم پزشكي گرگان 7- دانشجوي ترم 1
  دانشكده پرستاري- مامايي گرگانت علمي أعضو هي- 2

چكيده 
 معتبر و عمومي در يك جامعه هستند  كه از دير باز در ترويج بهداشت و ، رسومي دقيق،سنتهاي اجتماعي مقدمه:

 داشتهاند. وجود باور ها و عقايد در ارتقاي سالمت، شناسايي فرهنگ اجتماعي مردم و به تبع آن خرده فرهنگها نقش
مورد تعيين جنسيت يكي از اين سنتهاي فرهنگي اجتماعي است. بسياري از اين باورها، عجيب و جالب مي باشند. 

هدف از اين مطالعه بررسي باورها و  لذا بررسي باورها و عقايد مردم در اين زمينه از جايگاه ويژهاي برخوردار است.
تعيين جنسيت فرزند است. باره درشهر گرگان عقايد و رفتار گروهي از مردم 

و همچنين عطاريهاي با گرگان  نفر از زنان مراجعهكننده به مراكز بهداشتي 50در اين مطالعه با  :مواد و روشها
تعيين  به عمل آمد. سؤاالت در مورد  باور و عقايد و رفتار آنها در مورد اتنوگرافيك مصاحبههاي باز شهر سابقه

بوده است. اين باورها شكلگيري جنسيت و دليل و چرايي 

 از شيوههاي مختلفي از شناسايي جنسيت جنين طي بارداريبررسي دادهها نشان داد شركتكنندگان براي  يافتهها:
ر» استفاده ميكنند. همچنين تغيير در ميل جنسي مادص و  به تغذيه خامادرتمايل مادر، ظاهر روي شناسايي از قبيل «
و ادعيه استفاده ميشده است. شركت مصرف مواد غذايي خاص، داروهاي گياهي از  دلخواه تجنستعيين براي 

 كمتر و ابقاي احساس غرور، كسب در آمد، آسيب هاي اجتماعيكنندگان در مطالعه معتقد بودند داشتن فرزند پسر با 
نسل همراه است. در اصل مقاله مثالهاي عيني از باورها و رفتارهاي مورد بررسي در بين زنان و عطاران آورده شده 

است. 

بسياري از باورها و رفتارهاي سنتي بهداشتي مردم كوچه و بازار ميتواند بيضرر و يا مفيد باشد. با  نتيجهگيري:
 ضروري است پيش از  نابود شدن اين به زمانهاي بسيار كهن بر ميگرددسنتها باورها و اين سابقه توجه به اين كه 

شود. با بررسي علمي و دقيق اين مجموعه گردآوري گنجينه فرهنگي ارزشمند 

، مردم، گرگان تعيين جنسيت، باورها، عقايد، رفتار : كليديواژگان
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كارگاه تفكر خالق 

 دكتر سيد عباس موسوي، دكتر سيد شاهرخ آقايان ارايه دهندگان:

كلياتي در رابطه با خالقيت، ويژگيهاي افراد خالق، راههاي شكوفايي،  مباحث:
خالقيت، آموزش و خالقيت، پژوهشگري و خالقيت 

سخنراني، كار گروهي، ايفاي نقش، پرسش و پاسخ  شيوه اجرا:

 86 آذر 22تاريخ برگزاري:
 

 

 

 

 

كارگاه آسيبهاي رواني محيط كار (ويژه پرستاران) 

دكتر محمد باقرسهرابي، فاطمه عرب اسدي، دكتر سيد شاهرخ  ارايه دهندگان:
آقايان 

تعريف استرس، نشانههاي استرس، روشهاي مقابله با استرس، مهارت حل  مباحث:
مسئله، مهارت برقراري ارتباط مؤثر  

سخنراني، كار گروهي، پرسش و پاسخ  شيوه اجرا:

 86 آذر 22:تاريخ برگزاري
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كارگاه مديريت بحران 

دكتر سيد عباس موسوي، دكتر رودباري، مهندس سعيد ناظمي،  ارايه دهندگان:
مهندس مهري دلوريانزاده 

عمليات بهداشت محيط در شرايط اضطرار، درسهايي از زلزله بم، حوادث  مباحث:
  هستهاي، سازمانهاي مسئول

 سخنراني، كار گروهي، نمايش فيلم، پرسش و پاسخ شيوه اجرا:

 86 آذر 23تاريخ برگزاري:
 
 
 
 
 
 

كارگاه استفاده از روشهاي تشخيص ژنتيكي در پژوهش 

 مهدي ميرزايي ارايه دهندگان:

 PCRمعرفي انواع روشهاي تشخيص ژنتيكي، آشنايي با   مباحث:

 سخنراني، پرسش و پاسخ شيوه اجرا:

 86 آذر 23تاريخ برگزاري:


	واژگان كليدي: رضايت شغلي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، كاركنان، نيازسنجي
	چکیده
	مقدمه: حوادث یکی از مهمترین مشکلات سلامتی برای سالمندان محسوب میشود که میتواند منجر به مرگ، از کار افتادگی و معلولیت در آنان شود. این درحالی است که جمعیت سالمند در ایران در 25 سال آینده به حدود 17%کل جمعیت ایران میرسد بنابراین آگاهی ازویژگیهای ا...
	مواد و روشها: تمامی مراجعین به مرکز بهداشت شاهرود که طی سالهای 1385- 1381 که فهرست آنها در مرکز بهداشت ثبت شده بود، بررسی شدند.
	یافتهها: میانیگن سنی افراد 11 ± 8/35 سال بود. علت ابتلاء 45% از افراد مصرف شیر و لبنیات 25% از علت بیماری خود را اطلاعی نداشتند. 40% افراد به تماس خود با حیوانات اشاره نموده بودند.
	نتیجهگیری: به نظر میرسد آموزش خانواده در مورد مصرف شیر و لبنیات پاستوریزه و یا جوشاندن شیر و همچنین بهسازی محل نگهداری دامها به پیشگیری از این بیماری کمک میکند. ضمناٌ واردات غیر قانونی دام از استانهای مجاور در شیوع بروسلوز در نقاط روستایی مجاور...
	چکیده
	مقدمه: امروزه بحران جمعيت نه تنها در ايران بلكه در كشورهاي در حال توسعه از مشكلات مهم بهداشتي است. رعايت برنامه تنظيم خانواده، استفاده از روشهاي مطمئن پيشگيري از بارداري، جلوگيري از حاملگي ناخواسته، عدم استفاده از روشهاي سنتي و غير ايمن از راهكاره...
	مواد و روشها: نوع مطالعه توصيفي تحليلي بوده افراد مورد مطالعه تعداد 17 نفر زنان سن باروري ساكن در روستاي رويان شاهرود بودند. آموزش بهداشت باروري و تنظيم خانواده توسط 3 نفر دانشجوي بهداشت خانواده آموزش ديده انجام گرفت و روش جمعآوري اطلاعات پرسشنامه ...
	یافتهها: نتايج حاصله نشان داد زنان با ميانگين سن 9/6 ± 83/28 و ميانگين تعداد فرزندان 18/1 ± 79/1 و سابقه ازدواج 9/7±43/11 در اين مطالعه شركت كردند. تحصيلات آنان 7/35% ابتدايي، 6/28% راهنمايي و 7/35% ديپلم بود.
	واژگان كليدي: آموزش، تنظيم خانواده، زنان روستا
	بررسي اپيدميولوژيك مصدوميت عابرين در حوادث ترافيكي در شهرستان شاهرود

	1- دانشجوي بهداشت حرفهاي، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
	2- عضو هیات علمی بهداشت حرفهای، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
	3- کارشناس آموزش، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
	4- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
	5- كارشناسي بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
	مقدمه: صدمات عابرين در حوادث ترافيكي يكي از مشكلات بهداشتي مهم ميباشد هدف از اين مطالعه بررسي مشخصات عابرين مصدوم ناشي از حوادث ترافيكي در مدت 7 ماه در شاهرود است.
	مواد وروشها: نوع مطالعه توصيفي بوده كه از اول اسفند ماه 83 لغايت پايان شهريور 85 در شاهرود انجام شده است. روش جمعآوري اطلاعات پرسشنامه،  شامل مشخصات مجروحين عابر، مكان و زمان وقوع حادثه و..... ميباشد. كه توسط پليس تكميل شده است. آناليز اطلاعات با ...
	یافتهها: يافتهها نشان داد از تعداد 472 مورد مجروح گزارش شد. توسط پليس در مدت مطالعه 14% عابر بودند و از عابرين مصدوم 2/56% مرد 8/43% زن بوده ميانگين سن عابرين 36/33 و حداقل سن آنان 30 و حداكثر 80 بود. اكثريت عابرين 83% در حال عبور مجاز از عرض خيابان...
	نتيجهگيري: عابرين پياده كمترين حفاظت را در ترافيك دارند اقدامات اساسي براي پيشگيري از صدمات عابرين توسط راهنمايي و رانندگي و ساير ذينفعان بايستي صورت گيرد.
	واژگان كليدي: حوادث ترافيكي، عابرين، شاهرود
	مقدمه: مطالعات مختلف نشان میدهد که افرادی که دارای اضافه وزن و چاقی میباشند از ریسک بالاتری جهت مواجه با بیماریهای کرونیک در آینده برخوردارند از طرفی افرادی که دچار کمبود وزن میباشند نیز وضعیت مطلوبی نخواهند داشت و هر دو این شرایط به عنوان طیفهای...
	مواد و روشها: آگاهیهای تغذیهای 150 نفر از دانش آموزان دختر سال آخر دبیرستان بهوسیله پرسشنامهای مشتمل بر 44 پرسش بررسی شده و افراد براساس نمایه توده بدن (BMI) به سه دسته، افراد مبتلا به کمبود وزن، افراد دارای محدوده طبیعی وزنی و افراد دارای اضافه...
	یافتهها: 3/34 درصد افراد به کمبود وزن مبتلا بودند، 3/54% در محدوده وزنی نرمال قرار داشتند و 4/11% افراد دارای اضافه وزن و یا چاق بودند. محدوده وزنی 150 دانشآموز فوق بین 38 تا 73 کیلو گرم قرار داشته و میانگین وزنی 79/53 کیلوگرم (51/7:SD) و قد آنها در...
	نتیجهگیری: یافتهها حاکی از آن است که اضافه وزن و چاقی در افرادی که سطح آگاهی تغذیهای بالاتری دارند کمتر دیده شده اما این روند شکلی منفی و افراطی به خود گرفته و گاهاً آگاهی بالاتر در ارتباط با کمبود وزن بوده است که در جای خود قابل بحث است و بهطور ق...
	واژگان کلیدی: آگاهی تغذیه ای، نمایه توده بدن (BMI)
	مقدمه: هدف ازاین مطالعه بررسی تأثیرآموزش تغذیه برآگاهی ونگرش تغذیهای مربیان بهداشت مدارس ابتدایی شهر اهواز بوده و نظر به اینکه تاکنون یک کارپژوهشی مشابه تحقیق حاضر انجام شده است، این بررسی انجام پذیرفته است.
	مواد و روشها: این پژوهش بهصورت مداخله تجربی بر روی تمامی مربیان بهداشت مدارس ابتدایی شهر اهواز (60نفر) در دو گروه مورد و شاهد انجام شد. ابتدا میزان آگاهی ونحوه نگرش تغذیهای دردوگروه بهوسیله پرسشنامه ای مشتمل بر 70 سؤال درزمینه منابع غذایی اصلی بر...
	یافتهها: تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون Wilcoxon signed rank test نشان داد که آگاهی و نگرش در گروه مورد، قبل و بعد از آموزش بهصورت معنیدار افزایش یافتهاست P<0/05)) همچنین نمره نگرش در گروه شاهد قبل و بعد از آموزش تفاوت معنیداری نشان ند...
	نتیجهگیری: یافتههای این مطالعه حاکی ازآن هستند که به کمک یک مرحله آموزش تغذیه هدفمند در مدتی کوتاه میتوان تغییرات قابل توجهی در سطح آگاهی و نگرش تغذیهای مربیان بهداشت در سطح ابتدایی ایجاد نمود و از این طریق در ارتقاء سطح تغذیه دانشآموزان مؤثر وا...
	واژگان کلیدی: آموزش تغذیه، مربیان بهداشت، مدارس ابتدایی، اهواز
	مقدمه: بیگمان یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر وضعیت سلامت کودکان، وضعیت تغذیه مادر در دوران بارداری، شیردهی و پیش از آن و همچنین وضعیت تغذیهای نوزاد در سال های اولیه زندگی میباشد از این رو طی پژوهش حاضر میزان آگاهی دانش آموزان دختر سال اخر دبیرستان ...
	مواد و روشها: طی این مداخله نیمهتجربی میزان آگاهی دانش آموزان بهوسیله پرسشنامه ای مشتمل بر 21 سؤال «چهارگزینهای» و «صحیح یا غلط» اندازهگیری شده و آنگاه پس از یک دوره آموزش بهوسیله مجموعه آموزشی متناسب با شرایط سنی و آگاهیها آنها با حضور مربی م...
	یافتهها: پس از آموزش در پاسخگویی صحیح به پرسشهای مختلف بین 0 تا 41 درصد رشد دیده شد. میانگین نمرات بر اثر آموزش از 67/13 (91/2:SD) به 08/16 (65/2:SD) افزایش یافته که طبق این اعداد رشدی معادل45/12 درصد مشاهده میگردد. درمرحله پیش آزمون 14 درصد «ضعی...
	نتیجهگیری: یافتههای این پژوهش یافتههای پژوهشهای مشابه صورت گرفته در داخل و خارج از کشور را در گروههای مختلف سنی و شغلی در زمینه تأثیر مثبت آموزش تایید مینماید اما مشخص نمودن این مسأله که اطلاعات افراد گروه هدف در کدام زمینهها مناسب بوده و نیاز ...
	واژگان کلیدی: آموزش تغذیه، دانشآموزان دختر، آگاهی تغذیهای، تغذیه مادر و کودک

	نتيجهگيري: از آنجا که پیادهسازی HIS در بیمارستان، یک نوع ورود تکنولوژی جدید ارایه خدمات در بیمارستان محسوب شده و باعث ایجاد تغییر در نحوه انجام امور میگردد و اکثریت کاربران اجرای آن را سبب افزایش کیفیت کارها، ایجاد نظم و انضباط، دقت و سرعت عمل بیشت...
	واژگان كليدي: his، کاربران، بیمارستان، سیستم اطلاعات مدیریت بیمارستانی
	يافتهها: بررسي دادهها نشان داد شركتكنندگان براي شناسايي جنسيت جنين طي بارداري از شيوههاي مختلفي از قبيل «شناسايي از روي ظاهر مادر، تمايل مادر به تغذيه خاص و تغيير در ميل جنسي مادر» استفاده ميكنند. همچنين براي تعيين جنست دلخواه از مصرف مواد غذايي ...
	نتيجهگيري: بسياري از باورها و رفتارهاي سنتي بهداشتي مردم كوچه و بازار ميتواند بيضرر و يا مفيد باشد. با توجه به اين كه سابقه اين باورها و سنتها به زمانهاي بسيار كهن بر ميگردد ضروري است پيش از  نابود شدن اين گنجينه فرهنگي ارزشمند با بررسي علمي و د...

