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 نگاه ویژه

 دیابت



 

2 

 جسمی فعاليت ارتقائ در خودکارآمدی راهبردهای بر مبتنی دیابتی زنان توانمندسازی

 2*پيمان نوشين ،1زاده مهدي مهرالسادات

 .ايران تهران، ايران، پزشکي علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقائ و بهداشت آموزش دكتراي . دانشجوي1

 .ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده بهداشتي، علوم تحقيقات مركز مديريت، و بهداشت گروه . دانشيار2

 

ير اريهاي غفعاليت جسمي منظم به عنوان يکي از ابعاد مهم سبک زندگي سالم از موثرترين راهکارها براي كاهش خطر بيم مقدمه و هدف:

هدف: اين مطالعه با هدف ارتقائ توانمندسازي زنان ديابتي مبتني بر راهبردهاي خودكارآمدي  .واگير از جمله؛ ديابت مليتوس محسوب مي شود
 .در ارتقائ فعاليت جسمي انجام گرفت

رت تصادفي انتخاب و در دو گروه مداخله و نفر از زنان ديابتي به صو 82پژوهش حاضر كارآزمايي شاهددار تصادفي است كه  :هاوش مواد و ر

كنترل تخصيص يافتند، ابزار جمع آوري اطالعات، پرسشنامه چند قسمتي بود كه روايي و پايايي آن در مطالعه پايلوت تعيين گرديد. مداخله 
هفته  10ه؛ شروع مداخله، بالفاصله و دور 3جلسه تئوري و عملي بر اساس راهبردهاي خودكارآمدي اجرا شد. ارزشيابي مداخله در  7آموزشي در 

 P<05/0پس از مداخله انجام شد و داده ها با استفاده از آزمونهاي تحليل واريانس مشاهدات تکراري،فريدمن و تي مستقل در سطح معناداري 

 بررسي شدند

خودكارآمدي وظيفه  (05/0Pاشتنددو گروه تحت مطالعه قبل از مداخله تفاوت معناداري از نظر متغيرهاي بررسي شده ندیافته ها:

(2df=،62/6F=،037/0=P) آگاهي ،(79/1df=،515/20F=،001/0P<) ( 2و فعاليت جسميdf=،12/115chi=،004/0=P) 

و قندخون ناشتا  (59/3df=،001/0=Pيافته ها نشان داد؛ درگروه مداخله كاهش معناداري در شاخص توده بدني) مشاهده شد.

(45/2df=،019/0=P) ت.حله پيگيري در مقايسه با قبل از مداخله وجود داشدر مر 

برنامه توانمندسازي از طريق راهبردهاي خودكارآمدي باعث افزايش فعاليت جسمي، بهبود كنترل قند خون و شاخص توده بدني  نتیجه گیری:

 در زنان مبتال به ديابت مي شود
 

  فعاليت جسمي ،بتديا ،راهبردهاي خودكارآمدي ،توانمندسازي واژه های کلیدی:
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بررسی رابطه افسردگی با کيفيت زندگی در بيماران دیابتی تيپ دو مراجعه کننده به درمانگاه 

 1391دیابت بيمارستان پنج آذر گرگان در سال 

 3*، نجمه شاهيني2 مريم فارسي نيا،  1فيروزه درخشانپور

 مركز تحقيقات روانپزشکي گلستان ،دانشگاه علوم پزشکي گلستان،گرگان،ايران :فوق تخصص روانپزشکي كودک و نوجوان،استايار گروه روانپزشکي ، 1
 : دانشجوي پزشکي ، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي گلستان.2
ويي .دانشکده پزشکي ه تحقيقات دانشج: دستيار تخصصي روانپزشکي ، مركز تحقيقات روانپزشکي و علوم رفتاري ، بيمارستان ابن سينا ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد.كميت3 

 . دانشگاه علوم پزشکي مشهد .مشهد ايران 

ديابت شايع ترين بيماري متابوليک با شيوعي رو به افزايش است كه با كاهش يک سومي اميد به زندگي به عنوان يک  مقدمه و هدف:

 ٬خانوادگي  ٬ارتباطات فردي  ٬وضعيت روحي رواني  ٬ي مشکل بهداشت عمومي عمده به شمار مي رود . اثرات ديابت بر عملکرد فيزيک
عملکرد جنسي عمدتا مي تواند با كاهش جنبه هاي مختلف كيفيت زندگي در مبتاليان وخانواده هايشان همراه باشد.عوارض مزمن  ٬اجتماعي 

مسائل روحي رواني هستند،  ٬ي قرار گرفته است بيشماري را درخصوص ديابت برشمرده اند اما آنچه كه در اين ميان كمتر از سايرين مورد بررس
وحي رافراد مبتال به ديابت در خطر دو برابري ابتال به بيماريهاي خلقي در مقايسه با جمعيت عادي قرار دارند. بطوركلي شايع ترين اختالالت 

ريم با سنجش افسردگي و تاثيرآن بر كيفيت زندگي افسردگي بوده اند . ما در اين مطالعه سعي دا٬رواني كه در ديابتي ها مشاهده گرديده است 
 در بيماران ديابتي تيپ دو مراجعه كننده به درمانگاه ديابت بيمارستان پنجم آذر گرگان را مورد ارزيابي و مطالعه قرار دهيم .

ابت تيپ دو مراجعه كننده به بيمار مبتال به دي 330تحليلي و از نوع مقطعي و بر روي  –اين مطالعه بصورت توصيفي : مواد و روش ها

صورت پذيرفت .داده ها با استفاده از پرسشنامه ي دموگرافيک و سنجش افسردگي  1391كلينيک ديابت بيمارستان پنجم آذر درنيمه اول سال 

قبولي كه روايي و پايايي قابل  WHOQOL-BREF)بررسي كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني گونه ايراني)پرسشنامه و  BDI)بک )
توصيف اطالعات از طريق جداول و نمودارها و شاخص هاي مركزي و پراكندگي صورت گرفت. براي مقايسه كيفيت  داشتند جمع آوري و

اي رزندگي در دو گروه )داراي اختالالت افسردگي و فاقد اختالالت افسردگي يا ( بر حسب مطلوبيت از مربع كاي استقاده گرديد. از سوي ديگر ب
( از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده  (BDIهاي پرسشنامه بطه كيفيت زندگي و ابعاد آن با نمرات سنجش را

SPSS  بود. 05/0و سطح معني داري ازمون ها  

را زنان تشکيل نفر(جمعيت مورد مطالعه 213) 54/64نفر( جمعيت مورد مطالعه را مردان و %117) 45/35در اين مطالعه %یافته ها:

بين هيچ يک از سال بود.در اين مطالعه 9سال بود و ميانگين سالهاي ابتال به ديابت در اين جمعيت  51ميدادند.ميانگين سني افراد مورد مطالعه 
 ريهاي ديگربيما"رابطه آماري معناداري وجود نداشت.درخصوص كيفيت زندگي هم تنها بين متغير  با افسردگي متغيرهاي مستقل مورد بررسي
با كيفيت زندگي رابطه معناداري برقرار بود ولي بين ساير متغيرها با كيفيت زندگي رابطه  "كم خوني و ...( ٬همراه ) بيماريهاي قلبي عروقي

 . (001/0 >با كيفيت زندگي رابطه معنادار معکوس برقرار بود)سطح معناداري آماري معناداري وجود نداشت. در اين مطالعه بين افسردگي

 ،رواني ٬بروز افسردگي در بيماران ديابتي مي تواند با كاهش كيفيت زندگي خواه كلي خواه در همه ي حيطه هاي آن ) جسماني نتیجه گیری :

 اجتماعي و محيطي( همراه باشد. همچنين بروز افسردگي در اين بيماران نيز مي تواند به عنوان يک عامل تحريکي در بروز و يا تشديد ديگري
عمل كرده و نه تنها به عنوان يک فاكتور اثرگذار منفي بر حيطه ي روان بلکه بر تمامي حيطه هاي كيفيت زندگي آنان اعمال اثر كند لذا 

 شناسايي و درمان بهنگام اين اختالالت مي تواند موجب بهبود كيفيت زندگي اين بيماران گردد.

  كيفيت زندگي -افسردگي –ديابت  واژه های کلیدی:
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 ای قلبی خودمراقبتی بيماران مبتال به دیابت با و بدون بيماری زمينه
 3، راهب قرباني2و1، الهه كمالي انداني*2، منير نوبهار2و1فاطمه اصغري

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 نان، ايراندانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سم 1
 مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 3
 

 سزاييه ب از اهميت مزمن، هايبيماري به مبتاليان در خودمراقبتي رفتارهاي از تبعيتو هدف: شواهد قبلي نشان مي دهد كه  مقدمه

ي در تواند تاثير به سزايباشد، خودمراقبتي ميميبهداشتي در همه كشورها هاي چالشو از  شايع هاي مزمنيماريبيکي از  ديابت. است برخوردار
ديابت با و بدون بيماري  خودمراقبتي بيماران مبتال به تعييناين پژوهش  هدفهاي قلبي عروقي داشته باشد. كنترل عوارض آن به ويژه بيماري

  بود.اي قلبي زمينه

بيمار غيرقلبي( كه حداقل شش ماه از  17بيمار قلبي و  17بيمار ديابتيک ) 34طي آن طالعه: اين مطالعه توصيفي تحليلي بوده و روش م
بستري بودند، به طور تصادفي  1393در سال بيمارستان كوثر وابسته به دانشگاه علوم پزشکي سمنان ها گذشته بود و در تشخيص ديابت در آن

 Diabetesها با استفاده از پرسشنامه دموگرافيک و پرسشنامه استاندارد خودمراقبتي در بيماران ديابتيک آوري دادهشركت كردند. جمع

Self-Management Questionnaire (DSMQ)  .تجزيه و تحليل اطالعات با نرم افزار آماري انجام گرفتSPSS16  و
  مورد توجه بود. >05/0Pسطح معني داري 

از بيماران ديابتيک  %6/70از بيماران ديابتيک غيرقلبي و  %9/52از هر دو گروه زن بودند. ديابت  %8/58ها نشان داد كه سي دادهها: برريافته
. دو گروه از نظر سن، جنس، سطح سواد، ( P= 290/0داري نداشتند )قلبي از نوع وابسته به انسولين بود. دو گروه از نظر نوع ديابت تفاوت معني

تر از ديپلم بود. نمرات مديريت كنترل قند از هر دو گروه كم %2/88(. سطح سواد <05/0Pداري نداشتند )ابت و سطح درآمد تفاوت معنينوع دي
(339/0 =P( كنترل ديابت ،)610/0 =Pدر دو گروه تفاوت معني )( 003/0داري نداشتند. اما نمره فعاليت فيزيکي =P مراقبت از سالمتي ،)
(034/0 =P )( 001/0و خودمراقبتي =Pدر بيماران ديابتي قلبي به طور معني )تر بود. داري از بيماران ديابتي غيرقلبي بيش 

ند. از آنجا كه تري در مقايسه با بيماران ديابتي غيرقلبي داشتگيري: بيماران ديابتي قلبي، فعاليت فيزيکي، سالمتي و خودمراقبتي بيشنتيجه
 شدن بستريهاي قلبي، ايجاد عوارض ديابت به ويژه بيماري، سالمتي ضعيف پيامدهاي به توانديماران ديابتي ميدر ب ناكافي راقبتيمخود

 ، پرستاران بايد به اين بيماران توجه خاص داشته باشند.شود منجر هاي سنگينهزينهصرف و  مجدد
 اي قلبيينهزمبيماري  قندي، ديابت بيماران مبتال به ،خودمراقبتيهاي كليدي: واژه
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بررسی شيوع دیابت بارداری در افراد باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان دامغان 

 1393در سال 
 3، محسن عسگرزاده2، فاطمه صرفي*1حسين حبيبيان

 كارشناس آمار، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دامغان، ايران 1
 ه، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دامغان، ايرانكارشناس گسترش شبک 2

 پزشک خانواده و مسوول مركز بهداشتي درماني كالته رودبار، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دامغان، ايران 3

بيماري بدون عالمت و در عين حال پرعارضه مي باشد،كنترل  : ديابت شايع ترين عارضه طبي در بارداري است.از آنجا كه اينمقدمه و هدف

 قندخون و شناسايي ديابت بارداري و مراقبت دقيق مي تواند از ايجاد عوارض آن بر مادر و جنين جلوگيري كند مطالعه حاضر به بررسي ميزان
 مي پردازد.  1393ن دامغان در سال شيوع بيماري ديابت در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستا

نفر از زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني در شهرستان دامغان صورت گرفت. مطالعه از  200مطالعه برروي مواد و روش ها:

درمان ( توسط پرسشگر نوع توصيفي است كه براساس جمع آوري داده ها از طريق پرسشنامه )براساس پکيج هاي آموزش وزارت بهداشت و 
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .  21SPSSهاي آموزش ديده انجام گرفته است . پرسشنامه ها بعد از وارد شدن در نرم افزار 

 %6.2بت بودند و مبتال به ديا %4.3نفر خانم باردارمراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني كه مورد غربالگري قرار گرفتند، 165در بين یافته ها:

درصد  60برآورد شد.حدود  1.8سال و ميانگين تعداد حاملگي  27.4نيز مستعد ديابت)پره ديابتيک(محسوب مي شدند.. ميانگين سني اين افراد 
 و سابقه ديابت آنها، داراي سابقه خانوادگي مثبت ديابت بودند.بين شاخص نمايه توده بدني %20باشند و  25اين افراد،نمايه توده بدني باالي 

 ( (p=0/001خانوادگي با ديابت بارداري،ارتباط معني داري وجود داشت. 

با توجه به نتايج تحقيق معلوم گرديده است كه افراد باردار در معرض خطر ابتال به ديابت بارداري مي باشند.با توجه به اهميت  نتیجه گیری:

با برنامه ريزي دقيق و برگزاري كالسهاي آموزشي و مشاوره براي زنان در سنين باروري ديابت بارداري و عوارض آن بر روي جنين، الزم است 
 و باردار به افزايش آگاهي عمومي زنان درخصوص عوامل خطر و راههاي كنترل و پيشگيري از ديابت بارداري پرداخت. 

 : ديابت، ديابت بارداري، مستعد ديابت  واژه های کلیدی
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و  ارتباط آن با قند خون ناشتا هفته شهرسمنان و 8-12در زنان باردار  سطح سرمی ویتامين دی

 (1393نمایه توده بدنی )
 3، مجيد ميرمحمدخاني*2معصومه رجبي، 1ناهيد رهبر

 مركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي زنان، بيمارستان اميرالمومنين،دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران، 1

 دانشجويي، دانشکده پزشکي، بيمارستان اميرالمومنين،دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران،كميته تحقيقات  2

 مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، بخش پزشکي اجتماعي ، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 3

ارد كه فراسوي فعاليت هاي مشخص هموستاز كلسيم و متابوليسم ويتامين دي اثرات مهم و چند جانبه اي بر روي بارداري د مقدمه و هدف:

بارداري منجر به عوارض متعدد مادري و جنيني مي گردد. اين مطالعه به منظور تعيين شيوع كمبود  استخوان است. كمبود اين ويتامين در دوران
 ناشتا و نمايه توده بدني انجام شده است. هفته شهر سمنان و رابطه آن با قند خون 8-12سرمي ويتامين دي در زنان باردار 

ماهه براي انجام مراقبت هاي بارداري به  6هفته كه در يک فاصله 8-12در يک مطالعه مقطعي، كليه خانم هاي باردار  مواد و روش ها:

ني قند ناشتا و كلينيک زنان مراجعه كرده بودند پس از اخذ رضايت و ثبت مشخصات فردي شامل سن، قد و وزن، از نظر سطح خو
نانوگرم بر  10نانوگرم بر ميلي ليتر به عنوان كمبود ويتامين دي و كمتر از  32هيدروكسي ويتامين دي بررسي شدند. ويتامين دي كمتر از 25

 ميلي گرم بر دسي ليتر غير طبيعي تلقي شد. 92ميلي ليتر به عنوان كمبود شديد ويتامين دي و قند خون ناشتا بيش از

سال و  5/28±6/4نفر در اين مطالعه شركت كردند. ميانگين و انحراف معيار سن و نمايه توده بدني شركت كنندگان به ترتيب  180 :یافته ها

ميانگين و انحراف معيار سطح سرمي داشتند.  25( نمايه توده بدني باالتر از %55نفر) 99مجذور متر بر كيلوگرم بود، به طوري كه  5/5±27/27

نفر دچار  30( كمبود ويتامين دي داشتند به طوري كه تعداد  % 1/71نفر ) 128بود. 21/83±4/8و قند خون ناشتا  88/25±0/18ويتامين دي 
( قند خون ناشتاي غير طبيعي داشتند. گرچه ارتباط معني داري ميان نمايه توده بدني و % 7/11نفر ) 21( .همچنين % 7/16كمبود شديد بودند )

، r=17/0ابل گزارش نبود، اما بين قند خون ناشتا و سطح سرمي ويتامين دي همبستگي مستقيم و معني داري ديده شد)سطح ويتامين دي ق

02/0P=.) 

نتايج اين مطالعه مانند برخي از مطالعات ديگري كه در نقاط مختلف كشور انجام شده است ، مبين شيوع باالي كمبود ويتامين  نتیجه گیری:

ر شهر سمنان مي باشد و با در نظر گرفتن تاثير آن بر سالمت جنين، درمان مناسب اين كمبود در اين دوران بايد به عنوان دي در زنان باردار د
 يک ضرورت مورد توجه قرار گيرد.

 كلمات كليدي: كمبود ويتامين دي، بارداري، قند خون ناشتا
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ن بيماران بالينی در درما نقش پرونده الکترونيک سالمت مبتنی بر سيستم های پشتيبان تصميم

 دیابتی

 سهيال سادات قضوي شريعت پناهي
 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران

 

 : ديابتت يکتي از علتل اصتلي مترگ و ميتر در جهتان استت. ايتن بيمتاري متزمن در صتورتيکه بته طتور صتحيح كنتترل                مقدمه و هددف 

نشود عوارض خطرنتاكي را بته همتراه دارد.پرونتده الکترونيتک ستالمت مبتنتي بتر سيستتم هتاي پشتتيبان تصتميم بتاليني متي توانتدبعنوان                
راهنمايي جهت جلوگيري از اين عوارض بتا متديريت مناستب بيمتار و افتزايش پاستخ بته درمتان در استرع وقتت بکتار گرقتته شتود.هدف از              

 الکترونيک سالمت مبتني بر سيستم هاي پشتيبان تصميم باليني دردرمان بيماران ديابتي است.اين مطالعه تعيين نقش پرونده 

:ايتتن مطالعتته متتروري سيستتتماتيک بتتوده استتت.جهت گتترداوري اطالعتتات بتته منتتابع كتابخانتته اي و ستتايتهاي        مددواد و روش هددا 

 تاكنون مراجعه شده است.2011معتبرعلمي الکترونيکي موجوداز سال 

ابتتزار متتوثري در متتديريت بيمتتاران ديتتابتي  سيستتتم هتتاي پشتتتيبان تصتتميم بتتاليني رونتتده الکترونيتتک ستتالمت بتته همتتراهپ: یافتدده هددا

است.اين سيستم تضمين مي كنتد كته آخترين اطالعتات بيمتار و شتواهد مربتوط بته وي جهتت ارائته دهنتده در طتي مواجهته بتا بيمتار در                
حيتتاتي بيمتتار و نتتتايج ازمايشتتگاهي و توصتتيه هتتاي تشخيصتتي و درمتتاني را  دستتترس هستتتند.اين سيستتتم هتتا متتي تواننتتد بستترعت عالئتتم

آنتتاليز نماينتتد و بتته بيمتتار بطتتور شخصتتي آمتتوزش دهند.شتتاخص هتتاي پتتايش ختتاص بيمتتاري را ارائتته داده و توصتتيه هتتايي جهتتت تحتتت   
داده هتتاي بتتاليني بيمتتاراز نظربتتودن بيمتتارو تصتتميم گيتتري درمتتان وي داشتتته باشتتند.پرونده الکترونيتتک ستتالمت متتي توانتتد بتته پتتايش    

 جمله:شاخص توده بدني كمک نمايد وبطور خودكار ليستي از كدهاي صورتحساب بيمار ايجادنمايند

چنانچتته پرونتتده الکترونيتتک ستتالمت و سيستتتم هتتاي پشتتتيبان تصتتميم بتتاليني بتتا يکتتديگر وبطورمناستتب بکارگرفتتته    : :نتیجدده گیددری

بيمتتار ديتتابتي را در استترع وقتتت فتتراهم نمتتوده و مستندستتازي جامع،آنتتاليز نتتتايج و     شتتوندمي تواننتتد موجبتتات دسترستتي بتته داده هتتاي  
 ومديريت مناسب ديابت را بهبود بخشند.

 ،بيماران ديابتيسيستم هاي پشتيبان تصميم باليني ،پرونده الکترونيک سالمت :واژه های کلیدی
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 ز تحقيقات دیابت سمنانبررسی تأثير اميد درمانی بر کاهش افسردگی زنان دیابتيک در مرک
 ، مجتبي ملک*پريسا كوهساريان، محمود گلزاري

 كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان *

ته و خعوامل روانشناختي مي توانند نقش مهمي در ناراحتي هاي بدني ايفا كنند. افسردگي مي تواند روند بيماري ديابت را آشفته سامقدمه: 

متغير اميد نقش مهمي را در شروع، طول مدت و بهبود افسردگي ايفا مي كند. به عبارت ديگر، اين امکان وجود كنترل بيماري را دشوارتر سازد. 
ه ها ردارد كه از طريق سطوح باالي اميد، افراد در مقابل شيوع افسردگي، تحمل دوره هاي افسردگي براي كوتاه مدت و بهبود سريع از اين دو

 .محافظت شوند

اميددرماني در نظر دارد كه به درمانجويان كمک كند تا با تعيين اهداف مشخص و ايجاد مسيرهاي نيل به هدف، بر موانع نااميد كننده  هدف:

 غلبه نمايند و در نتيجه افسردگي آنها كاهش يابد.

زن ديابتيک با توجه به سن، سطح تحصيالت و  100برروي  اين تحقيق آزمايشي در مرحله اول شامل غربالگري افسردگيروش مطالعه: 

نفره آزمايشي و كنترل از بين زنان افسرده انتخاب شدند و تست هاي افسردگي بک و اميد  8وضعيت تأهل بود. در مرحله دوم تحقيق، دو گروه 
جلسه به طور هفتگي و به شکل جلسات  10مايشي در طي اسنايدر به عنوان پيش آزمون درباره آنها اجرا شد. برنامه اميددرماني برروي گروه آز

قرار داده شد. براي نيل به هدف، مسيرهاي مختلف شامل گياه « كنترل بيماري ديابت»گروهي برگزار گرديد. هدف تعيين شده به اتفاق آرا، 
نتخاب شدند. در پايان برنامه، تستهاي درماني، ورزش درماني، تجمع دوستان صميمي، رفتن به مکانهاي سرسبز و طبيعي، دعا و نيايش ا

 افسردگي بک و اميد اسنايدر به عنوان پس آزمون اجرا شدند. 

( نسبت به ميانگين افسردگي در پس آزمون گروه =51/11xدر اين پژوهش، ميانگين افسردگي در پس آزمون گروه آزمايشي)یافته ها: 

( نسبت به ميانگين اميد =x 63/28. ميانگين اميد در پس آزمون گروه آزمايشي)(p=041/0( كاهش قابل مالحظه نشان داد)=x 38/20كنترل)

همبسته، ثابت شد كه افزايش  t. با استفاده از آزمون (p=002/0( افزايش معني دار نشان داد)x =25/19در پس آزمون گروه كنترل)
. با استفاده از آزمون كروسکال واليس، بين اميددرماني با ( گرديده استt ،99%=p=-72/4( موجب كاهش افسردگي)t ،99%=p=93/9اميد)

( رابطه معني دار به F ،95%=p=55/2(، اميددرماني با وضعيت تأهل)F ،95%=p=63/2(، اميددرماني با سطح تحصيالت)F ،95%=p=68/0سن)
 دست نيامد. 

نسبت به ميانگين آن در پس آزمون گروه  (x=124mg/dl)يدر اين پژوهش، ميانگين قند خون ناشتاي بيماران در پس آزمون گروه آزمايش

 . (p=045/0)اهش قابل مالحظه داشت كه به عنوان يک نتيجه فرعي تحقيق، اميدواركننده بودك(x=163mg/dl)كنترل 

ير دارد. تأثير بتيک تأثبراساس يافته هاي به دست آمده در اين پژوهش، در مي يابيم كه اميددرماني بر كاهش افسردگي زنان ديانتیجه گیری: 

اميددرماني مي تواند آزاد از سن، سطح تحصالت و وضعيت تأهل بيماران باشد. پيشنهاد مي شود رابطه بين اميددرماني و سن، اميددرماني و 
 سطح تحصيالت، اميددرماني و وضعيت تأهل با تعداد بيشتر آزمودني ها مورد بررسي قرار گيرد.

 اميد.  -سردگياف -ديابتواژگان کلیدی: 
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 2نقش تغذیه در پيشگيری از دیابت نوع 
 1، فاطمه طالبي كياسري1، پريسا عرب محمدي1، رامتين دبستاني1، الناز ترابي 1، محمدعلي كولوبندي1فريده بيگي

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1

 
يکي از مهم ترين و شايع ترين بيماري هاي قابل پيشگيري جوامع بشري است كه در سالهاي اخير شيوع آن در  2وع ديابت ن مقدمه و هدف:

جهان و به خصوص در كشورهاي درحال توسعه در حال افزايش است. طبق مطالعات انجام شده، كاهش فعاليت فيزيکي، افزايش وزن و رژيم 
 مي باشد.  2يابت مي باشند. هدف از اين مطالعه بررسي نقش تغذيه در پيشگيري از ديابت نوع غذايي ناسالم از علل مهم افزايش شيوع د

و با استفاده از كليد واژه هاي  Google Scholarو  Pubmedدر اين مطالعه مروري، جستجو در پايگاه هاي علمي  مواد و روش ها:

Diabetes Type 2  به همراهPrevention  وFood Habit هاي آن ها در  و معادلMeSH انجام گشت و عناوين مقاالت ،
تا كنون منتشر شده بودند، مورد بررسي قرار  2009مقاله انگليسي مرتبط با عنوان كه از سال 147يافت شده مورد بررسي قرار گرفت. و در نهايت 

 گرفت.

وان با ، اما مي تن وجود نداردآشروع و تاخير از ديابت  استراتژي تغذيه اي جهاني براي پيشگيريطبق بررسي هاي انجام شده هيچ  یافته ها:

 رژيم غذايي غنيرعايت تغذيه مناسب در كنار ساير عوامل مانند ورزش و كاهش وزن ميزان بروز ديابت را كاهش داد. طبق مطالعات انجام شده، 
يتون ،روغن ز كم چربكم چرب، آجيل ، مرغ ، بوقلمون ،ماهي ، ميوه ، سبزيجات ، فالونوئيد ها ، فيبر ، سويا ، حبوبات ، لبنيات كاملغالت  از

از گوشت قرمز ، نوشيدني هاي شيرين قندي ، لبنيات  مقدار كميداراي و ميزان متوسط الکل و رژيم غذايي  ، قهوه ،چاي D،كلسيم ،ويتامين 
در كنار رعايت ساير عوامل سبب كاهش بروز ديابت  برگرهاو سرخ كردني ها سيب زميني ، وري شده ، آي فرها،غذا تصفيه شدهپرچرب ، غالت 

 مي گردد. 2نوع 

به خصوص  به همراه فعاليت فيزيکي منظم، به عنوان يکي از مهم ترين فاكتورهاي موثر در پيشگيري از ديابت، رژيم غذايي سالم نتیجه گیری:

 .را كاهش دهد 2ي خطر ابتال به ديابت نوع تواند تا حد بسيار زياد و ادامه يابد، مي گردد اگر از سنين نوجواني آغاز

 2تغذيه، پيشگيري، ديابت نوع  واژه های کلیدی:
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 2نقش سبک زندگی در پيشگيری از دیابت نوع 
 1، فاطمه طالبي كياسري1، عطيه قدس1، فهيمه فرهام1، اميررضا رحمانيان1، بهنوش رفيعيان1*فاطمه محمدخاني

 

 ده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانكميته تحقيقات دانشجويي، دانشک 1

 

نوعي بيماري مزمن، فراگير و قابل پيشگيري با عوارض متعدد است كه بار زيادي به اقتصاد و سالمت جامعه  2ديابت نوع  مقدمه و هدف:

ي رسد ناشي از تغيير سبک زندگي افراد باشد. را نشان مي دهد كه به نظر م 2تحميل مي كند. آمار جهاني افزايش روز افزون بروز ديابت نوع 
 مي باشد. 2بنابراين هدف از اين مطالعه بررسي نقش سبک زندگي در پيشگيري از ديابت نوع 

با استفاده از كليد واژه  ScholarGoogleو  Pubmedدر اين مطالعه مروري، مقاالت ثبت شده در پايگاه هاي علمي مواد و روش ها:

، مورد جستجو قرار گرفت. معيار MeSHو معادل هاي آن ها در Life style, Prevention ,به همراه  diabetes type 2 هاي
تا كنون منتشر شده بودند، در نظر گرفته شد و در مجموع 2009هاي ورود به اين مطالعه مقاالت انگليسي وفارسي مرتبط با عنوان كه از سال 

 مقاله مورد بررسي قرار گرفت. 100

را كاهش داد. از  2طبق يافته هاي مطالعه ي ما، با تغيير در شيوه ي زندگي و رعايت برخي نکات مي توان خطر ابتال به ديابت نوع ها: یافته 

 جمله اين عوامل مي توان به خواب كافي ،عدم استعمال دخانيات ،داشتن فعاليت فيزيکي ، تناسب وزن و رژيم غذايي سالم اشاره كرد. همچنين
 اثبات شده است. 2رس هاي رواني و افسردگي در افزايش خطر ابتال به ديابت نوع نقش است

به شمار مي رود بنابراين بهبود سبک زندگي و اصالح  2نتيجه گيري: شيوه ي زندگي سالم يکي از مهم ترين عوامل پيشگيري از ديابت نوع 
 جلوگيري كند. 2عادات رفتاري نادرست ميتواند از بروز ديابت نوع 

 

 ديابت، پيشگيري، شيوه ي زندگي واژه های کلیدی:
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  کرمان شهر ابتیدبه  یاندر مبتال یخود مراقبتو  یاجتماع تیحماارتباط  بررسی
 3، آذر ايزدي2، علي مسعود*1ليال والي

 ناستاديار، كميته تحقيقات دانشجويي، معاونت تحقيقات وفن آوري، دانشگاه علوم پزشکي كرمان، كرمان، ايرا 1

 دانشجوي كارشناسي ارشد، كميته تحقيقات دانشجويي، معاونت پژوهشي، دانشگاه علوم پزشکي كرمان، كرمان، ايران  2

 دانشجوي كارشناسي ارشد، كميته تحقيقات دانشجويي، معاونت پژوهشي، دانشگاه علوم پزشکي كرمان، كرمان، ايران 3

 

ايش اميد به زندگي و تغيير سبک زندگي افراد، منجر به افزايش بيماريهاي غير واگير و صنعتي شدن كشورها در قرن حاضر، افزمقدمه و هدف: 

تماعي اجمزمن شده است. ديابت از جمله اين بيماريها است كه عوارض ناتوان كننده و هزينه هاي درماني زيادي را بدنبال دارد. از آنجا كه حمايت 
ظور كاهش تنش هاي وي و در پيش گرفتن الگوي زندگي سالم مي باشد نقش عمده اي در كنترل كه به معناي حمايت خانواده بيمار از او به من

 ياين بيماري دارد و از سوي ديگر خود مراقبتي نيز ب هعنوان مهمترين ركن كنترل و درمان بيماري آنان مي باشد، مطالعه حاضر با هدف بررس
 اجعين مبتال به ديابت انجام شده است. ارتباط بين حمايت اجتماعي و خود مراقبتي بر روي مر

بيمار مبتال به ديابت مراجعه كننده به كلينيک ديابت  210تحليلي بود كه به شيوه مقطعي بر روي  -اين مطالعه از نوع توصيفي مواد و روش ها:

مه اي جمع آوري اطالعات از پرسشناانجام شد. نمونه گيري به صورت تصادفي سيستماتيک صورت پذيرفت. بر 93كرمان در شش ماهه دوم سال 
و آزمون هاي  SPSSهاي ارزيابي حمايت اجتماعي و ارزيابي خود مراقبتي استفاده شد. اطالعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار آماري 

,T  ،ضريب همبستگي پيرسونANOVA  و آناليز رگرسيون مورد تحليل قرار گرفت. وP< 0/ 05 ديد.معني دار تلقي گر 

 خانوادگي را در خصوص رفتارهاي26/11آن را مردان تشکيل دادند. افراد مورد بررسي، امتياز % 28/14جامعه پژوهش را زنان و  %61/87 ها: یافته

 وادگيخان را در خصوص رفتارهاي 19/25كسب نمودند. همچنين بيماران امتياز  ديابتي بيماران به خانواده زدن هاي نظير نق كننده حمايت غير
بود.  13/68حمايت اجتماعي درک شده كلي  نمودند. در مجموع ميانگين نمره تشويق بيماران به ادامه درمان بود، كسب بيانگر كه كننده حمايت

ش زباالترين نمره كسب شده از رفتارهاي حمايتي خانواده مربوط به بعد غذا خوردن همراه با بيمار وكمترين نمره كسب شده مربوط به بعد ور
ه حمايت اجتماعي كل درک شد بود.رفتارهاي خانوادگي حمايت كننده در بين مردان به طور معني داري بيشتر از زنان  كردن همراه با بيمار بود.

 .(r=.795, p=.001)بود. داراي همبستگي مثبت و معني داري با رفتارهاي خود مراقبتي

نبود. با توجه به اينکه سازه حمايت  مطلوبي سطح مطالعه مخصوصا زنان، در ي موردبيماران ديابت در خانوادگي حمايت سطح گیری: نتیجه

 مي خودمراقبتي رفتارهاي از پيروي افزايش به منجر اجتماعي و خانوادگي، توانايي پيش بيني رفتارهاي خود مراقبتي در بيماران ديابتي را دارد و

 راقبتي بيماران تأثير بسزايي خواهد داشت.گردد، توجه به حمايت خانواده در بهبود وضعيت خود م

 ديابت، خودمراقبتي، حمايت اجتماعي، كرمان واژه های کلیدی:
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سال مراجعه کننده به مرکز  30بررسی ميزان شيوع فشار خون باال در بيماران دیابتی باالی 

 1393بهداشتی درمانی کالته روبار در سال 
 3انيحسن قرب، 2، فاطمه صرفي1محسن عسگرزاده

 كميته تحقيقات دانشجويي سمنان-دامغان–دانشگاه علوم پزشکي سمنان  -پزشک خانواده و مسوول مركز بهداشتي درماني كالته رودبار1
 كميته تحقيقات دانشجويي سمنان-دامغان  -كارشناس گسترش شبکه دانشگاه علوم پزشکي سمنان  2

 كميته تحقيقات دانشجويي سمنان-دامغان  -سمنان دانشگاه علوم پزشکي -كارشناس مبارزه با بيماريها 3

 

بيماري ديابت يکي از علل عمده مرگ و مير در جهان مي باشد.در ايران نيز اين بيماري شايع بوده و مرگ و مير ناشي از آن  :و هدف مقدمه

مبتال هستند.فشارخون باال ديابت را تشديد مي به بيماري فشارخون باال  2درصد مبتاليان به ديابت نوع 50رو به افزايش گذاشته است.بيش از 
ر كنترل تكند و ديابت ،فشارخون بيمار را بدتر مي نمايد.تنها راه كنترل اين دو،درمان توام و همزمان آنها است. هرچه فشار خون بيمار ديابتي به

به بررسي ارتباط بين برخي عوامل خطرساز براي  شود،خطر بروز سکته هاي قلبي،مغزي و بيماري هاي عروقي در او كمتر مي شود.اين مطالعه
 پرفشاري خون و اهميت تشخيص به موقع در بيماران ديابتي مي پردازد. 

 1393ان شيوع بيماري فشار خون باال در بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني شهر كالته رودبار در سالميز تعيين •اهداف : 
 در ودبارر كالته شهر درماني بهداشتي مركز به كننده مراجعه ديابتي بيماران در باال فشارخون بيماري به ابتال خطر لعوام ميزان بررسي •

  1393سال

سال مبتال به بيماري ديابت در شهر كالته رودبار صورت گرفت. مطالعه از نوع  30نفر از افراد باالي  145مطالعه برروي  :مواد و روش ها

است كه براساس جمع آوري داده ها از طريق پرسشنامه )براساس پکيج هاي آموزش وزارت بهداشت و درمان ( توسط پرسشگر  توصيفي تحليلي

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .  21SPSSهاي آموزش ديده انجام گرفته است . پرسشنامه ها بعد از وارد شدن در نرم افزار 

سابقه بيماري  %8.9مبتال به پرفشاري خون بودند . %6.1مبتال به ديابت كه مورد غربالگري قرار گرفتند،نفر بيمار  145در بين  یافته ها:

 %55.9( داشتند. جامعه آماري مورد بررسي را 25نمايه توده بدني نامطلوب)بيشتر از  %55.9مصرف دخانيات داشتند. %10.6فشارخون باال داشتند.

=( و مصرف دخانيات) P 041/0( و نمايه توده بدني ) p=./045د. ميزان شيوع در متغير هاي جنسيت ) مردان تشکيل مي دادن %42.1زنان و 

P=0/01  .تفاوت معناداري داشت ) 

با توجه به نتايج تحقيق معلوم گرديده است كه ميزان شيوع بيماري پرفشاري خون در افراد ديابتيک جامعه در سطح بااليي مي  نتیجه گیری:

نگرش در رفتار آنها در خصوص خود ارزيابي بسيار پايين است واقدام مناسبي جهت پيشگيري و يا تشخيص زودرس بيماري فشارخون باشد. اما 
 مباال نداشته اند كه ضرورت دارد با برنامه ريزي دقيق و داشتن غربالگري هاي منظم ساالنه و مشاوره با بيماران ديابتي به بررسي علت عد

غم آگاهي از نشانه ها و عالئم پرفشاري خون پرداخت . ضمنابه نظرمي رسدخودبيماري ديابت درتشديدبيماري افزايش خودآزمايي ،علي ر
 فشارخون نقش داردكه كنترل زودهنگام ودقيق ديابت دركاهش اين بيماري وحوادث قلبي عروقي نقش بسزايي دارد

 فشارخون باال، ديابت، غربالگري واژه های کلیدی:
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ابطه خودمدیریتی دیابت با عوارض مهم دیابت در بيماران مبتال به دیابت نوع دو کلينيک بررسی ر

 1393دیابت دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 فاطمه مهرآور

 دانشگاه علوم پزشکي تهران

 

ني بر اين باور ديابت، يک مشکل مهم بهداشت عمومي است كه در حال اپيدمي شدن در سطح جهان مي باشد. اجماع جها :و هدف مقدمه

 است كه خودمديريتي ديابت، نقش ويژه اي در پيشگيري و كنترل از بيماري ديابت دارد. اطالعات كمي در رابطه با اثر خودمديريتي ديابت بر
نوع دو  ابتعوارض مهم ديابت موجود است. هدف از اين مطالعه تعيين رابطه خودمديريتي ديابت با عوارض مهم ديابت در بيماران مبتال به دي

 تهران بوده است.

سال به طور تصادفي ساده از  30بيمار ايراني مبتال به ديابت نوع دو، بزرگتر از  562در اين مطالعه مقطعي توصيفي تحليلي  مواد و روش ها:

گان در اين مطالعه ت كنندكلينيک ديابت و بيماري هاي متابوليک پژوهشگاه غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي تهران انتخاب شدند. شرك
تکميل نمودند. خودمديريتي ديابت به عنوان متغير مستقل 1393تا پايان فروردين ماه  1392پرسشنامه ي استاندارد شده را از ابتداي بهمن ماه 

شامل عوارض مهم ديابت  ( به زبان فارسي مورد ارزيابي قرار گرفت. پيامدهاي اين مطالعهDSMQبا استفاده از پرسشنامه خودمديرتي ديابت )
 )رتينوپاتي، نفروپاتي، نوروپاتي و زخم پاي ديابت( از پرونده ي باليني بيماران بدست آمد.

با انجام رگرسيون لجستيک، بعد از كنترل اثر متغيرهاي مخدوشگر مانند سن، جنسيت، مدت ابتال به ديابت، شاخص توده بدني، سابقه  :یافته ها

( و =65/0OR[45/0-94/0قلبي عروقي و پرفشاري خون، رابطه ي معناداري بين خودمديريتي ديابت با نوروپاتي)] ي ابتال به بيماري هاي
( مشاهده گرديد. در حالي كه بين خودمديريتي ديابت با رتينوپاتي و زخم پاي ديابتي رابطه معناداري =72/0OR[48/0-07/1نفروپاتي ديابتي )]

 مشاهده نشد.

هاي اين مطالعه نشان داد كه خودمديريتي ناكافي در بيماران مبتال به ديابت نوع دو، باعث افزايش ميزان نفروپاتي و  يافتهنتیجه گیری: 

ديابت  هنوروپاتي مي شود. تالش ها بايد بر توسعه و ارزيابي مداخالت براي بهبود عوارض ميکروواسکوالر ديابت نوع دو، در ميان بيماران مبتال ب
 .ناكافي ديابت متمركز شودبا خودمديريتي 

 خودمديريتي، ديابت نوع دو، عوارض ديابت، زخم پاي ديابتي، رتينوپاتي، نفروپاتي واژه های کلیدی:
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مقایسه تاثيرآموزش گروهی و مشاوره گروهی خودمراقبتی بر ميزان فعاليت بدنی بيماران مبتال به 

 دیابت نوع دو
 2محبوبه فيروز، 1مظلوم رضا سيد

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، پرستاري دانشکده جراحي، داخلي گروه پرستاري، دكتراي ويدانشج 1
 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده جراحي، داخلي پرستاري آموزش ارشد كارشناسي دانشجوي 2

 

شد و  مي سالمتي  حفظ و ايجاد عوامل ينمهمتر از يکي بدني منظم، فعاليت مقدمه و هدف:  به رفتار، تغيير اولويت 15 از يکي عنوان به با

سالمت  منظور ست كه كمبود     شده  مطرح بهبود  شده ا ست. طي مطالعات مختلف بيان  شرفت  و ايجاد در فعاليت بدني ا ست  موثر ديابت پي از  .ا
تاروشهاي آموزشي مختلف براي تغيير عادات نادرست بررسي شود.        است  ضروري  ين،آنجايي كه نغيير رفتار و حفظ رفتار جديد ساده نبوده بنابرا 

 ست. ادراين مطالعه به بررسي مقايسه تاثير آموزش گروهي و مشاوره گروهي بر ميزان فعاليت بدني بيماران مبتال به ديابت نوع دو پرداخته شده 

سترس انتخاب       بيمارديابتي ن 70طي يک كارآزمايي باليني  مواد و روش ها: صورت درد شهد به  سيان م وع دو مراجعه كننده به مركزديابت پار

صادفي به دو گروه آموزش گروهي)   شاوره گروهي)  35شدند و به طورت شاوره گروهي به      35نفر( و م شدند. برنامه آموزش گروهي و م سم  نفر( تق
نفره اجراگرديد. قبل و دوماه پس از اتمام مداخله  10تا  8گروههايساعته كه فواصل جلسات از يکديگر سه روز بود درقالب      5/1مدت پنج جلسه  

 پرسشنامه پژوهشگرساخته خودمراقبتي بيماران ديابتي تکميل شد. 

( بودكه  1/29±2/20( و مشتتتاوره گروهي)4/30±8/18قبل از مداخله درگروه آموزش گروهي)    فعاليت بدني    : ميانگين و انحراف معيار  یافته ها   

ناداري    فاوت مع نداشتتتتت)      ت کديگر  بدني               P =794/0باي يت  عال يار ف يانگين و انحراف مع له م مداخ عداز  له ب در گروه آموزش  ( و در مرح

(. اما نتايج مقايسه   P=075/0( بود و نتايج مقايسه بين گروهي تفاوت معناداري رانشان نداد)  2/53±5/13( و مشاوره گروهي) 9/46±6/15گروهي)

 (. P< 001/0دوگروه آموزش گروهي و مشاوره گروهي نشان داد) درون گروهي تفاوت معناداري را در

صد و   2/54ساعت آموزش در گروه آموزش گروهي   5/7: در اين مطالعه نتیجه گیری شاوره گروهي       5/7در شاوره، در گروه م  8/82ساعت م

 و مشاوره گروهي مي تواند به افزايش خودمراقتي در را افزايش داد. باتوجه به اين نتايج آموزش گروهي  درصد خودمراقبتي در زمينه فعاليت بدني 
 بيماران مبتال به ديابت كمک كند پس مي توان تلفيقي از آن ها را به عنوان روش هاي آموزشي موثر پيشنهادكرد. زمينه فعاليت بدني

 ، ديابت نوع دو آموزش گروهي، مشاوره گروهي، خودمراقبتي، فعاليت بدني واژه های کلیدی:
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بر بُعد تهاجم پرخاشگری نوجوانان  «آموزش جایگزین پرخاشگری» اجرای برنامه اصالح شده تاثير

 مبتال به دیابت وابسته به انسولين
 2حسيني جواد سيد، 1مظلوم رضا سيد

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، پرستاري دانشکده جراحي، داخلي گروه پرستاري، دكتراي دانشجوي -1
 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده اطفال، پرستاري آموزش ارشد كارشناسي انشجويد -2

 

رابراي نوجوانان ايجادكرده استتتت كه همين امر    نسولين ا رمکر يقرتز در رجباا از قبيل  ريبسيا يها يتودمحد يابتد : بيماري مقدمه و هدف   

د. يکي از راه هاي كاهش پرخاشتتگري اجراي برنامه اصتتالح شتتده  شو مي ادفرا ينايش ميزان پرخاشتتگري اباعث كاهش ستتالمت رواني و افز
شگري)         " شده آموزش جايگزين پرخا صالح  ست. هدف ازاين مطالعه تعيين تاثيراجراي برنامه ا شگري ا بُعد ( بر 1ARTآموزش جايگزين پرخا

 ست.نوجوانان ديابتي وابسته به انسولين اتهاجم پرخاشگري 

سترس           70: طي يک كارآزمايي باليني روش کار صورت درد شهد به  سيان م سولين مراجعه كننده به مركزديابت پار سته به ان نوجوان ديابتي واب

ساعته كه فواصل    1.5 - 2نفر( تقسم شدند. برنامه به مدت شش جلسه،     35نفر( و كنترل) 35انتخاب شدند و به طورتصادفي به دو گروه مداخله)  

سات  شگري      10تا  8از يکديگر پنج روز بود، درقالب گروههاي  جل شنامه پرخا س قبل از مداخله و دوماه پس از اتمام  AGQنفره برگزار گرديد. پر
 مداخله تکميل گرديد. درگروه كنترل مداخله اي صورت نگرفت.

 

( تفاوت معناداري 3/30±4/7( و كنترل)7/31±6/17): ميانگين و انحراف معيار بُعد خشتتم پرخاشتتگري قبل از مداخله درگروه آموزش  یافته ها

( بود و نتايج مقايستته بين گروهي 3/30±7/7( و كنترل)0/23±7/14(، امادر مرحله بعداز مداخله در گروه آموزش)P =662/0بايکديگر نداشتتت)
 (.P<001/0در گروه آموزش نشان داد)(. همچنين نتايج مقايسه درون گروهي نيزتفاوت معناداري را P<012/0تفاوت معناداري رانشان داد)

شده     ساعت آموزش  9 -12در اين مطالعه : بحث و نتیجه گیری صالح  شگري را كاهش داد.     ART  ،4/27برنامه ا صد بُعد تهاجم پرخا در

 . شودمي توصيه ديابت جامع مراقبت و درمان از بخشي عنوان به آموزش نوع ارايه اينباتوجه به اين نتايج 

 برنامه آموزش جايگزين پرخاشگري، بُعد تهاجم پرخاشگري، نوجوانان، ديابت وابسته به انسولين :کلید واژه

  

                                                           
1 - Aggression Replacement Training 
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 مراقبتی در بيماران دیابتی موانع آموزش خود

 * 1، منير نوبهار 2و1، الهه كمالي 2و1فاضل دهون

 
 دانشکده پرستاري و پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي، سمنان، ايران 1

 ت دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي، سمنان، ايرانكميته تحقيقا 2

 

باشد كه شيوع آن در حال افزايش است. با توجه به عوارض متعدد ترين بيماري متابوليکي در ايران و جهان ميديابت شايع مقدمه و هدف:

اي مربوط به ههاي مراقبت و درمان و چالشينهديابت نظير اختالالت بينايي، كليوي، قلبي، عروقي، عصبي مغزي و نيز با توجه به باال بودن هز
 اين بيماري و عوارض آن، تغيير رفتار و خودمراقبتي از اهداف عمده در كنترل ديابت است. شواهد موجود نشان دهنده سطح نامطلوب رفتارهاي

بتي تي، هدف اين مطالعه تبيين موانع آموزش خودمراقباشد. با توجه به اهميت غيرقابل انکار آموزش، در خودمراقبخودمراقبتي در بيماران ديابتي مي
 در بيماران ديابتي بود.

آموزش،  با جستتتتجوي كلمات Pub medو  Google Scholarهاي از پايگاه اين مطالعه مروري بود و اطالعاتمواد و روش ها: 

محدوديت زماني، جستجو گرديد و موانع آموزشي مورد نقد    موانع استخراج شد. منابع موجود به زبان فارسي و انگليسي بدون    ، ديابت، خودمراقبتي

 و بررسي قرار گرفت. 

هاي باشد، استرسترين موانع خودمراقبتي در بيماران دياليزي ميهاي جسمي ناشي از بيماري و عوارض آن، به عنوان بزرگناراحتي ها:یافته

هاي آموزش، هميت و ضرورت آموزش، ترس از ديابت، نداشتن وقت كافي، هزينههاي خانوادگي، كمبود اطالعات در باره اعاطفي، فقدان حمايت
چنين اين معظل از عدم اطالع از منابع آموزشي موجود و كمبود عالقه از موانع موجود در آموزش و پيروي از رفتارهاي خودمراقبتي بودند. هم

تي كمبود خودانگيزشي بيماران ديابتي و سطوح آموزشي متفاوت بيماران ديابكمبود نيروي پرستاري متخصص در زمينه آموزش به بيماران ديابتي، 
 باشد.متاثر مي

از آنجا كه افزايش آگاهي مبتاليان به ديابت در مورد خودمراقبتي موجب پيشگيري از عوارض ديابت، افزايش طول عمر و سازگاري  گیری:نتیجه

اي هزايش رضايت بيماران، مديريت بهتر عوارض بيماري، افزايش اميد به زندگي و كاهش هزينهبيماران، بهبود سالمتي و ارتقاء كيفيت زندگي، اف
ندركاران اعضاء اشود، تاكيد بر رفع اين موانع، به عنوان پايه و اساس درمان ديابت بايد بيش از پيش مورد توجه تمامي مسئولين و دستدرماني مي

 گروه بهداشتي درماني كشور واقع گردد. 

 آموزش، ديابت، خودمراقبتي، موانع  های کلیدی:اژهو
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سال مراجعه کننده به مرکز بهداشتی کالته رودبار  30بررسی ميزان شيوع دیابت در افراد باالی 

 1393در سال 
 3حسن قرباني، 2محسن عسگرزاده، 1فاطمه صرفي

 قات دانشجويي سمنانكميته تحقي-دامغان  -كارشناس گسترش شبکه دانشگاه علوم پزشکي سمنان  1

 كميته تحقيقات دانشجويي سمنان-دامغان–دانشگاه علوم پزشکي سمنان  -پزشک خانواده و مسوول مركز بهداشتي درماني كالته رودبار 2
 كميته تحقيقات دانشجويي سمنان-دامغان  -دانشگاه علوم پزشکي سمنان -كارشناس مبارزه با بيماريها 3

 

، 2را در جهان نشان مي دهد.ديابت نوع  2ن جهاني بهداشت سير فزاينده ميزان شيوع و بروز بيماري ديابت نوع آمار سازما مقدمه و هدف :

،يک بيماري قابل پيش 2فراوان ترين شکل ديابت است كه نزديک يک سوم مبتاليان به آن شناسايي نشده اند.بسياري معتقدند كه ديابت نوع 
ت مناسب از بروز ديابت در افراد در معرض خطر جلوگيري نمود.با توجه به هشدار سازمان جهاني بهداشت گيري است و مي توان با انجام مداخال

 در خصوص روند رو به افزايش ديابت در كشورهاي در حال توسعه ،پيش گيري اوليه از ديابت در كشور ما اهميت ويژه اي مي يابد. اين مطالعه
 ي ديابت در جامعه و عوامل خطر موجود و اهميت پيشگيري از آنها در بيماران ديابتي مي پردازد. به بررسي ارتباط بين ميزان شيوع بيمار

سال مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني شهر كالته رودبار در سال  30تعيين ميزان شيوع بيماري ديابت در افراد باالي  •
1393 

سال مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني شهر كالته  30اد باالي بررسي ميزان عوامل خطر ابتال به بيماري ديابت در افر •
 1393رودبار در سال

سال مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني در شهر كالته رودبار صورت گرفت.  30نفر از افراد باالي  245مطالعه برروي  مواد و روش ها:

داده ها از طريق پرسشنامه )براساس پکيج هاي آموزش وزارت بهداشت و درمان ( مطالعه از نوع توصيفي تحليلي است كه براساس جمع آوري 
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته  21SPSSتوسط پرسشگر هاي آموزش ديده انجام گرفته است . پرسشنامه ها بعد از وارد شدن در نرم افزار 

 است . 

در معرض خطر ابتال به ديابت  %59.2مبتال به بيماري ديابت بودند . %5.3قرار گرفتند،نفر مراجعه كننده كه مورد غربالگري  245در بين  یافته ها:

سابقه سقط،مرده  %2افراد مورد مطالعه سابقه ديابت در افراد درجه يک خانواده خود داشتندو  %20.4سابقه بيماري ديابت داشتند.  %4.5قرار داشتند.
 %55.9( داشتند. جامعه آماري مورد بررسي را 25نمايه توده بدني نامطلوب)بيشتر از  %55.9كردند.  كيلوگرم را ذكر مي 4زايي و تولد نوزادباالي 

( و سابقه ديابت در =P 041/0( و نمايه توده بدني ) p=./045مردان تشکيل مي دادند. ميزان شيوع در متغير هاي جنسيت )  %42.1زنان و 
 ( تفاوت معناداري داشت. P=0/01خانواده) 

با توجه به نتايج تحقيق معلوم گرديده است كه درصد بااليي از افراد جامعه در معرض خطر ابتال به بيماري ديابت قرار دارند. اما  جه گیری:نتی

هت ج نمايه توده بدني باال در اكثر افراد نشان مي دهد نگرش آنها در خصوص شناسايي عوامل خطر و كنترل آنها بسيار پايين است واقدام مناسبي
پيشگيري و يا غربالگري براي تشخيص زودرس بيماري ديابت نداشته اند كه ضرورت دارد با برنامه ريزي دقيق و داشتن غربالگري هاي منظم 

لي عساالنه و مشاوره با افراد در معرض خطر و خانواده بيماران ديابتي به بررسي علل عدم انجام غربالگري زودرس و كنترل و حذف عوامل خطر ،
 غم آگاهي از عوارض اين بيماري در خانواده پرداخت . ر

 ديابت، عوامل خطر،غربالگريواژه های کلیدی : 
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  2های ليپيدی در بيماران دیابتی نوع بررسی ارتباط عادات غذایی با وضعيت قند خون و فراسنج

 ، پروين ميرميران، داوود خليلي، فرزاد حدائق، فريدون عزيزي پانته آ ناظري

متابوليسم، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني  و ريز درون غدد علومپژوهشکده  اكز تحقيقات تغذيه و غدد درون ريز و پيشگيري از اختالالت متابوليک،مر
 شهيد بهشتي

 

ان تغذيه درماني از جمله ارك شود. رژيم غذايي وهاي متابوليک در جوامع مختلف محسوب ميديابت، يکي از شايعترين بيماريمقدمه و هدف: 

ت. توان به نتايج بسيار مطلوبي دست يافمهم كنترل اين بيماريست، به طوري كه گاهي با تبديل يک عادت غذايي غلط به عادت صحيح مي
 انجام گرفت.  2نوع  بنابراين، مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط عادات غذايي با وضعيت قند خون و فراسنج هاي ليپيدي در بيماران ديابتي

ها و مراجعه كننده به برخي درمانگاه 2بيمار ديابتي نوع  216تحليلي طراحي شده بود، -در اين مطالعه كه به صورت توصيفيمواد و روش ها: 

لف غذايي مخت گيري آسان انتخاب شدند. عادات غذايي آنها از نظر نوع و چگونگي مصرف گروههايهاي خصوصي شهر تهران با روش نمونهمطب
ته فتوسط پرسشنامه عادات غذايي كه روايي و پايايي آن قبال سنجيده شده بود، مورد ارزيابي قرار گرفت و براي هر يک از آيتم هاي در نظر گر

هموگلوبين  و شده، امتياز دهي انجام شد. همچنين، بيماران از نظر شاخص هاي بيوشيميايي از جمله وضعيت قند خون شامل غلظت قند خون ناشتا
 مورد بررسي قرار گرفتند.  HDLو كلسترول LDLگليکوزيله و فراسنج هاي ليپيدي شامل غلظت كلسترول تام، تري گليسيريد، كلسترول

 درصد زن بودند، 71سال و  58±7/9كه ميانگين سني آنها  2بيمار ديابتي نوع  178هاي بيوشيميايي در در كل، عادات غذايي و شاخصیافته ها: 

 163±0/60هاي دوم و سوم امتياز عادات غذايي به ترتيب مورد بررسي قرار گرفت. ميانگين قند خون ناشتا و هموگلوبين گليکوزيله در سهک

درصد بود كه اين شاخص ها از نظر آماري تفاوت  2/7±6/1ميلي گرم در دسي ليتر و  140±0/34درصد و  7/7±4/1ميلي گرم در دسي ليتر و 
هاي امتياز عادات غذايي و . ارتباط آماري معني داري بين سهک>p)05/0را در سهک هاي دوم و سوم امتياز عادات غذايي داشتند )داري معني

 مشاهده شد.=04/0 (p ( HDLو كلستتتتتتتتتترول  =p) 03/0 (، تري گليسيريد =p) 07/0 (غلظت هموگلوبين گليکوزيله 

يد تواند نقش مهمي در بهبود غلظت هموگلوبين گليکوزيله، تري گليسيرداد كه عادات غذايي مطلوب مي نتايج اين مطالعه نشاننتیجه گیری:  

 داشته باشد.  HDLو كلسترول 

 هاي ليپيدي، عادات غذايي، قند خون، فراسنج2ديابت نوع  واژهای کلیدی:
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 سالم مادران نوزادان و بارداری دیابت با مادران نوزادان در اکوکاردیوگرافی های یافته مقایسه

 4پور نوري ..ا شمس 3 *ارم، نادري مريم2 ميرمحمدخاني، مجيد 1 زاده علي مهر سميرا

 .ايران سمنان، سمنان، علوم پزشکي دانشگاه ، )ع( اميرالمومنين درماني بيمارستان آموزشي مركز كودكان، قلب گروه 1

 .ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه اجتماعي،اپيدميولوژيست، شکيپز گروه بر سالمت، موثر اجتماعي عوامل تحقيقات مركز 2

 .ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم ، دانشگاه كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشکده پزشکي 3

 .ايران سمنان، ، اميرالمومنين )ع( درماني بيمارستان آموزشي مركز نوزادان، گروه 4

هاي اكوكارديوگرافي در هاي قلبي نوزادي همراه است. اين مطالعه با هدف بررسي يافتهافزايش خطر بيماري ديابت بارداري بامقدمه و هدف: 

 مختل و مقايسه آنها با نوزادان مادران سالم انجام شد.  (GTT)نوزادان مادران با آزمايش تحمل گلوكز 
دو گروه از نوزادان واجد  1392منين )ع( سمنان، از فروردين تا آبان تحليلي در بيمارستان اميرالمو -در يک مطالعه مقطعيمواد و روش ها: 

طور متوالي انجام شد. نوزادان در روز دوم تولد تحت اكوكارديوگرافي قرارگرفتند و گيري با رويکرد آسان و بهشرايط وارد مطالعه شدند. نمونه
گيري توده و ضخامت ديواره خلفي بطن چپ، قطر آئورت و دهليز چپ اندازه شدگي،پارامترهاي قلبي شامل ديامتر سپتوم بين بطني، نسبت كوتاه

 صورت گرفت.  16ويراست  SPSSافزار گيري گرديد. تحليل با نرماندازه HbA1cشد. همچنين قندخون مادران و شاخص 

در  HbA1cفتند. وزن تولد نوزادان، سن مادران و نوزاد از مادران سالم مورد مطالعه قرار گر 33مختل و  GTTنوزاد از مادران با  35 ها:يافته

(. ضخامت دياستولي و سيستولي ديواره =000/0P و =003/0P= ،000/0Pمختل بيشتر از گروه سالم بود )به ترتيب  GTTنوزادان مادران با 
چپ در  ورت و قطر خروجي بطنبين بطني، نسبت ضخامت دياستولي ديواره بين بطني به ضخامت دياستولي ديواره خلفي بطن چپ، قطر آئ

(. در ساير =020/0Pو  =017/0Pو  =016/0Pو  =034/0Pو  =008/0Pترتيب مختل، بيشتر از گروه سالم بود )به GTTنوزادان مادران 
 پارامترها تفاوت معناداري گزارش نشد. 

ش دياستولي ديواره بين بطني مرتبط است. همچنين افزايويژه ضخامت هاي اكوكارديوگرافي بهديابت بارداري با تغيير در يافتهگيري: نتيجه
ابت بارداري تواند در حضور ديباشد كه ميهاي هيپرتروفي پاتولوژيک قلبي ميويژه در دياستول از مهمترين شاخصضخامت ديواره بين بطني به

 و عدم كنترل آن ايجاد يا تشديد گردد. 

 .HbA1cي، ديواره بين بطني، ديابت بارداري، اكوكارديوگراف كلمات كليدي:
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 عوامل پيش بينی کننده خودکارآمدی در خودمراقبتی دیابت نوع دو

 4* ، غالمرضا شريفي راد2، بهزاد مهکي1، سيد همام الدين جوادزاده1، فيروزه مصطفوي1مهنوش رئيسي

 ، اصفهان، ايران.. گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان1
 . گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.2
 . گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران.3

يماري آنها نقش مهمي ايفا مي كند. يکي از افزايش توانمند سازي بيماران مبتال به ديابت جهت بهبود خودمراقبتي، در كنترل بمقدمه:

 مهمترين اقدامات در اين زمينه ارتقاي سطح خودكارآمدي بيماران است كه مي تواند سبب مشاركت بيشتر بيمار در روند درمان شده و از بروز
ي مدي براي انجام رفتارهاي خودمراقبتعوارض جدي در مبتاليان جلوگيري نمايد. مطالعه حاضر با هدف تعيين عوامل پيش بيني كننده خودكارآ

 به منظور برنامه ريزي مداخالت آموزشي در حوزه ارتقاي سالمت انجام شد. در بيماران مبتال به ديابت نوع دو
بيمار مبتال به ديابت مراجعه كننده به مركز ديابت حضرت علي شهر اصفهان به  187مقطعي  -در اين پژوهش توصيفيمواد و روش ها:

( FCCHL( براي ارزيابي آگاهي، )DKTصادفي آسان مورد بررسي قرار گرفتند. جهت گرد آوري اطالعات از پرسشنامه هاي استاندارد )روش ت

 SPSS( جهت سنجش خودكارآمدي استفاده شد. براي تعيين روابط بين متغيرها از نرم افزار آماري DMSESبراي سنجش سواد سالمت و )
 ي آناليز واريانس يک طرفه، تي مستقل، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي استفاده گرديد. و آزمون هاي آمار 16نسخه 

؛  r= 43/0(، انتقادي )p<001/0؛  r= 0/ 37(، ارتباطي )p<001/0؛  r= 39/0) سواد سالمت در هر سه حيطه عملکردييافته ها:

001/0>p( و همچنين آگاهي )0/ 57 =r  002/0؛ =pي بيماران براي انجام رفتارهاي خودمراقبتي ارتباط آماري معنادار داشتند. ( با خودكارآمد
سواد سالمت عملکردي، ارتباطي و انتقادي و همچنين سطح آگاهي بيماران پيش گويي كننده خودكارآمدي بيماران براي انجام رفتارهاي خود 

 β= 36/0دادند. بر اساس نتايج بدست آمده سواد سالمت عملکردي از واريانس خودكارآمدي را توضيح مي 37/0مراقبتي بودند و در مجموع 
 مهمترين پيش گويي كننده خودكارآمدي در بيماران مبتال به ديابت نوع دو است.

نظر به اينکه اهميت و ضرورت توجه به عامل خودكارآمدي در مداخالت آموزشي كه جهت ارتقاي خودمراقبتي در بيماران ديابتي  نتيجه گيري:

 نجام مي شود درمطالعات به خوبي اثبات شده است، لذا توجه به سطح آگاهي و همچنين سواد سالمت بيماران به عنوان عوامل تاثير گذار بر ايان
 عامل مهم ضروري به نظر مي رسد. 

 سواد سالمت، آگاهي، خودكارآمدي، ديابت نوع دو كليد واژه ها:
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 شهرستان سمنان 2نسولين در بيماران دیابتی نوع بررسی سطح آدیپونکتين سرم و مقاومت به ا

 3راضيه هادوي، 2، صديقه يوسفي 1احمدرضا بندگي

 . دكتراي بيوشيمي باليني، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1
 كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي سمنان . دانشجوي ارشد بيوشيمي باليني.2
 كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي سمنان مي باليني.. دانشجوي ارشد بيوشي3

 
: آديپونکتين يک پروتئين اختصاصي بافت چربي است كه توسط ژن آديپونکتين كد مي شود و در تعديل حساسيت به انسولين و مقدمه و هدف

ونکتين نوكلئوتيدي ژن آديپونکتين با سطوح پايين آديپتنظيم هومئوستاز انرژي نقش دارد. مطالعات زيادي ارتباط بين پلي مورفيسم هاي تک 
را نشان داده اند. ما سطح آديپونکتين سرم و مقاومت به انسولين را در بيماران ديابتي  2پالسما، مقاومت به انسولين و افزايش ريسک ديابت نوع 

 شهرستان سمنان را بررسي نموديم. 2نوع 

مقدار گلوكز سرم با روش فرد غير ديابتيک به عنوان گروه كنترل تهيه شد.  202و  2بتال به ديابت نوع بيمار م 211 نمونه خون: مواد و روش ها

 آنزيماتيک و مقادير انسولين و آديپونکتين سرم با استفاده از روش اليزا تعيين گرديد. 

يک رابطه معکوس بين  .(P<0.001اري داشت ) نسبت به گروه كنترل كاهش معني د 2سطح آديپونکتين سرم بيماران ديابتي نوع : یافته ها

 (.  P<0.05سطح آديپونکتين سرم و نمايه توده بدني و همچنين مقاومت به انسولين مشاهده شد )

همراه با افزايش مقاومت به انسولين است.  2مطالعه حاضر نشان داد كه كاهش سطح آديپونکتين سرم در بيماران ديابتي نوع  نتیجه گیری:

اي ما نشان داد كه احتماال سطح آديپونکتين سرم يک ماركر كافي براي تعيين درجه مقاومت به انسولين باشد و شايد يک پيش آگهي يافته ه
 باشد، كه بر اساس مقاومت به انسولين پيشرفت مي نمايد.  2ديابت نوع 

 ، آديپونکتين، مقاومت به انسولين 2: ديابت نوع واژگان کلیدی
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 سالم فرادا به نسبت دیابتی و عروقی –وژیکی اختالالت جنسی در بيماران قلبی بررسی اپيدميول

 شهرستان دامغان  1393لغایت  1383متشابه از سال 

  1علي اكبر منصوريان

  سمنان، پزشکي علوم دانشگاه -فالحي شهيد خيابان دامغان بهداشت مركز-1 

 
 يمارانب حتي و دارد ياران ما كشور و جهان در را شيوع و بروز دومين و اولين ديابتي ايه بيماري و عروقي و قلبي هاي بيماريو هدف: مقدمه  

 بيمارستاني و درماني بهداشتي مراكز به مراجعين از %76 كه طوري به دارد دنبال به را كشور در مير و مرگ علت اولين حاضر حال در عروقي و قلبي
 از مرگ و مير ها در شهرستان به دليل بيماري هاي قلبي و عروقي است.  %48شهرستان بيماري هاي قلبي و عروقي و  در را
 است نسيج كنش اختالالت مهم بسيار عوارض اين از يکي مبتاليان جهت ديابت و عروقي يو قلب هاي بيماري و زياد بسيار عوارض به توجه با 

تعدد را به دليل اختالالت جنسي به دنبال داشته باشد كه اين اختالالت ، فيزيولوژيکي، رواني و رفتاري و ... مجسمي هاي عارضه تواند مي كه
 دهش پرداخته آن جزئيات به تحقيق اين در كه باشد مي ديابت و عروقي –خود به دليل عوارض بيماري و هم به دليل عوارض داروهاي قلبي 

 . است

ه گروه بيماران قلبي و عروقي، ديابتي و افراد به ظاهر سالم توسط صاحبه با سم و ساخته محقق پرسشنامه تهيه با تحقيق مواد و روش ها:

مورد  EPI6نفر از هر گروه به صورت تصادفي و انتخابي صورت گرفته است و توسط نرم افزار  400بر روي  1393لغايت  1383محقق از سال 
 تجزيه و تحليل قرار گرفته است. 

هاي عروقي، ديابتيک، مصرف دارو -ز نظر سني، جنسيت، تحصيالت، شغل، مصرف داروهاي قلبي يق فراواني نمونه ها اتحق اين در :یافته ها 

 تقويت كننده ميل جنسي داشتن ارگاسم، توانايي و عدم توانايي در لذت بردن، مشکالت نعوظ، نزديکي دردناک، واژينيسم، ارگاسم هاي شبانه،
 خودارضائي و ... سنجيده و اندازه گيري شده است. 

 جنسي كنش اختالالت به ابتال سالم افراد برابر 21 ديابتيک و برابر 6 عروقي – قلبي هاي بيماري به مبتال افراد كه گرديد مشخص نتايج بقط 
يانگر اين مورد است كه ب نتايج چنين هم. يابد مي افزايش %12 به كنند مي مصرف را خود بيماري داروهاي كه افرادي در ميزان اين و باشند مي

بربر افراد سالم و در بيماران  7يعني  %70مصرف داروهاي تقويت كننده ميل جنسي مانند سيلدنافيل، ويگاركس، تاداگرا و ... در بيماران قلبي برابر 
يکي شده دبرابر افراد سالم مي باشد كه در بعضي مواد منجر به تشديد بيماري قلبي و حتي سکته قلبي در حين نز8و حدوداً  %85ديابتيک برابر 

 است. 

 درخصوص زمال آگاهي سالم افراد حتي و ديابتي و عروقي – قلبي بيماران كه است موضوع اين بيانگر شد حاصل كه اي نتيجه :نتیجه گیری

ص صورخواست كمکي از پزشک معالج خود در اين خد هيچ و ندارند داروها انواع و بيماري با را اختالالت افزايش يا جنسي ميل كاهش ارتباط
رضايت مندي جنسي را به  %80ننموده اند كه با آموزش و مشاوره تغيير و سبک و شيوه زندگي و در صورت لزوم تغيير دارو مي توان تا ميزان 

 مراجعين و بيمار برگرداند. 

 
 ديابت |بيماري هاي قلبي و عروقي |رضايت مندي جنسي |اختالالت جنسي واژه های کلیدی:
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مراجعه کننده به  2و  1رها و عوارض قلبی در بيماران مبتال به دیابت تيپ بررسی ریسک فاکتو

 بهمن شهر گناباد 22کلينيک دیابت بيمارستان 

  5اسماعيل سعيدي -4پريسا فرد -3سمانه مراديان -2الله حسيني شهيدي – 1محمد مجلي

 عضو هيئت علمي گروه پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي گناباد -1
 علمي گروه پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي گنابادعضو هيئت  -2
 گناباد، ايران پزشکي علوم دانشجويي،دانشگاه تحقيقات پرستاري،كميته كارشناسي دانشجوي -3
 گناباد، ايران پزشکي علوم دانشجويي،دانشگاه تحقيقات پرستاري،كميته كارشناسي دانشجوي -4
 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي گناباد، گناباد، ايراندانشجوي كارشناسي مهندسي بهداشت حرفه اي،  -5

 

ديابت قندي يکي از شايعترين بيماريهاي متابوليک انسان است كه نه تنها به عنوان يک بيماري شايع، بلکه يک معضل بهداشتي در مطرح  مقدمه و هدف:

برابر افراد ديگر گزارش شده است.  4يابتي ها شايعتر است. شيوع عوارض قلبي عروقي در آنها تا مي باشد. بيماريهاي قلبي عروقي در ديابتي ها نسبت به غير د
 در نتيجه تالش در جهت آموزش كنترل مطلوب ديابت و افزايش ورزش و پايش مستمر عوامل خطر در بيماران ديابتي ضروري به نظر مي رسد.

 22مراجعه كننده به كلينيک ديابت بيمارستان  2و  1ست كه در آن جامعه كليه بيماران ديابتي نوع مقطعي ا -اين تحقيق از نوع توصيفي مواد و روش ها:

نفر مي باشد. ابزار تحقيق فرم  100هستند. نمونه ها منطبق بر جامعه هستند. روش نمونه گيري سرشماري است و تعداد نمونه ها  1386بهمن گناباد در سال 

 .ي و ريسک فاكتورهاي قلبي عوارض قلبي استچک ليست مشتمل بر مشخصات فرد

، 73/169، قند خون ناشتا: 18/30، شاخص توده بدن: 32/50، سن شروع بيماري: 23/57نتايج نشان مي دهد كه ميانگين هاي سن بيماران:  یافته ها:

LDL :12/125 ،HDL :76/45 :بوده است و  93/7، فشار خون دياستوليک: 29/13، فشار خون سيستوليک: 69/208، كلسترول: 88/209، تري گليسريد
درصد(. همچنين  93درصد(، دارو مي خورده اند) 33درصد( ورزش نمي كرده اند) 88بيشترين درصد واحدهاي تحقيق سابقه ديابت در اقوام نزديک نداشته اند)

رد داشته اند. همچنين ميانگين هاي ميزان قند خون ، كلسترول درصد انفاركتوس ميوكا 5درصد آنژين صدري و  13درصد هيپرتانسيون،  32درصد آريتمي،  12
 در زنان نسبت به مردان باالتر بوده است كه اين تفاوتها از نظر آماري معنادار بوده است. LDLتري گليسريد، 

ران ديابتي لزوم كنترل آن را ضروري مي سازد. و فشار خون در بيما با توجه به يافته هاي فوق و باالبودن ميزان قند، كلسترول، تري گليسريد نتیجه گیری:

 ي شود.رهمچنين با توجه به باالتر بودن ميزان هاي فوق در زنان نسبت به مردان پيشنهاد مي شود كه در زنان نسبت به كنترل عوامل فوق توجه بيشت

 2و 1ريسک فاكتورهاي قلبي، عوارض قلبي، ديابت تيپ  واژه های کلیدی:
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 زش گروهی و مشاوره گروهی بر مراقبت از پا بيماران مبتال به دیابت نوع دو مقایسه تاثيرآمو

 زاده حسن فرزانه ،مسيد رضا مظلو ،زمحبوبه فيرو

  مشهد، پزشکي علوم دانشگاه

 
ير همراه مي م پاي ديابتي علت شايع بستري بيماران مبتال به ديابت دربيمارستان است كه با افزايش ميزان ناتواني و مرگ و :و هدف مقدمه

توان به وسيله برنامه هاي پيشگيري و درمان زخم پا، پيشگيري از درصد قطع عضوهاي اندام تحتاني را مي 85باشد. مطالعات نشان مي دهد كه
 بر مراقبت اززخم مجدد و آموزش بيمار در مورد مراقبت از پا كاهش داد. دراين مطالعه به بررسي مقايسه تاثير آموزش گروهي و مشاوره گروهي 

 پا بيماران مبتال به ديابت نوع دو پرداخته شده است. 

بيمارديابتي نوع دو مراجعه كننده به مركزديابت پارسيان مشهد به صورت دردسترس انتخاب  70طي يک كارآزمايي باليني  :هاروش مواد و 

فر( تقسم شدند. برنامه آموزش گروهي و مشاوره گروهي به ن 35نفر( و مشاوره گروهي) 35شدند و به طورتصادفي به دو گروه آموزش گروهي)
نفره اجراگرديد. قبل و دوماه پس از اتمام مداخله  10تا  8ساعته كه فواصل جلسات از يکديگر سه روز بود درقالب گروههاي1/5مدت پنج جلسه 

 مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.  spssاز نرم افزار آماري پرسشنامه پژوهشگرساخته خودمراقبتي بيماران ديابتي تکميل شد. داده ها با استفاده 

 تفاوت بودكه( 5/34±5/14)گروهي مشاوره و( 1/36±9/9ميانگين و انحراف معيارمراقبت از پا قبل از مداخله درگروه آموزش گروهي) یافته ها:

 و( 7/62±0/6عيار مراقبت از پا در گروه آموزش گروهي)( و در مرحله بعداز مداخله ميانگين و انحراف مP= 586/0)نداشت بايکديگر معناداري

(. همچنين نتايج مقايسه درون گروهي تفاوت P<001/0)داد رانشان معناداري تفاوت گروهي بين مقايسه نتايج و بود( 4/73±1/5)گروهي مشاوره

 (. P< 001/0معناداري را در دوگروه آموزش گروهي و مشاوره گروهي نشان داد)

 7/112ساعت مشاوره، در گروه مشاوره گروهي  5/7درصد و  7/73ساعت آموزش در گروه آموزش گروهي  5/7در اين مطالعه  :نتیجه گیری

تي در قدرصد خودمراقبتي در زمينه مراقبت از پا را افزايش داد. باتوجه به اين نتايج آموزش گروهي و مشاوره گروهي مي تواند به افزايش خودمرا
 يماران مبتال به ديابت كمک كند پس مي توان تلفيقي از آن ها را به عنوان روش هاي آموزشي موثر پيشنهادكرد. زمينه رژيم غذايي ب

 
 ديابت نوع دو |مراقبت از پا  |مشاوره گروهي |آموزش گروهي کلیدواژه:
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The effect of Nano Curcumin (SinaCurcumin®) on HbA1C, fast blood glucose and 
lipid profile in diabetic population: a randomized clinical trial 
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Introduction: Diabetes mellitus is defined as “a group of metabolic diseases characterized by 

hyperglycemia resulting from defects in insulin secretion, insulin action, or both” or insulin 

resistance in skeletal muscle, liver, and adipose tissues with a failure of b-cell compensation and a 

relative insulin deficiency. Iranian diabetic populations are estimated to be more than 1.5 million. 

Curcumin is a very active component, which is taken from the root of turmeric. Curcumin inhibit 

NF-κB signaling pathway. Curcumin has suppressed some genes expression, especially cytokines 

genes. The aim of this study is evaluation effect of Nano Curcumin on HbA1C, fast blood glucose 

and lipid profile in diabetic patients. 

Methods & Materials: Seventy type 2 diabetic patients (fasting blood glucose (FBG) ≥ 126 

mg/dL or 2 hour postprandial blood glucose ≥200 mg/dl) were randomly assigned to 

SinaCurcumin® (as nano micelle 80 mg/day) or placebo for 3 months in double blind randomized 

clinical trial. Fast blood glucose, HbA1C, and lipids profile were checked before and after 

intervention. Data analyses, including parametric and nonparametric tests were undertaken using 

the SPSS 11.5 software. A P value < 0.05 was regarded as statistically significant. (Randomized 

clinical trial registration code: IRCT2013081114330N1) 

Results: Mean age, sex, BMI, FBG, total cholesterol (TC), triglyceride (TG), LDL, HDL, and 

HbA1C had no significant different before intervention (P>0.05). In curcumin group significant 

different were found as decreased in HbA1C, FBG, LDL, TG, TC comparing before and after 

intervention with pair T test (P<0.05). 

Conclusion: These findings suggest a glucose-lowering effect of SinaCurcumin® in type 2 

diabetes, which is partially due to decrease in serum lipids. 

Keywords: Curcumin, HbA1C, fast blood glucose, lipid profile 
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 دیابتی بيماران آموزشی نيازهای
  4، آرش رضايي شهميرزادي3، عبدالقادر طعنه2نيازي ، مهري1نيازيصديقه 

 . كارشناس ارشد آموزش بهداشت، معاونت تحقيقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گرگان، ايران1
 باد، ايران. دانشجوي پرستاري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آباد كتول، علي آ2
 ايرانگناباد، ، گناباد. كارشناس علوم آزمايشگاهي، دانشگاه علوم پزشکي 3
 . دانشجوي دكتري حرفه اي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گرگان، ايران4

 كيفيت كاهش و اقتصادي سنگين ارب تحميل مي رودبه طوريکه باعث شمار به جهان بهداشتي مشکالت مهمترين از ديابت :مقدمه و هدف

 انجام شد. 93ديابتي شهرستان آق قال در سال  بيماران آموزشي نيازهاي گردد لذا اين مطالعه با هدف تعيينمي وي خانواده و بيمار زندگي
 هدف بر مبتني بصورت قال آزمايشگاه آق به مراجعه كننده مطالعه مورد نفر از جامعه 45تحليلي  -توصيفي مطالعه در اين ها:روش مواد و 

 غذايي، رژيم با رابطه در سوم بخش و بيماري سوابق دوم بخش فردي، خصوصيات اول بخش شامل پرسشنامه گردآوري شدند. ابزار انتخاب

 شامل صيفيتو آمار از ها داده و جهت تجزيه و تحليل آوري جمع پرسشنامه بوسيله مي باشد. اطالعات پيشگيري حيطه درمان و و كنترل حيطه

 شد گرفته بهره دو كاي آزمون شامل استنباطي آمار و ميانگين و معيار انحراف

 سطح در %43 درمان، و كنترل حيطه در %63سال بودند.  45-50 رنج بين %48بودند و  مبتال دو نوع ديابت به نمونه ها %57 یافته ها:

 بيشتر غذايي رژيم زمينه در 1 نوع ديابت بيماران آموزشي نيازهاي ميزان نبودند. برخوردار الزم آگاهي از غذايي رژيم حيطه در %48 پيشگيري،

 ديابتي بيماران از بيشتر بيماري عوارض و پيشگيري زمينه در 1 نوع ديابت بيماران آموزشي نيازهاي همچنين و است دو نوع ديابتي بيماران از

 .بود غذايي رژيم و پيشگيري درمان، و كنترل زمينه رد ترتيب به بيماران آموزشي نيازهاي بود. بيشترين 2 نوع

 بيمار، اضطراب كاهش مراقبتها، تداوم از اطمينان زندگي، كيفيت باعث بهبود بيماران ديابتي آموزشي نيازهاي كردن برطرف گیری: نتیجه

پرستاران و كارشناسان شود. لذا  مي روزانه هاي فعاليت انجام بهداشتي در مراقبت هاي برنامه در شركت افزايش بيماري، عوارض بروز كاهش

 .خود بدهند از مراقبت جهت آنان به را الزم آموزش هاي و برآورد را بيماران آموزشي نيازهاي كامل آگاهي مي توانند با آموزش بهداشت
 

 : ديابتي، نيازهاي آموزشي، بيمارانواژه های کلیدی
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دامغان در خصوص ارتباط شاخص توده بدنی  سال شهرستان 30 -59بررسی ميزان آگاهی زنان 

  93با دیابت در سال 

 ، مرجان السادات سيدجعفري نحسين حبيبيا

  سمنان، پزشکي علوم دانشگاه 

شود از آنجا كه افزايش توده بدني به عنوان يک عامل خطرزاي بيماران ديابت يکي از بيماريهاي شايع غير واگير محسوب ميو هدف: مقدمه 
گردد، مطالعه حاضر با هدف آگاهي از كنترل وزن و شاخص توده بدني لقي و كنترل و كاهش وزن به منزله كنترل بيماري محسوب ميديابتي ت

 در زنان مستعد ديابت شهر دامغان انجام شد. 
 اهداف: ارتقا سطح آگاهي زنان جامعه در خصوص كنترل وزن و ديابت 

 آوري جمع براساس كه است تحليلي توصيفي نوع از مطالعه. گرفت صورت جامعه ساله 30 – 59ان نفر از زن 200روش تحقيق : مطالعه برروي 
راساس پکيج هاي آموزش وزارت بهداشت و درمان ( توسط پرسشگر هاي آموزش ب)سئوال 30 شامل ساخته محقق پرسشنامه طريق از ها داده

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .  SPSS 21رم افزارديده انجام گرفته است . پرسشنامه ها بعد از وارد شدن در ن
جواب درست داده بودند . با توجه به نماي  % 7/16يافته ها: ميزان آگاهي گروه مورد تحقيق در خصوص عالئم و نشانه هاي بيماري ديابت حدود

پياده روي منظم و روزانه داشته  %8/15ه اند و فقط اضافه وزن داشت %7/11چاق و  % 7/3دچار چاقي مفرط و  % 3/27توده بدني بدست آمده 
 اند . 
 ابت را در خصوص عالئم ونشانه ها و ارتباط وزن مناسب و فعاليتدي بيماري مستعد زنان پايين بسيار آگاهي ميزان ، فوق تحقيق گيري:نتيجه

يد نماي شايع است و اغلب كنترل بيماري را دچار مشکل ميروزانه را نشان مي دهد . از آنجا كه افزايش وزن و توده چربي در بيماران ديابت
آموزش در خصوص تغيير شيوه زندگي وفعاليت بدني مناسب و عادات غذايي ضروري مي باشد كه با برنامه ريزي مناسب درامر آموزش اين مهم 

 تحقق مي يابد . 

 
 بيماري غيرواگير |توده بدن  |كليد واژه : ديابت 
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 1393عين دیابتی مرکز بهداشتی درمانی کالته رودبار سال مراج BMIبررسی 
 3فاطمه صرفي ،2، محسن عسگرزاده*1حسن قرباني

 كارشناس مبارزه با بيماري ها، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دامغان، ايران 1
 لوم پزشکي سمنان، دامغان، ايرانپزشک خانواده و مسوول مركز بهداشتي درماني كالته رودبار، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه ع 2
 كارشناس گسترش شبکه، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دامغان، ايران 3

درصد افرادي كه به بيماري ديابت نوع دوم مبتال شده اند،اضافه وزن دارند. وزن باال، مقاومت 90طبق آمار سازمان جهاني بهداشت  مقدمه و هدف:
ين را افزايش مي دهد.ورزش و فعاليت جسمي به عنوان عامل مهم پيش گيري كننده در ديابت مطرح مي باشد.ورزش و رژيم مناسب به انسول

سال مراجعه  25غذايي در كنار يکديگر،باعث كنترل بهتر ديابت مي شوند. اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت اضافه وزن در بيماران ديابتي باالي 
 بهداشتي درماني شهر كالته رودبار انجام شد.كننده به مركز 

سال مبتال به بيماري ديابت مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني در شهر كالته رودبار صورت  25نفر از افراد باالي  50مطالعه برروي  روش ها:
س پکيج هاي آموزش وزارت بهداشت و درمان ( گرفت. مطالعه از نوع توصيفي است كه براساس جمع آوري داده ها از طريق پرسشنامه )براسا

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته  21SPSSتوسط پرسشگر هاي آموزش ديده انجام گرفته است . پرسشنامه ها بعد از وارد شدن در نرم افزار 
 است . 
تند. ميانگين سابقه تشخيص ابتال به ديابت در گروه سال كه مورد غربالگري قرار گرف 63.1نفر مراجعه كننده با ميانگين سني  50در بين  :يافته ها

نمايه توده  %84را مردان تشکيل مي دادند. ،در ميان جامعه پژوهش  %44. جامعه آماري مورد بررسي را زنان و %66سال بود.  6.1مورد مطالعه
 ( داشتند.25بدني نامطلوب)بيشتر از 

. است كه درصد بااليي از افراد مبتال به ديابت داراي نمايه توده بدني باال )نامطلوب( مي باشند با توجه به نتايج تحقيق معلوم گرديده :نتيجه گيري
اطي وجود بافرادي كه نمايه توده بدني بااليي داشتند كنترل نامطلوب تري در مورد قند خون خود داشتند.بين ميزان نمايه توده بدني و سن افراد،ارت

افراد داراي نمايه توده بدني باالبا هر سني در معرض خطر ابتال به ديابت مي باشند و نياز به آموزش دارند.  نداشت و اين نشان مي دهد كه همه
ضرورت دارد با برنامه ريزي دقيق و برگزاري كالسهاي آموزشي و مشاوره براي بيماران ديابتي به بررسي علل عدم كنترل وزن و كاهش خطرات 

 ت. بيماري هاي قلبي و عروقي پرداخ
 واژگان كليدي : 

 ،غربالگري،آموزشBMIديابت، 
  



 

29 

Relation between anxiety disorders with type two diabetes 
Firozeh Derakhshanpoor1, Maryam Farsinia 2 , Najmeh Shahini 3 

1.Assistant Professor of Psychiatry, University of Medical Sciences, Golestan.Gorgan , Iran 

2. Medical Student, Student Research Committee, Golestan University of Medical Sciences. 

3. Resident of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Ibn-e-Sina Hospital, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 

Student Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran shahinin921@mums.ac.ir  

Introduction and aims:Diabetes causes life expectancy reduction in to one third of optimal 

degree.several chronic complications are known for diabetes but mood disorders like anxiety disorder .we 

aim to evaluate the anxiety disorders in diabetic type two patient's  

Methods and materials: A cross sectional study consists of 330 prooved DMT2 patients were referring 

to Gorgan’s 5th azrar hospital clinic of diabetes in 1391. Datas were collected by demographic, Beck 

Anxiety Inventory & WHOQOL-BREF questionnaires . Tables , Diagrams, Central & dispersion indices 

were used to describe the Datas. Data using the software SPSS version: 16 and chi square test and 

Pearson correlation analysis was performed. Significant test 0/05 was considered. 

Results :In this study 35/45% were male and 64/54% were female, The overall quality of life% 3/37 The 

unsatisfactory quality of life,% 5/55% favorable and 5/5 highly significant was no significant correlation 

between anxiety with independent factors.There was just a significan correlation between “ other 

diseases” and quality of life.Positive significant correlation between anxiety and quality of life were 

observed. P value /005 

Conclusion:Anxiety disorders in patients with diabetes applies to all areas of quality of life effects, so 

identification and treatment and prevention of these disorders can improve patients quality of life is. 

Word count:Diabetes mellitus,type 2, Quality of life, Anxiety disorders , quality of life questionnaire. 
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معيار انجمن بين المللی "شيوع دیابت بارداری و برخی عوارض آن در شهر سمنان بر اساس 

 "(ADAمعيار انجمن دیابت آمریکا )"ی آن با و مقایسه "(IADPSGدیابت و بارداری )

  3 ، فرزانه خروشي2، مجيد ميرمحمدخاني1*صنم مرادان ، 1 نمژگان رحمانيا

 ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران.يعي رحم مركز تحقيقات خونريزيهاي غير طب 1
 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران.مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت،  2
 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران.كميته تحقيقات دانشجويي،  3

باتوجه به اينکه كرايترياهاي مختلفي براي شناسايي مادران مبتال به ديابت بارداري مطرح گرديده است، لذا در اين مطالعه، : هدف و مقدمه

معيار " و "معيار انجمن بين المللي ديابت و بارداري"اساس دو روش معتبر و پركاربرد شيوع ديابت بارداري و برخي عوارض مربوط به آن را بر
 سنجيده شده است. "آمريکا انجمن ديابت

هفته( كه جهت غربالگري ديابت بارداري به مراكز تعيين شده در شهر سمنان مراجعه  28تا  24هاي باردار )نفر از خانم 236تعداد  روش مطالعه:

 انجمن بين المللي ديابت و"وش اساس راند، به روش ساده وآسان، انتخاب و اطالعات آنها ثبت شد. سپس، در گروه اول ، ابتدا قند خون بركرده
 "اانجمن ديابت آمريک"اساس روش سنجيده شد. در گروه دوم، ابتدا قند خون بر "انجمن ديابت آمريکا"اساس روش و پس از سه روز، بر "بارداري
ي، براي انجام اقدامات بعدي در سنجيده شد.افراد مبتال به ديابت باردار "المللي ديابت و بارداريانجمن بين"اساس روش روز بر 3از و پس

با هم مقايسه  و محاسبه بيمارستان بستري و با پيگيري بيمار، نوع زايمان و وزن نوزاد ثبت شد. سپس درصد بروز سزارين و ماكروزومي در دو گروه
 شد..

مورد ديابت بارداري  16؛ ADA اساس معياربوده است.بر IADPSG ،8%و در معيار  ADA،7%شيوع ديابت بارداري در معيار ها: یافته

نفر مبتال به ديابت بارداري  20؛ IADPSGاند. طبق معيار ي سزارين زايمان كرده( به شيوه%62.5نفر )معادل  10وجود داشت. كه از آن 
 اند.( سزارين شده%55نفر )معادل  11نفر تعداد  20بودند، از اين 

درصد( بوده و  2/31مورد )معادل  5است ها تشخيص داده شده، ديابت بارداري براي آنADA ميزان ماكروزومي در مادراني كه بر اساس معيار
( بوده است.در افرادي كه بر %10مورد )معادل  2، ديابت بارداري براي آنها تشخيص داده شده است IADPSGدر مادراني كه بر اساس معيار 

وادگي مثبت از نظر ديابت داشتند كه اين عدد در افرادي كه بر اساس (نفر سابقه خان% 37.5)معادل  6ديابتي بودند  ADAاساس 
IADPSG ( بود. در افراد ديابتي بر اساس معيار %35نفر ) 7ديابتي بودندADA 2( طبق معيار %12.5مورد زايمان پيش از مورد داشتند.)
IADPSG  مورد پره ترم ليبربودند 2نيز. 

اساس هايي كه برو ميزان بروز سزارين و ماكروزومي در خانمADAبيشتر از IADPSGاس معيار اسشيوع ديابت بارداري برنتیجه گیری: 

ADA تر از معيارها گذاشته شده است بيشتشخيص ديابت بارداري براي آن IADPSG .بوده است 
 
 اژگان كليدي:ديابت بارداري، ماكروزومي، ديستوشي، هيپوگليسميو
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 1393ان مستعد بيماری دیابت شهرستان دامغان در سال بررسی آگاهی، نگرش و رفتار زن

 4، حسين حبيبيان3، عادله صادقي2، مرجان السادات سيدجعفري1سيده خديجه مير علي اكبري

 كاردان بهداشتي زن دانشگاه علوم پزشکي سمنان شهرستان دامغان*
 كارشناس جلب مشاركتهاي مردمي دانشگاه علوم پزشکي سمنان شهرستان دامغان

 كارشناس پرستاري دانشگاه علوم پزشکي سمنان شهرستان دامغان
 كارشناس آمار دانشگاه علوم پزشکي سمنان شهرستان دامغان

هي از آگا، با يک سري از عالئم همراه است  كهشود در ميان زنان ايراني محسوب ميديابت يکي از بيماريهاي شايع غير واگير مقدمه و هدف: 
توان با تشخيص زود رس از آن پيشگيري كرد و تنها شرط ميو، فرد را در تشخيص سريعتر اين بيماري ياري مي دهد. اين عاليم و نشانه ها

 . لذا مقاله حاضر به بررسي ميزان آگاهي ،نگرش ورفتار زنان مي پردازد .آن،هوشيار بودن مردم جامعه بخصوص زنان است.

 تعد به ديابت در راستاي شناسايي عالئم و پيشگيري از بيماري اهداف : باال بردن سطح آگاهي و نگرش و زنان مس
نفر از زنان جامعه صورت گرفت. مطالعه از نوع توصيفي تحليلي است كه براساس جمع آوري داده ها از  200مواد و روش ها: مطالعه برروي 

درمان ( توسط پرسشگر هاي آموزش ديده انجام  سئوال)براساس پکيج هاي آموزش وزارت بهداشت و 30طريق پرسشنامه محقق ساخته شامل 

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .  SPSS 21گرفته است . پرسشنامه ها بعد از وارد شدن در نرم افزار
زنان  اين %38جواب درست داده بودند و % 7/16يافته ها: ميزان آگاهي گروه مورد تحقيق در خصوص عالئم و نشانه هاي بيماري ديابت حدود

اضافه وزن داشته اند و  %7/11چاق و  % 7/3دچار چاقي مفرط و  % 3/27. با توجه به نمايه توده بدني بدست آمده عادات غذايي مطلوبي داشتند
 درصد پياده روي منظم و روزانه داشته اند . 8/15فقط 

ت را در خصوص عالئم ونشانه ها و ارتباط وزن مناسب و فعالي ميزان آگاهي بسيار پايين زنان مستعد بيماري ديابتتحقيق فوق ، نتيجه گيري : 
تغيير شيوه زندگي وفعاليت بدني مناسب و عادات غذايي ضروري مي باشد كه با برنامه ريزي لذا آموزش در خصوص روزانه را نشان مي دهد .

 مناسب درامر آموزش اين مهم تحقق مي يابد .
 لم، الگوي بيماريها ، بار بيماريهاواژگان كليدي : ديابت ، شيوه زندگي سا

  



 

32 

 دیابتی بيماران ميان در رایج خانگی های درمان
 عصمت سعيدي

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گلستان، ايران

بتي و بهداشتي مردم مجموعه باورها و روش هاي سنتي در مردم جهت حفظ سالمت و زندگي آنها بوده است. رفتارهاي مراق :و هدف مقدمه

هدف از اين مقاله درمان  .منفک از باورها و اعتقادات و آئين و رسوم آنها نمي باشد از اين رو ضروري است تا اين اطالعات را ثبت و ضبط نمود

 . گان مي باشدهاي خانگي و استفاده از داروهاي گياهي توسط بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز درماني دانشگاه علوم پزشکي گر

در اين مطالعه با بيماراني كه تجربه استفاده از گياهان دارويي و درمان هاي خانگي را داشتند مصاحبه هاي نيمه ساختار به  :هاروش مواد و 

 ديابت عمل آمد. مصاحبه ها دست نويس و كدگذاري و طبقه بندي شدند. سواالت در مورد درمان هاي خانگي براي كاهش قند خون و بيماري

  .بوده است

آش گزنه همراه با رب انار ، شويد خشک شده با ماست؛  .از جمله مواردي كه بيماران ديابتي براي كاهش قند خون استفاده مي كردند یافته ها:

ايخوري چجوشانده مغز نازک گردو و مصرف آن به جاي چاي؛ نوشيدن جوشانده تمشک؛ يک قاشق سركه سيب صبح ناشتا به همراه نيم قاشق 
عسل طبيعي و آب به عنوان نوشيدني بعد از شام؛ يک قاشق مربا خوري دانه اسپند خام؛ نصف جوشانده كلپوره؛ جوشانده ريشه كاسني؛ سه 

قاشق آسياب شده فندق، پسته، بادام درختي، تخم كدو خام، خشخاش با يک قاشق عسل طبيعي؛ برگ شنبليله با ماست و كدو سبز؛ جوشانده 
؛ جوشانده آب زرشک؛ خيار و گوجه خام؛ كدو حلوايي بخارپز؛ گشنيز با ماست؛ يارمستي؛ كرفس؛ خيار با ماست؛ جوشانده. تخم خرفه. آب وليک

  .كاهش وزن و رعايت رژيم غذايي نيز به عنوان مکمل ذكر شد. در اصل مقاله چگونگي تهيه و بکارگيري آنها ارائه خواهد شد

ر تحقيقي در خصوص طب عاميانه و درمان هاي خانگي مي تواند در بهبود وضعيت بهداشت و درمان كشور بررسي جدي و كا نتیجه گیری:

 موثر باشد

 استان گلستان |درمان هاي خانگي |گياهان دارويي |ديابت واژه های کلیدی:
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 بررسی شيوع زخم پای دیابتی و سایر عوارض مزمن در مبتالیان به مليتوس مراجعه کننده به مرکز

 تحقيقات غدد و متابوليسم سمنان
 1سکينه صيادجو

 دانشکده پرستاري و پيراپزشکي -دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1
ديابت شايع ترين بيماري غدد درون ريز است كه شيوع روز افزوني در جهان دارد. از عوارض و علل عمده ايجاد ناتواني و  : مقدمه و هدف

بار بيشتر از  46الي  15و عفونت هاي پا مي باشد و مهم ترين علت قطع غير تروماتيک اندام مي باشد كه بستري شدن بيماران ديابتي زخم ها 
ساير افراد اين بيماران را در معرض خطر آمپوتانسيون قرار ميدهد.. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان فراواني عوارض ديررس، خصوصيات 

 ننده به مركز تحقيقات غدد و متابوليسم سمنان در بيمارستان فاطميه سمنان انجام گرديد.اپيدميولوژيک در بيماران ديابتي مراجعه ك

نفر مبتاليان به ديابت مراجعه كننده به مركز تحقيقات  180تحليلي مقطعي است كه در  -: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي مواد و روش ها

ها مربوط به بيماران پس از مراجعه به مركز و تشکيل پرونده، از روي پرونده هاي  غدد و متابوليسم سمنان انجام گرفته است. جمع آوري داده
 آنها استخراج و در فرمهاي اطالعاتي ثبت گرديد و براي تجزيه و تحليل اطالعات از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است.

( 51-60ه مونث بودند. اكثريت آنان به ترتيب در محدوه سني )( بيماران مورد مطالع%5/54: نتايج تحقيق نشان داد اكثريت )یافته ها

بوده اند. از نظر مدت ابتال  typeII %3/93و  typeIمبتال به  %7/7قرار داشتند. از نظر نوع ديابت  %8/28( سال 61-70، ) %1/36سال
قه ديابت را داشته اند. از نظر آماري ارتباط معني ساب %5/20( سال 11-15و) %5/24( سال 6-10، ) %5/30( سال 0-5بيشترين آنها به ترتيب )

 22مورد عوارض مزمن كه در بيماران تظاهر پيدا كرده بود  154داري بين ميزان بروز عوارض و طول مدت ابتال به ديابت وجود داشته است. از 
( هيپرتانسيون %6/66آمپوتاسيون پا گرديده بود. )مورد آن منجر به  2( زخم پاي ديابتي و شايع ترين محل زخم، انگشتان بود كه %2/12مورد)

(انفاكتوس قلبي، و %2/12( بيماري ايسکمي قلبي، )%1/21( نفروپاتي، )%5/20( هيپرليپدمي، )%1/26( رتينو پاني، )%5/30( نوروپاتي، )8/48%،)
 ( نارسايي احتقاني قلب بود.4/4%)

ل توجهي از بيماران مبتال به زخم پاي ديابتي شده بودند با آموزش صحيح و مداوم اين : با توجه به يافته هاي پژوهش ،در صد قابنتیجه گیری

تري سبيماران در زمينه شناخت عوامل خطر زا و راههاي پيشگيري يا تعديل آنها مي توان بروز زخم ها و ساير عوارض را به حداقل رسانده و از ب
 جلوگيري نمود. شدن .قطع عضو و ناتوان شدن و صرف هزينه هاي هنگفت

 كلمات كليدي: زخم پاي ديابتي، آمپوتاسيون، ديابت
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مقایسه تاثيرآموزش گروهی و مشاوره گروهی بر خودمراقبتی در زمينه رژیم غذایی بيماران مبتال 

 به دیابت نوع دو
 2محبوبه فيروز، 1سيدرضا مظلوم

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، يپرستار دانشکده جراحي، داخلي گروه پرستاري، دكتراي دانشجوي -1
 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده جراحي، داخلي پرستاري آموزش ارشد كارشناسي دانشجوي -2

 ساير بيماريهاي ديابت و رد عوارض از بسياري و چاقي خطر اصلي تحرک، عوامل بدون زندگي سبک نامناسب و غذايي رژيم مقدمه و هدف:

دراين مطالعه به بررسي مقايسه تاثير آموزش .باشد مي ديابت مديريت از نشدني جدا جزء تغذيه درمانيگردند بنابراين  مي محسوب مزمن
 گروهي و مشاوره گروهي بر خودمراقبتي در زمينه رژيم غذايي بيماران مبتال به ديابت نوع دو پرداخته شده است. 

بيمارديابتي نوع دو مراجعه كننده به مركزديابت پارسيان مشهد به صورت دردسترس انتخاب  70طي يک كارآزمايي باليني  روش ها:مواد و 

نفر( تقسم شدند. برنامه آموزش گروهي و مشاوره گروهي به  35نفر( و مشاوره گروهي) 35شدند و به طورتصادفي به دو گروه آموزش گروهي)
نفره اجراگرديد. قبل و دوماه پس از اتمام مداخله  10تا  8عته كه فواصل جلسات از يکديگر سه روز بود درقالب گروههايسا 5/1مدت پنج جلسه 

 مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. spssپرسشنامه پژوهشگرساخته خودمراقبتي بيماران ديابتي تکميل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري 

( 15/0±53/8( و مشاوره گروهي)19/6±48/9قبل از مداخله درگروه آموزش گروهي) و انحراف معيار رژيم غذايي ميانگين یافته ها:

در گروه آموزش  ( و در مرحله بعداز مداخله ميانگين و انحراف معيار رژيم غذاييP =247/0بودكه تفاوت معناداري بايکديگر نداشت)

(. همچنين نتايج P=004/0بود و نتايج مقايسه بين گروهي تفاوت معناداري رانشان داد) (8/7±78/2( و مشاوره گروهي)2/69±3/15گروهي)

 (. P< 001/0مقايسه درون گروهي تفاوت معناداري را در دوگروه آموزش گروهي و مشاوره گروهي نشان داد)

ساعت مشاوره، و در گروه مشاوره  5/7درصد و  5/41ساعت آموزش در گروه آموزش گروهي  5/7: در اين مطالعه بحث و نتیجه گیری

را افزايش داد. باتوجه به اين نتايج آموزش گروهي و مشاوره گروهي مي تواند به افزايش  درصد خودمراقبتي در زمينه رژيم غذايي 3/45گروهي 
ان روش هاي آموزشي موثر بيماران مبتال به ديابت كمک كند پس مي توان تلفيقي از آن ها را به عنو خودمراقبتي در زمينه رژيم غذايي

 پيشنهادكرد.

 ، ديابت نوع دو  آموزش گروهي، مشاوره گروهي، خودمراقبتي، رژيم غذايي کلیدواژه:
  



 

35 

بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد بيماران دیابتی مراجعه کننده به انجمن دیابت در خصوص تغذیه 

  1393و برنامه غذایی در سال 

 زهرا اكبريان

 ي سمنان، مركز بهداشت دامغاندانشگاه علوم پزشک

: با توجه به نقش و اهميت تغذيه صحيح در پيشگيري از بيماري هاي غير واگير همچون فشار خون ، ديابت ، بيماري قلب و و هدفمقدمه 

، يک  وزش تغذيه مناسبعروق و سرطان و با توجه به روند رو به افزايش ابتال به اين بيماري ها نياز به رعايت اصول صحيح تغذيه و دريافت آم
 . ضرورت محسوس مي باشد

نفر مراجعين به انجمن ديابت سواالت طراحي شده  250اين پژوهش توصيفي تحليلي بدين صورت انجام پذيرفت كه از  مواد و روش ها:

رسيده شد . سپس به اين ساعته ( در خصوص نوع و نحوه مصرف مواد غذايي مختلف پ 24با كمک از پرسشنامه يادآمد خوراک  )توسط محقق 
نفره آموزش هاي الزم در خصوص گروههاي غذايي و ميزان سهم هاي غذايي ارائه گرديد و به پرسش هاي افراد مورد  30جلسه  7تعداد در 

 . ندر گرفتمطالعه پاسخ داده شد سپس مجدد همان پرسشنامه توزيع گرديد و بيماران پاسخ دادند . و سپس داده ها مورد تجزيه و تحليل قرا

نتايج تحقيق حاكي از آن است كه سواالت مرتبط با آگاهي افراد از نحوه مصرف مواد غذايي بعد از آموزش تغذيه صحيح و سهم ها و  یافته ها:

فراد افزايش يافت . ميانگين سن ا %12.7افزايش يافت . و سواالت مرتبط با عملکرد بعد از ارائه آموزش تنها  %48.2گروههاي غذايي به 
(  سال 35 – 20مي باشد . آنچه ازين تحقيق نياز به بررسي بيشتر دارد اين است كه آگاهي افراد با رنج سني )  42.8شركت كننده در تحقيق 

خصوص افزايش  در(  سال 60 – 40افزايش يافته است . اما اين بررسي در افراد با رنج سني )  %27.4و بررس ميزان عملکرد آنان  69%

 . افزايش داشته است %4.5ولي در خصوص افزايش عملکرد تنها  %35حدود آگاهي 

با توجه به تحقيق صورت پذيرفته دو آيتم افزايش سن و باورها و عادات غذايي نقش بارزي در افزايش سطح آگاهي و نگرش  نتیجه گیری :

ائه رژيم غذايي و تحت نظر متخصص تغذيه بودن بخصوص در افراد در خصوص اصول صحيح تغذيه اي دارند . ولي كفايت نمي كند و نياز به ار

هدف : با ارائه آموزش تغذيه صحيح جهت برقراري تعادل و تنوع در مصرف مواد غذايي ، بيماريهاي  .افراد با سن باالكامال محسوس مي باشد 
 و مير را كاهش دهيمبخصوص ديابت و در نتيجه مرگ  و عروقي –غير واگير همچون فشار خون و بيماريهاي قلبي 

 خوراک يادآمد پرسشنامه – واگير غير هاي بيماري –مشاوره تغذيه  -رژيم غذايي  واژه های کلیدی:

  



 

36 

 کننده آموزش خودمراقبتی در بيماران دیابتیعوامل تسهيل
 * 1، منير نوبهار3 ، معصومه نجفي 2و1فاضل دهون

 ، سمناندانشکده پرستاري و پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي 1

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي، سمنان 2

 دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي، تهران 3

ز باشد. مطالعات حاكي اترين مشکل بهداشتي در همه كشورها و ايران ديابت ميهاي مزمن و بزرگترين بيمارييکي از شايع مقدمه و هدف:

كننده آموزش خودمراقبتي در اين بيماران مورد بررسي قرار گيرند. هدف اين خودمراقبتي است. لذا بايستي عوامل تسهيلنامطلوب بودن آموزش 
 كننده آموزش خودمراقبتي در بيماران ديابتي بود.مطالعه تعيين عوامل تسهيل

با جستجوي كلمات آموزش،  Pub medو  Google Scholarهاي از پايگاه اين مطالعه مروري بوده و اطالعات روش مطالعه:

كننده آموزش هاي انجام شده در رابطه با عوامل تسهيلمقاالت و پژوهشكننده استخراج گرديد. ديابت و عوامل تسهيلخودمراقبتي، 
 خودمراقبتي در بيماران ديابتي مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

ترين شاخص در خودمراقبتي مطرح است. آموزش در زمينه انجام رفتارهاي ان مهمهاي شخصي به عنوها نشان داد كه مهارتيافته ها:یافته

ت چنين حمايريزي انجام خودمراقبتي ديابت خواهد شد. همخودمراقبتي ديابت موجب افزايش اعتقاد افراد به كفايت و كارآمدي آنان و برنامه
-امل تسهيلباشد. ساير عوهاي درماني و رفتارهاي خودمراقبتي بيمار ميرژيم بيني كننده ميزان پايبندي بهترين پيشخانوادگي به عنوان قوي

گر و از يكننده فرآيند خودمراقبتي از نظر بيماران شامل باور به ديابت، مسئوليت درک شده در برابر خانواده، باورهاي ديني و نظرات افراد مهم د
ار، پيگيري و ارائه آموزش گروهي، صرف زمان كافي براي مشاوره با بيمار و بازخورد نظر ارائه دهندگان مراقبت برقراري ارتباط صحيح با بيم

چنين استرس بيماران در زمان تشخيص ديابت و حمايت اجتماعي موجب تقويت انگيزه و از عوامل اصلي باشد. همهاي آزمايشگاهي ميبررسي
 گردد. كننده رفتارهاي خودمراقبتي محسوب ميتسهيل

 چنينكند، هماي است كه فرد در آن زندگي ميها، اعتقادات فردي و فرهنگ جامعهاز آنجا كه خودمراقبتي متاثر از نگرشی: گیرنتیجه

باشد. بنابراين آموزش كننده رفتارهاي خودمراقبتي و كنترل ديابت ميترين راهبردهاي تسهيلتوانمندي و قدرت پذيرش بيماري، مهم
هاي شخصي، بحث گروهي، بازديد منزل، آموزش چهره به چهره، يابت با رويکردهاي گوناگون نظير ارتقاء مهارتخودمراقبتي به مبتاليان د

 وند.شكننده رفتارهاي خودمراقبتي و كنترل ديابت محسوب ميهاي اجتماعي از عوامل تسهيلآموزش از طريق تلفن، حمايت خانوادگي و حمايت

 كننده، ديابت، عوامل تسهيلآموزش، خودمراقبتيهای کلیدی: واژه
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 کاربرد تلفن همراه سالمت و سيستم مبتنی بر پيام کوتاه جهت درمان بيماران دیابتی
 *سهيال سادات قضوي شريعت پناهي

 دانشکده پرستاري و پيراپزشکي،دانشگاه علوم پزشکي سمنان،سمنان،ايران 

 

امروزي آن را بعنوان ابزار جذاب جهت ارائه مراقبت و سالمت   استفاده گسترده از فنآوري موبايل در جوامع   مقدمه و هدف:

بهتر و در دستتترس تر بويژه جهت در مان بيماريهاي مزمن از جمله ديابت مطرح كرده استتت تا بيماران ديابتي بتوانند جهت 
ا بازخورد کارببرند و بخودمديريتي استتتفاده نمايند و هدايت انواع وظايف شتتامل معيارهاي ثبت و ارتباط بيمار با پزشتتکان ب  

مناسب از طريق پيامهاي كوتاه ترتيب يک قرارمالقات و آموزش بيمار از طريق تلفن همراه مولتي مديا فراهم شود. هدف از   
 اين مطالعه توسعه و ارزيابي برنامه تلفن همراه مبتني بر پيام كوتاه جهت درمان بيماران ديابتي مي باشد.

وري سيستماتيک بوده است.جهت گرداوري اطالعات به سايتهاي معتبرعلمي الکترونيکي و      اين مطالعه مر روش مطالعه:

و مجالت فن اوري اطالعات ستتالمت  science direct,elsivier,proquest,ahimaتخصتتصتتي مرتبط از جمله
 تاكنون مراجعه شده و مطالب تدوين شده است.2010مربوط به سالهاي

ستم از رويکر    یافته ها: سي شده مدول وب و مدخل پيام        معماري  شکيل  شتري پيروي مي كندواز دو مدول ت سرور و م د 

شک مي توانند       شده كه از طريق آن بيمار و پز شکيل  سته و يادگيري از راه دور ت كوتاه و يک برنامه خاص كه از دومدول ه
ستفاده از ت  با يکديگر ارتباط برقرار كنند.بيماران بطور منظم پيامهاي كوتاه خود را كه شامل داد  لفن ه هاي آنها به سرور و با ا

همراه مي باشد ارسال نموده و و اين پيامها توسط مودم خاص دريافت شده و پزشک مي تواند از طريق مدخل پيام خود را با 
سالم         شرفت  شده كه بتوانند پي شکان ايجاد سال نمايدومدول وب نيز به منظور كمک به پز سال پيام كوتاه براي بيمار ار  تار

بيمارانشتتان را پيگيري نمايند و اگر نياز به برنامه اي براي بيماران باشتتد بطور اتوماتيک براي بيماران ارستتال گردداز جمله  
 ارسال روزانه ميزان قندخون و انسولين مصرفي براساس برنامه بيماروتنظيم برنامه اجرايي آن.

ک با درمان طوالني مدت قابل اجراستتت و از آنجا كه امکان اين ستتيستتتم بويژه براي بيماران ديابتي تيپ ي نتیجه گیری:

 اتصال بيماران با پزشکشان در تمامي مدت وجوددارد به حال آنان مفيد بوده و احساس امنيت را در آنها افزايش مي دهد.

 تلفن همراه،سيستم مبتني بر پيام كوتاه،بيماران ديابتي کلمات کلیدی:
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  93روان زنان مبتال به دیابت شهرستان دامغان در سال  نقش بيماری دیابت بر اعصاب و

 صادقي عادله

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان -مركز بهداشتي درماني قمر بني هاشم دامغان

عاليم  جسم وروان انسان ارتباط و وابستگي شديد به هم دارندلذا بيماري در هر كدام ديگري را نيز تحت تاثير قرار ميد هد عوارض و مقدمه و هدف:

كند و بر  مي بيماري جسمي با چشم قابل ديدن و با حواس پنجگانه قابل درک مي باشد اما عاليم بيماري رواني معموالدر عواطف احساسات و رفتار فردنفوذ
 مي شود . عملکرد اجتماعي و كيفيت زندگي وفعاليت روزمره آنان اثر گذاشته و منجر به افسردگي در بيمار مبتال به ديابت 

 زنان مبتالبه ديابت  در اهداف: كاهش افسردگي

ساله تحت پوشش صورت گرفت. مطالعه با استفاده از آمار توصيفي ، جداول فراواني و محاسبه  30 – 65نفر از زنان  200: مطالعه برروي روش تحقیق 

ته ،توسط پرسشگر هاي آموزش ديده انجام گرفته است . ضريب همبستگي و آزمون مربوطه كه براساس جمع آوري داده ها از طريق پرسشنامه محقق ساخ

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .  SPSS 21پرسشنامه ها بعد از وارد شدن در نرم افزار

آنان در خصوص  % 25اين زنان عادات غذايي مطلوبي داشتند وتعداد  %38زنان ديابتي دچار افسردگي بودند  % 75با توجه به تحقيق انجام شده  یافته ها:

يفيت ترل و كارتباط بين بيماري ديابت و افسردگي ، آگاهي داشتند كه اين زنان با پياده روي روزانه و منظم و عادات غذايي مناسب افسردگي خود را كن
 زندگي مطلوبي را داشتند . 

يابت و عوارض عصبي بر جا مانده در اثر ان مي توان گفت اغلب با توجه به نتايج به دست امده در اين مطالعه و شيوع و اهميت بيماري د نتیجه گیری:

افراد گاهي براي  هبيماران ديابتي احتمال ابتال به بيماري افسردگي را دارند وتاثير يک ارتباط مستقيم بين استرس و مرض قند و اين حقيقت نهفته است كه ك
 ه بيشتر و گسترده تر احساس مي شود عي شودكه در اين خصوص نياز به مطالكنترل استرس مراجعه كرده و تصادفي مرض قندشان تشخيص داده م

 ديابت ، اعصاب و روان ، الگوي بيماريها ، بار بيماريها. واژگان کلیدی:
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 93سال شهرستان دامغان در سال  30-59بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با دیابت در زنان 
 سيدجعفري السادات مرجانفاطمه صرفي، 

 گاه علوم پزشکي سمنان، شهرستان دامغان*دانش
 

 از باشند.ابت مييدر زمره عوامل خطر د ،چاقي، تجمع چربي در نواحي بااليي بدن و سابقه خانوادگي ديابت مقدمه و هدف:

ي رو كنترل و كاهش وزن به منزله كنترل بيماتلقي آنجا كه افزايش توده بدني به عنوان يک عامل خطرزاي بيماران ديابتي 
 . دامغان انجام شدديابت شهر  زنان مستعدكنترل وزن و شاخص توده بدني در  ثيرأبا هدف تحاضر مطالعه  ،گرددمحسوب مي

 ارتباط توده بدني با ديابت اهداف :

ساله جامعه صورت گرفت. مطالعه از نوع توصيفي تحليلي است كه  30 – 59نفر از زنان  200مطالعه برروي  :روش تحقیق

سئوال)براساس پکيج هاي آموزش وزارت بهداشت و  30س جمع آوري داده ها از طريق پرسشنامه محقق ساخته شامل براسا
مورد تجزيه و  SPSS 21از وارد شدن در نرم افزار درمان ( توسط پرسشگر هاي آموزش ديده گرفته است . پرسشنامه ها بعد

 تحليل قرار گرفته است

چاق و  % 7/3دچار چاقي مفرط و  % 27/ 3بودند كه در بين انان  30-35داراي نماي توده بدني بين  %7/72ق با توجه به تحقيق فو ها:یافته

 ديابت آنان شناسايي شد  % 6/11پياده روي منظم و روزانه داشته اند . كه با آزمايش غربالگري  %8/15اضافه وزن داشته اند و فقط  7/11%

رفته و صورت گ و كنترل توده بدني مهار وزن اضافيآموزش الزم جهت ضروري است  ،با توجه به تحقيق فوق  :گیرینتیجه

 آگاهي كافي در خصوص ارتباط توده بدني با ديابت به مردم جامعه داده شود .
 

 ؛ بيماري هاي غير واگيرديابت؛ شاخص توده بدني: های کلیدیواژه
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 ان دیابتیارائه یک سيستم خبره پزشکی جهت مدیریت و آموزش بيمار

 سهيال سادات قضوي شريعت پناهي

 دانشکده پرستاري و پيراپزشکي،دانشگاه علوم پزشکي سمنان،سمنان،ايران

يک سيستم خبره برنامه كامپيوتري است كه توانايي تصميم گيري را براي فرد خبره فراهم مي كند.  مقدمه و هدف:

تعداد بيماران  2030د مي كند.برآورد شده است كه تا سالديابت يک بيماري جدي و مزمن است كه زندگي بشر را تهدي
آنها در كشورهاي در حال توسعه هستند كه داراي مراقبت پزشکي بسيارمحدود %81ميليون نفربرسدكه 366ديابتي به

يم غذايي و ورزش مديريت ژهستند. خوشبختانه ديابت مي تواند از طريق انتخاب يک روش موثر زندگي بهداشتي و ر
د.در اين مطالعه هدف ارائه يک سيستم خبره پزشکي )نمونه اوليه( جهت مشاوره پزشکي جهت مديريت بيماران ديابتي شو

 است كه در منزل و درمانگاه قابل اجراست.

اين مطالعه مروري سيستماتيک بوده است.جهت گرداوري اطالعات به سايتهاي معتبرعلمي الکترونيکي و       روش مطالعه:

 تاكنون مراجعه شده است..2010نه اي مربوط به سالهاي منابع كتابخا

سيستم خبره توسعه يافته مشاور ديابت است كه براي ارائه مشاوره به بيماران ديابتي طراحي شده است و حتي  یافته ها:

ندو از نماي مي تواند جهت آموزش كساني كه ديابت ندارند و افزايش آگاهي آنان استفاده شودتاخطر بيماري خودرا ارزيابي
طرفي بعنوان يک ابزار آموزشي توسط كادر پزشکي جهت يارگيري بيشتر استفاده شود..سيستم خبره مي تواند بعنوان 
پشتيبان تصميم به پزشک كمک نمايد و هزينه مراقبت را كاهش دهد. اين سيستم ارائه كننده موارد:دريافت توصيه 

فاده از مورد جهت توصيه ديابت و ارزيابي است.مشاوره پزشکي يک نمونه ديابت،يادگيري بيشتر در خصوص ديابتي ها،است
اوليه سيستم خبره براي ارائه مشاوره به بيماران ديابتي است و بعنوان يک منومبتني بر سيستم با اثر متقابل طراحي شده و 

 هبود دريافت كنند. درمان را آسان مي كند تا كاربران مبتدي بتوانند آن را درک كنندو پيشنهاداتي جهت ب

از آنجا كه اين سيستم نقش پشتيبان تصميم را براي پزشکان ايفا مي كندهزينه مراقبت سالمت را براي بيماران كاهش داده و  نتیجه گیری:

 داده هاي آنها را بطور مرتب پايش نموده آنها را براي ورود به يک زندگي سالم تر و موثرترآماده مي كند. 
  يستم خبره پزشکي،مديريت،آموزشس کلمات کلیدی:
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 نقش داروهای هپيوگليسميک خوراکی در درمان دیابت بارداری
 صنم مرادان

 ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران مركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم 

 
يابت بارداري رژيم غذايي مناسب و استفاده انسولين است.در دو چاپ بطور متداول روشهاي درمانهاي پذيرفته شده در درمان د مقدمه و هدف:

 اخير كتاب ويليامز و برخي مقاالت استفاده از داروهاي خوراكي هپيوگليسميک در درمان ديابت بارداري مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

ه در سايت هاي معتبر علمي نتيجه بدست آمده در مورد استفاده : با بررسي مقاالت موجود و آخرين يافته هاي علمي در اين زمينروش مطالعه

 از اين داروها به شرح ذيل ميباشد.

 در درمان ديابت بارداري روشهاي بي خطري بوده و بخوبي ميتواند قند خون بيمار را كنترل كنند. متفورمين: استفاده از گليبورايدها و یافته ها

زان عمل جراحي سزارين، ماكروزومي جنين، وزن زمان تولد در گروه هايي كه از انسولين يا داروهاي عوارض حاملگي شامل زايمان زودرس، مي
 خوراكي فوق جهت كنترل ديابت استفاده كرده اند فرقي ندارد.

ه ميکنند بيش دو مدت بستري وي به علت هپيوگليسمي يا ديسترس تنفسي در كساني كه از گليبورايد ها استفاNICUمدت زمان بستري نوزاد در 

استفاده از آن را بي خطر ولي درمان خط اول را هنوز انسولين  ACOGتاييد نشده ولي FDAاز انسولين است.هنوز استفاده از اين دارو ها توسط 
 معرفي ميکند.

ايد از كه نميخواهند يا نب احتماال گليبورايدها و متفورمين جهت كنترل ديابت بارداري داروهاي بي خطري بوده و در بيمارانينتیجه گیری: 

 انسولين استفاده شود اين دارو ها قابل استفاده است.

 ديابت بارداري، گليبورايد،متفورمينکلمات کلیدی: 
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 2مروری بر اثربخشی عصاره گياه گزنه بر درمان دیابت نوع 
 3، معصومه بيگ محمدي2، حميده قادري*1نسرين دانشخواه

 ئت علمي دانشگاه علوم پزشکي كردستان، دانشکده پيراپزشکيمولف مسئول، مربي و عضو هي 1
 مربي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي كردستان، دانشکده پيراپزشکي 2
 ضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دانشکده پيراپزشکي و بهداشت آرادان، گروه مهندسي بهداشت محيط 3

درصد بيماران  90ترين انواع ديابت بوده و حدود  وابسته به انسولين(، يکي از شايع زرگساالن يا ديابت غير)ديابت ب 2ديابت نوع مقدمه و هدف: 
د شده، استفاده كند. تواند از انسولين تولي ا ميزان انسولين توليد شده توسط پانکراس كافي نبوده و يا بدن نميي كه در آن دهدديابتي را تشکيل مي
استفاده از گياهان دارويي و تركيبات آنها يکي از درمانهاي جايگزين است. گزنه يکي  ندارد، اما كاملي براي اين بيماري وجود متاسفانه هنوز درمان

، يکي از عمده ترين تيره هاي گياهي است كه در طول تاريخ پزشکي براي درمان ديابت urtica dioica Lاز گياهان دارويي با نام علمي 
افتن يگرفته است. مطالعات مختلفي در زمينه اثربخشي گياه گزنه در درمان ديابت در دنيا انجام شده است. مواد و روش ها: براي مورد استفاده قرار 

تعداد زيادي مقاله  ACM– IEEE– Springer– Science Direct چون اطالعاتي اينترنتي جستجو در پايگاههايمرتبط، با  مقاالت
 بدست آمد. 

س نتايج درخشاني كه در اغلب اين مطالعات بدست آمده است، عصاره گياه گزنه قادر است سبب تسهيل ورود گلوكز به درون يافته ها: بر اسا
 سلولها شود و در غياب انسولين از افزايش قند خون جلوگيري كند و از اين نظر، كاركردي كامال شبه انسوليني دارد.

ن، جستجو جهت يافتن درمانهاي جديد با اثربخشي باال و عوارض كمتر مورد توجه قرار گرفته است نتيجه گيري: با شيوع روز افزون ديابت در جها
، از نو استفاده از گياهان دارويي، بخشي از توجه محققين بوده است. گزنه يکي از داروهاي گياهي است كه از ديرباز در بسياري از كشورهاي جها

آن استفاده شده است. بر اساس يافته هاي مطالعات متعدد، اثر بخشي عصاره گياه گزنه درخصوص خواص درماني آن و بويژه خواص ضد ديابتي 
 به اثبات رسيده است. 2كاهش گلوكز خون در افراد با ديابت نوع 

 
 .2كلمات كليدي: گياه درماني، گزنه، ديابت نوع 
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 پيشگيری از بروز دیابت نوع دو در بيماران با سابقه دیابت بارداری
 نم مرادانص

 ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران.مركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم 

 
از جمله عوارض ديابت بارداري در مادر، اقزايش خطر ابتال به ديابت نوع دو در آينده است.حدود نيمي از زنان مبتال به ديابت مقدمه و هدف: 

آينده دچار ديابت آشکار ميشوند.سوال مهم اين است كه آيا ميتوان با تغيير در شيوه زندگي از ايجاد ديابت در اين بيماران سال  20بارداري در طي 
 پيشگيري كرد.

ي رجهت رسيدن به اين پاسخ كه آيا تغيير در روش زندگي ميتواند از ايجاد ديابت نوع دو در بيماران با سابقه ديابت بارداري جلوگيروش مطالعه: 

 پاسخ اين سوال بصورت يافته ذيل بدست آمد: up to date gynecology كند با جستجو درمورد آخرين يافته هاي علمي در
حاكي از آن است كه تغيير شيوه زندگي بصورت فعال خطر ايجاد ديابت نوع  2014شواهد بدست آمده و آخرين اطالعات علمي سال یافته ها: 

ها با سابقه ديابت  درصد خانم14سال، 16ابت بارداري را كاهش ميدهد. در مطالعه ايي مشاهده اي وآينده نگر به مدت دو در بيماران با سابقه دي
دقيقه در  75دقيقه در هفته يا فعاليت فيزيکي متوسط و يا  150هايي كه فعاليت فيزيکي متوسط به ميزان  بارداري دچار ديابت نوع دو شدند.خانم

درصد خطر بروز ديابت نوع دو در آنها نسبت به آنهايي كه فعاليت كمتري داشتند كاهش  50تا  30شديد داشتند به ميزان هفته فعاليت فيزيکي 
 يافت.

دقيقه در هفته خطر بروز ديابت نوع دو  75دقيقه در هفته يا فعاليت فيزيکي شديد به ميزان  150فعاليت فيزيکي متوسط به ميزان نتیجه گیری: 

 با سابقه ديابت بارداري كاهش ميدهد. را در بيماران
 ، شيوه زندگي2: ديابت بارداري، ديابت نوع کلمات کلیدی
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 روش های نوین درمان در زخم های دیابتی
 *2، محسن سليماني1شاهرخ خجسته فر

 كارشناس پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دانشکده پرستاري و پيراپزشکي 1
 ي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دانشکده پرستاري و پيراپزشکياستاديار، عضو هيئت علم 2

 
بيماران ديابتي در طول زندگي خود ممکن است دچار زخم هاي مزمن پا شوند. ترميم زخم هاي ديابتي، فرآيند پيچيده  %25تا  %15حدود  مقدمه:

درمان هاي زيادي براي ترميم زخم هاي ديابتي مطرح شده اي است كه نتيجه پاسخ زيستي سلولها و بافت هاي محل مبتال مي باشد. امروزه 
 ناست. در همه اين موارد هدف اصلي ايجاد دبريدمان مناسب، بهبود پرفيوژن موضعي، كنترل رشد باكتري ها، و كمک به تشکيل بافت گرانوالسيو

 ان زخم هاي ديابتي است.و رشد مناسب سلول هاي اپيتليال مي باشد. هدف اين مقاله مروري بر روش هاي نوين درم

تا كنون از نظر كنترل و درمان زخم هاي ديابتي  2009در اين مطالعه توصيفي، منابع در دسترس در داده پايگاه هاي موجود از سال  روش کار:

 ر مي گيرد، در اين مقالهمورد بررسي قرار گرفت. با توجه به رويکردهاي مرسوم كه در حال حاضر براي درمان زخم هاي ديابتي مورد استفاده قرا
 بر اساس مرور متون، روش هاي نوين با توجيه هاي مناسب ارائه مي گردد. 

بررسي متون نشان داد كه در حال حاضر نقش كمبود اكسيژن و نروايسکمي در ايجاد زخم هاي ديابتي بيشتر مورد توجه است. بيشتر یافته ها: 

رفيوژن موضعي، دبريدمان نسوج مرده و بهبود اكسيژناسيون مي باشد. روش هاي نويني كه امروزه اقدامات جديد نيز مبتني هستند بر افزايش پ
 ،مورد توجه مي باشند شامل استفاده از پانسمان هاي پيشرفته نانو، پانسمان هاي با فشار منفي، پانسمان هاي هوشمند با سنسورهاي پيشرفته

ي، اولتراسوند و نور مادون قرمز، استفاده از بيوفيلم ها و عوامل آنتي ميکروبي موضعي مثل ميدان هاي مغناطيسي نوسان دار، تحريک الکتريک
 و استفاده از گچ و آتل با تماس كامل مي باشد.  3نقره، عسل و پلي هگزامتيلن بيوگوانيد، داروهاي گياهي؛ فاكتورهاي رشد پالكتي، روغن امگا 

روش هاي درمان زخم هاي ديابتي ايجاد شده است كه در بيشتر موارد تکميل كننده يکديگر پيشرفت هاي زيادي در وسايل و  نتیجه گیری:

هستند. بنظر مي رسد يک روش به تنهايي نمي تواند در درمان زخم هاي ديابتي موثر باشد و استفاده تركيبي و مناسب از روش هاي نوين مي 
دبريدمان و فراهم نمودن محيط مناسب جهت رشد سلولهاي اپيتليال كمک نمايد.  تواند به بهبود ميکروسيركوالسيون، اكسيژن رساني مناسب،

 آشنايي با روش هاي نوين اين فرصت را فراهم مي كند كه كاربرد مناسب تري براي آنها در بالين ايجاد گردد. 
 

 زخم ديابتي، روش هاي نوين، درمان واژه های کلیدی:
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 تله مدیسين و آموزش دیابت 

 *دات قضوي شريعت پناهيسهيال سا

 دانشکده پرستاري و پيراپزشکي،دانشگاه علوم پزشکي سمنان،سمنان،ايران

در دهه كنوني فن اوري اطالعات و ارتباطات رشد چشمگيري داشته است و شبکه هاي ارتباطات بطورروزافزوني در سايزها و  مقدمه و هدف:
قابل . اين امر مستلزم واكنش متا بهبود كيفيت مراقبت سالمت با يک هزينه موثر استانواع مختلف ايجاد شده اند. هدف اصلي اين فن آوريه

بيماران و خانواده هاي آنها عمده  روزافزون در دنياي پهناور است.بين صاحبان حرف مراقبت سالمت است. ديابت يک مشکل عمده بهداشتي 
م درباره ديابت به شيوه هاي گوناگون آموزشي از اهميت ويژه اي برخوردار ترين نقش را در درمان ديابت به عهده دارند، كسب اطالعات الز

 هدف از اين مطالعه استفاده از تله مديسين بر پايه انفورماتيک سالمت جهت آموزش بيماران ديابتي است..است
ربوط لکترونيکي و منابع كتابخانه اي مروش مطالعه:اين مطالعه مروري سيستماتيک بوده است.جهت گرداوري اطالعات به سايتهاي معتبرعلمي ا

 تاكنون مراجعه ومطالب تنظيم و تدوين شده است.2010به سالهاي 

 هيافته ها: تله مديسين شامل انتقال اطالعات اساسي بيمار از طريق شبکه هاي كامپيوترمحور،تشخيص،درمان،پايش و آموزش بيماران با استفاد
)شبکه عصبي مصنوعي(ابزارهاي مدلسازي مفهومي است كه ANNه اطالعات بيماررا مي دهد.مدلاز سيستم عصبي است كه اجازه دسترسي ب

اخيرا در بسياري از زمينه ها براي مدل سازي هاي پيچيده و مشکالت واقعي در جهان بکارگرفته مي شوند.انها ابزارهاي باارزشي در حيطه 
لها بر دوراهکار تکيه دارند:دوره هاي زماني و تصاويرپزشکي ،پايگاههاي داده پزشکي جهت توسعه سيستم هاي پشتيبان تصميم هستند.اين مد

 در دسترس از طريق ارتباط با اينترنت جهت بيماران ديابتي.
انفورماتيک پزشکي بکارگيري دانش هدايت شده است كه بايدروشهاي تشخيصي تکنولوژيکي و مفاهيم مديريت دانش را درطب  نتيجه گيري:
ه مديسين يک مديوم ارتباطي موثر در هزينه است و ديابت تنها يک مثال از يک اختالل مزمن است كه نيازمند مشاركت بين حركت دهد.تل

بيمار،پزشک عمومي و متخصص است،بعالوه براي پيشگيري از ديابت وحتي تشخيص سرطان پوست،بيماري قلبي عروقي نيز مي تواند 
 .بکارگرفته شود
 ين،آموزش ديابتتله مديس كلمات كليدي:
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 بررسی شيوع بيماری دیابت نوع دو در مناطق روستایی شهرستان نور، استان مازندران
 3، فاطمه طاهري2*، حسينعلي ساالريان1سيد اكبر حسيني

 *كارشناس ارشد حشره شناسي پزشکي و كنترل ناقلين،كارشناس برنامه ديابت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان نور-1
 ول بيماري هاي غيرواگير، شبکه بهداشت و درمان شهرستان نوركارشناس مسئ-2
 كارشناس پرستاري، شبکه بهداشت و درمان شهرستان نور-3

ديابت بيماري است كه در آن ميزان قند خون باالتر از حد طبيعي است. در صورت عدم درمان به موقع و مناسب، باال بودن ميزان قند مقدمه: 

شايعترين نوع ديابت است. اين افراد مقاومت به انسولين دارند و  2در ساير ارگانهاي بدن خواهد شد. ديابت نوع  خون باعث بروز اختالالتي
يز هاي ضد ديابت نباشد. قرصموثرترين درمان اين نوع ديابت شامل كاهش وزن و ورزش منظم مي .معموالً كمبود نسبي انسولين نيز دارند

 ن و موثر شدن اثر انسولين كمک كنند.تواند به تحريک ترشح انسوليمي

سال مناطق  30ي آمار وسيع غربالگري افراد باالي ي مقطعي توصيفي ت تحليلي است كه بر پايهپژوهش حاضر يک مطالعهها: مواد و روش

ن، جنس و سکته قلبي با ها ميزان شيوع ديابت و عوامل خطرساز سانجام گرفته است. براساس اين داده 1392روستايي شهرستان نور درسال 
 محاسبه گرديد. 18ي نسخه spss افزارهايهاي كاي دو، آزمون تي و نرماستفاده از آزمون

بوده است.  %8/7و در زنان  %9/1شيوع ديابت در مردان محاسبه گرديد.  %9/4 شهرستان نورميزان شيوع ديابت در مناطق روستايي ها: یافته

ميزان شيوع ديابت با توجه به مطالعات انجام شده كمتر بوده در حاليکه ميزان شيوع چاقي با . مي باشد % 6/58 (<27BMIميزان شيوع چاقي )
 توجه به مطالعات ملي بيشتر بوده و اكثرا چاق مي باشند.

شار در اي به اقي پايهرساناطالع با هرچند ميزان شيوع ديابت مطالعه حاضر در سطح مطالعات ملي و منطقه اي كمتر بوده اما گیری:نتیجه

  .آن مانند چاقي مي توان كاستهاي ديابت و نيز عوامل خطر ي بسيار بااليي در كاهش هرچه بيشتر بار بيماريتواند تا اندازهمي معرض خطر
 نور شهرستان-قلبي سکته-چاقي-ديابت شيوع كلمات كليدي:
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 هر ساوهبررسی اثر صدا بر روی کارگران دیابتی در صنایع توليدی ش
 زهرا گودرزي

 دانشگاه علوم پزشکي اهواز

زمينه و هدف: بارشد سريع تکنولوژي و پيشرفت صنايع توليدي مختلف سبب گرديده تا نيروي انساني شاغل در تماس دائم با وسايل ماشيني و 
وليد صنعتي است. سروصدا به عنوان يک تجهيزات قرار گيرند.يکي از انواع مخاطرات در محيط صنعتي، انتشار صداي آزار دهنده در خطوط ت

وليک است ديابت يک بيماري مزمن متاب شود.استرس فيزيکي مي تواند باعث افزايش فشارخون، افزايش ضربان قلب، افزايش مصرف اكسيژن مي
ميليون نفر در دنيا  150در حال حاضر بيش از و  كه علي رغم درمان هاي دارويي و اختصاصي هنوز يک مشکل اساسي پزشکي محسوب مي شود

 . بسياري از عوامل در تشديد يا كاهش ديابت موثر است. هدف از انجاممبتال به اين بيماري هستند كه متأسفانه در كشور ما نيز شيوع باالئي دارد
 اين مطالعه بررسي اثر صدا در صنعت بر روي ميزان قند خون افراد ديابتي است.

دسي بل در طول  85-90كارگر بخش توليدي صنعت كه با صدايي بين  608تحليلي، وضعيت شنوايي -صيفيروش مطالعه: در اين مطالعه تو
ن يهشت ساعت كاري در تماس بودند. افراد فوق تحت معاينه باليني و سنجش شنوايي قرار گرفتند و مقدار قند خون افراد اندازه گيري شد. از ا

 معني دار در نظر گرفته شد. 05/0از  كمتر P valueكارگر ديابتي بودند. 34ميزان 
سال در معرض  8بود. اين افراد به طور متوسط  35 ± 5/4كارگر مرد مورد ارزيابي قرار گرفتند. ميانگين سني افراد  608ها: در اين مطالعه يافته

طور ميانگين باالترين ميزان افت رگر ديابتي بهكا 34نفر دچار افت شنوايي بودند. كه از اين ميزان  122(. از اين افراد 1-22صداي بلند بودند)
 (.26± 8/7دسي بل داشتند )ميزان افت شنوايي 95شنوايي را در تماس با صداي 

دهد كه فاكتور صدا در محيط كار روي ميزان افت شنوايي در كارگران ديابتي در مقايسه با نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي

و از آنجا كه ديابت يک بيماري شايع همراه با  ( از نظر آماري مشاهده شده است P≤./06داري )التر بوده است و اختالف معنيكارگران سالم با
ي تفشارخون است و با افزايش صدا فشارخون در كارگران باال مي رود، مي توان بيان كرد كه افزايش صدا و فاكتور فشارخون، روي كارگران دياب

 شود.اعث افزايش ميزان قند خون در كارگران مياثر گذاشته و ب

 كليدواژه: ديابت، افت شنوايي، صدا، فشارخون، استرس فيزيکي.
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یک روش درمانی جدید و موثر در درمان نوروپاتی محيطی  Anodyne light therapy :معرفی 

 در بيماران مبتال به دیابت
 ، رزيتا هدايتي٭عاطفه امينيان فر

 انبخشي عصبي عضالني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنانمركز تحقيقات تو

ژي تک رنگ مادون قرمز مي تواند نوروپاتي حسي و حتي در سالهاي اخير پيشنهاد شده است كه انر مقدمه و معرفی:

 30ن روش درماني پس از پيدايش زخم پا را در بيماران ديابتيک كنترل كرده و بهبود ببخشد. نشان داده شده كه در اي
افزايش مي يابد. در حالي كه در ساير روشهاي گرما درماني  %400دقيقه اعمال اينفرارد، ميزان جريان خون در اندام تا 

زياد مي شود. اين افزايش جريان خون در اندام انتهايي بدن مي تواند جلوي ايجاد و  %40ميزان افزايش جريان خون تنها تا 
تي ديابتيک را گرفته و يا محدود كند. در اين روش درماني نور مادون قرمز از طريق دستگاههاي طراحي پيشرفت نوروپا

شده اي كه انعطاف پذير بوده و به انتهاي اندام متصل مي شود از طريق تماس پوستي به بدن منتقل مي شود و مي تواند 
م تاثير داشته باشد. اين مقاله مروري به معرفي اين سيستدر بهبود و التيام زخمهاي پوستي و كنترل نوروپاتي ديابتيک 
 درماني ، مکانيسم اثر آن و شواهد باليني موجود مي پردازد. 

 اينفرارد تراپي، نوروپاتي محيطي، عوارض ديابت کلمات کلیدی:
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 افسردگی و استرس به عنوان ریسک فاکتورهای دیابت نوع دو 
  1معصومه دادخواه

 سمنان، پزشکي علوم اهدانشگ پزشکي، دانشکده دانشجويي، تحقيقات كميته -ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پزشکي، دانشکده دانشجويي، تحقيقات كميته-1 
  ايران سمنان،

 
ست كه با وليک اطبق گزارش سازمان جهاني سالمت نزديک به دو ميليون نفر در دنيا از بيماري ديابت رنج مي برند. ديابت يک بيماري متاب

 سطوح باالي گلوكز پالسما همراه بوده و هايپرگليسمي نيز به آن اطالق مي شود. ديابت مي تواند منجر به شکايات ثانويه اي شود كه چندين
است. به  تارگان را در بدن مانند كليه، قلب، چشم و مغز درگير سازد. بيشترين تاثيري كه ديابت روي مغز مي گذارد افسردگي و كاهش شناخ

نظر مي رسد كه بيماران ديابتي بيش از ساير مردم از افسردگي رنج مي برند. افسردگي و ديابت دو بيماري جدي مزمن هستند كه بر كيفيت 
زندگي اثر مي گذارند و زندگي را كاهش مي دهند. افسردگي در ديابت نوع دو مرتبط با كاهش كيفيت زندگي و خود مراقبتي ضعيف در اين 

ماري است. مدت زمان ابتال به ديابت نيز مرتبط با پيشرفت افسردگي است. افسردگي به عنوان ريسک فاكتوري براي ديابت است. از دست بي
رفتن شکل پذيري در نورون هاي هيپوكمپ كه باعث اختالل در توانايي مغز جهت سازمان دهي مجدد اعمال شناختي و رفتاري مي شود، راهي 

تباط مي باشد. در جوندگاني كه در آن ها سلولهاي پانکراس با توكسين استرپتوزوتوسين تخريب شده اند، هايپوانسولينمي مزمن براي فهم اين ار
 -و هايپرگاليسمي ديده مي شود. در اين مدل تکثير سلولي در هيپوكمپ نيز كاهش مي يابد. در هنگام استرس فعاليت محور هيپوتاالموس

م سمپاتيک افزايش يافته و كورتيزول ) هورمون استرس( آزاد مي شود كه در نهايت باعث افزايش ميزان گلوكز خون آدرنال و سيست -هيپوفيز
شده و ميزان حساسيت به انسولين كاهش مي يابد. همزمان افزايش ميزان كورتيزول ريسک پيشرفت سندرم متابوليک را افزايش مي دهد ) 

چربي در شکم( كه ريسک ابتال به ديابت مليتوس نوع دو را افزايش مي دهد. بنابراين با توجه به ميزان  مقاوت به انسولين، چاقي، افزايش تجمع
 باالي شيوع ديابت نوع دو و نيز ارتباط آن با افسردگي به نظر مي رسد كه ميتوان با ايجاد راهکارهايي براي كاهش افسردگي گامي موثر در

 جهت كنترل ديابت نوع دو برداشت
 ديابت نوع دو |استرس |گيافسرد
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بررسی اثرات پيشگيری کننده تمرین درمانی بر مخاطرات قلبی عروقی در بيماران مبتال به دیابت 

 2نوع 

 ، رزيتا هدايتي٭عاطفه امينيان فر

 مركز تحقيقات توانبخشي عصبي عضالني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان

در جامعه شده است.  2روزافزون چاقي و اضافه وزن موجب افزايش شيوع بيماري ديابت نوع  شيوع مقدمه و معرفی:

بموازات اين مسئله عوارض ناشي از بيماري ديابت نيز افزايش مي يابد. با توجه به شيوع روزافزون بيماري ديابت در 
عروقي اين بيماري به اندازه -لبيكشورهاي در حال توسعه در دهه اخير، تالشهاي همگاني در جهت كنترل عوارض ق

پيشگيري از ابتالي بيماري حائز اهميت مي باشد. بيماري ديابت بعنوان ششمين علت مرگ افراد معرفي شده و بيماريهاي 
مرگ بيماران ديابتيکي(. در اين مقاله مروري،  %70قلبي عروقي ناشي از آن مهمترين علت مرگ ناشي از ديابت مي باشد )

، مخاطرات قلبي و غير قلبي تمرين درماني، اصول انجام 2ثرات سودمند تمرين درماني در بيماري ديابت نوع به بررسي ا
 .تمرين درماني )آماده سازي، فركانس، شدت و مدت زمان انجام تمرينات، نوع تمرينات( پرداخته مي شود

 تمرين درماني، عوارض ديابت، اختالالت قلبي عروقي کلمات کلیدی:
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 ظات درمان های دندانپزشکی در بيماران مبتال به دیابت مليتوس: مطالعه مروریمالح
 *مهدي صالحي زين آبادي،  1نازيال عاملي

 استاديار، گروه ارتودانتيکس، دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 انشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايراناستاديار، گروه دندانپزشکي كودكان، دانشکده دندانپزشکي، د* 

 
سابقه و هدف: ديابت مليتوس از شايعترين بيماري هاي غدد اندوكرين است كه شيوع آن درتمام دنيا در حال افزايش مي باشد. ديابت مليتوس 

اهي اي دندانپزشکي از بيماري خود آگدر اعمال دندانپزشکي يک ريسک فاكتور شناخته مي شود. حدود نيمي از بيماران مراجعه كننده به مطب ه
 نداشته و لذا تشخيص اين بيماران و در نظر داشتن مالحظات درماني مورد نياز ازوظايف دندانپزشک مي باشد.

روش مطالعه: نويسندگان در اين مطالعه اطالعاتي در رابطه با بيماري ديابت مليتوس شامل عوارض و تظاهرات دهاني، معيارهاي تشخيصي 
 د و روش كنترل بيماران در مطب ارائه مي دهند. جدي

شک زنتيجه گيري: در رابطه با ارائه درمان دندانپزشکي در بيماران ديابتيک، مالحظات پزشکي و دندانپزشکي مشخصي وجود دارد و لذا هر دندانپ
 موظف است اين مالحظات را در بيماران مدنظر داشته باشد.

 ندوكرين، مالحظات دندانپزشکيواژگان كليدي: ديابت مليتوس، ا
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 درمان های ارتودنتيک در بيماران مبتال به دیابت مليتوس: مطاله مروری
 *نازيال عاملي ،1مهدي صالحي زين آبادي

 استاديار گروه دندانپزشکي كودكان، دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايراناستاديار گروه ارتودانتيکس، * 

 
ايش زديابت مليتوس يک اختالل شايع در متابوليسم قند، چربي و پروتئين بوده و شيوع آن در تمام دنيا و نيز در كشور ايران به سرعت رو به اف

اي ارتودنسي، احتمال مراجعه افراد مبتال به ديابت به ارتودنتيست افزايش است. امروزه با توجه به مراجعه تعداد بيشمار افراد بالغ براي درمان ه
لب غيافته و نياز به آگاهي از مالحظات خاص درماني در اين بيماران احساس مي شود. ديابت مليتوس دو نوع دارد كه نوع اول )ديابت وابسته( ا

شد. نوع دوم ديابت مليتوس )غيروابسته( ناشي از مقاومت در برابر انسولين موارد در كودكي آغاز شده و ناشي از كمبود ترشح انسولين مي با
 همراه با ترشح ناكافي انسولين جبراني است.

رات يشايعترين اثر اين بيماري، تاخير در ترميم و افزايش ابتال به بيماري هاي پريودنتال مي باسد. از آنجا كه درمان هاي ارتودنسي سبب تغي
ر اطراف دندانها مي شوند، به نظر مي رسد كه در بيماران ديابتيک واكنش هاي ناخواسته حتي در برابر نيروي ارتودنتيک هيستوپاتولوژيک د

اري و منرمال بروز داده شوند. لذا ارتودنتيست بايستي از اين وقايع اطالع كافي داشته باشد. هدف از اين مطالعه مروري، درک تظاهرات دهاني بي
 ه درمان هاي ارتودنتيک در بيماران مبتال به ديابت مي باشد. مالحظات مربوط ب

 واژگان كليدي: ديابت مليتوس، بيماري پريودنتال، حركت ارتودنتيک دنداني
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 در بيماران کاندید آنژیوگرافی ویروس نقص ایمنی انسان ابتال به لزوم غربالگری

 2، فريبا پيرسرابي2، سجاد رضوان2ويحيا ، نور2بهنام فالح بافکرليالستاني، *1محمد آقاعلي

 .پزشک عمومي، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران1

 قم، قم، ايران پزشکي علوم دانشگاه دانشجويي تحقيقات . دانشجوي پزشکي، كميته2

بالگري قبل از اقدامات تهاجمي با غردر حال گسترش است.  ايرانبا سرعت بااليي در جهان و  (HIV) انسان ايمنينقص  ويروس: ابتال به هدف ومقدمه 
 گردد ولي غربالگري عمومي بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني در برخي گايد الين ها توصيه شده است زيرا:هدف مراقبت بيشتر پزشک توصيه نمي

ز بيماري ا فرد هنگامي كه. از طرفي گرددمي تقالكاهش شانس انو كيفيت زندگي  ، بهبودطول عمرافزايش بيماران در مراحل اوليه باعث و درمان تشخيص 
 براي بيماران كانديد آنژيوگرافي درماني در بسياري از مراكز . در حال حاضرشودكمتر مي بيماري خود اطالع يابد با كاهش رفتارهاي پرخطر شانس انتقال

 در بيماران كانديد آنژيوگرافي انجام شد. HIVبه شود. اين مطالعه با هدف بررسي لزوم غربالگري ابتال  انجام مي HIVغربالگري 
به بيمارستان شهيد بهشتي قم مراجعه نمودند و كانديد آنژيوگرافي بودند، وارد  1393مواد و روش ها: در اين مطالعه كليه بيماراني كه در شش ماه اول سال 

اليزا غربالگري شدند تا در صورت مثبت بودند تست توسط وسترن بالت به روش  HIVAbتوسط تست  HIVمطالعه شدند. كليه بيماران از نظر ابتال به 
 آناليز شد. SPSSتشخيص قطعي داده شود. نتيجه تست به همراه مشخصات دموگرافيک بيماران وارد چک ليست گرديد و توسط نرم افزار 

 41/59±88/11( مرد بودند. ميانگين سني بيماران %2/56نفر ) 732زن و ( %8/43نفر ) 570بيمار وارد مطالعه شدند كه از اين بين  1302يافته ها: در مجموع 
 در هيچ يک از بيماران مثبت نبود. HIVAbسال بود. تست  90سال و بيشترين سن  30سال بود. كمترين سن 

و اغلب  باشددرصد 2/0بيشتر از  HIV انجام تست به صورت روتين از نظر اقتصادي به صرفه است كه شيوع نتيجه گيري: مطالعات نشان دادند در مواردي
بيماران كانديد آنژيوگرافي در سنين باال هستند و مطالعه حاضر با توجه به اينکه اغلب  ؛كنندسال پيشنهاد مي 64تا  13مطالعات غربالگري را در بيماران بين 

بازبيني  مورد اين بيماران شود در اين مركز انجام غربالگريپيشنهاد ميلذا بود، اين مركز در بيماران كانديد آنژيوگرافي در  HIVنيز نشان دهنده شيوع پايين 
 تصميم گيري شود. HIVساس ميزان شيوع اقرار گيرد و در ديگر مراكز نيز بر 

 : ايدز، غربالگري، قم، آنژيوگرافيكليديكلمات 
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 افزایش مرتبه سزارین افزایش عوارض مادری؟

 4، بهاره پورزند 3، مجيد مير محمد خاني 2، شهرزاد آقا عمو1*صنم مرادان

 ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايمركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم  1

اي انجام سزارين به عنوان يک علت مهم بر مادر توجه به تمايل خود با و سال هاي اخير ايران در باتوجه به افزايش ميزان انجام سزارين در هدف: ومقدمه 
 سزارين مقايسه كنيم. بار دو بيش از سزارين بار دوم و مادرهايي با گروه مادرهايي با بين دو برخي عوارض مادري سزارين تکراري را آن شديم تا بر

ع به هنگام وض و گرفتند کراري قرارت بيمارستان اميرالمومنين سمنان تحت عمل سزارين مورد از مادراني كه در 400يک مطالعه مقطعي روي مواد و روش ها:
 مورد مربوط به مادراني با 200)گروه كنترل( و دوم سزارين بار مورد مربوط به مادراني با 200كه انجام شد كامل كرده بودند را هفته ي بارداري خود 32حمل 

 كرتا،ا پالسنتا تب زودرس بعدازعمل جراحي، خونريزي غيرمعمول، ازنظر سزارين هيستركتومي، گروه را دو )گروه مورد مطالعه( بود. سزارين دو بار بيش از
هم مقايسه كرديم. اطالعات فوق در پرسش نامه ها ثبت و پس از  آن با از بعد مدت بستري وانتقال خون حين عمل سزارين و زايمان زودرس، پالسنتا پرويا،

 اصالحات نهايي روي شيت اكسل انجام شد. و داكسل ش نرم افزار اطالعات وارد تکميل فرمهاي گردآوري داده ها،

 اكرتا، پالسنتا سزارين هيستركتومي، پالسنتا تعداد موارد (P=0.022 )معناداري بيشتر ازگروه كنترل بود. ميانگين سني درگروه مورد مطالعه به طور :يافته ها
ظر نها از نآ گروه كنترل بيشتر بود. ولي هيچکدام از گروه مورد مطالعه از و تب زودرس بعداز عمل در انتقال خون پس ازعمل پرويا، انتقال خون حين عمل،

 (P=0.372, P=0.372, P=0.499, P=0.372, P=0.372, P=0.103) اماري معنا دار نبود.
 (P=0.000, P=0.000)گروه كنترل بود.  از خونريزي غير معمول در گروه مورد مطالعه به طور معناداري بيش تر زايمان زودرس و

 (P=0.025)گروه كنترل بود. معناداري بيش از گروه مورد مطالعه به طور ميانگين مدت بستري در
 روه ازگ ولي تفاوت دو گروه كنترل بود از زايمان زودرس به طور معناداري درگروه مورد مطالعه بيش تر خونريزي غيرمعمول و مدت بستري، :گيري نتيجه

 نبود. و تب زودرس معنادار پرويا انتقال خون اكرتا، پالسنتا نظر سزارين هيستركتومي، پالسنتا
 خونريزي پرويا، پالسنتا آكرتا، پالسنتا ،سزارين هيستركتومي سزارين تکراري، كلمات كليدي: سزارين،
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Does percutaneous nephrolithotomy impair renal function in the first day after 
Operation? 

Mehrdad Mohammadi1, Sadeq Sabouhi2, Ehssan Amini2, Amirhosein Pezeshki2 

1. Department of Urology, Isfahan Urology and Renal Transplantation Research Center, Alzahra Hospital, Isfahan 

University of Medical Sciences, Isfahan, Iran  

2 Isfahan student research committee , Isfahan university of medical science , Isfahan , Iran  

 

Background:Long-term effects of percutaneous nephrolithotomy (PCNL) on renal function have 

been evaluated in many studies but there are little data on the renal effects of PCNL 

immediately after surgery in human patients .in order to estimate the renal function after 

surgery we chose serum cystatin-c level because studies shows that serum Cystatin-c level is a 

better marker to evaluate renal function in acute kidney injury than creatinine. The aim of this 

study was to evaluate renal function during the first day after PCNL using serum Cystatin-c level 

Methods: From July 2012 to September 2013, we gathered preoperative and postoperative 

serum level Cystatin-C data of all the patients who underwent PCNL by the same surgeon at our 

center. 

Pregnanat and under eighteen patients were’not included in this study and Children and 

patients who received transfusion during surgery were excluded. 

Results: 34 patients between the ages of 18 to 76 with the mean ± SD 42.7±14.30 met the 

inclusion criteria. The mean ± SD of serum Cystatin-c level was 0.82±0.25 before operation. It 

decreased to 0.69±0.24 twenty four hours after procedure and this difference was statistically 

significant (p value < 0.001). 

Conclusions: Serum Cystatin-c level decreases 24 hours after PCNL operation. this means that 

renal function have improved in the day after operation and PCNL does not have adverse 

effects on renal function immediately after procedure 

Keywords: Cystatin-c, percutaneous nephrolithotomy 
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 کيفيت زندگی بيماران آرتریت روماتوئيد تاثير روزه داری اسالمی بر
 3، مجيد ميرمحمدخاني2، جميله مقيمي1، شيدا ذوالفقاري1، محسن پورعزيزي1، فاطمه طالبي كياسري1، فاطمه محمدپور1محفوظه سادات خاتمي

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 ، گروه داخلي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايراندانشکده پزشکي 2
 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت،  3

ي و قرينه ( يک بيماري التهابي مزمن سيستميک با علت نامشخص است كه با پلي آرتريت محيطRAمقدمه و هدف: آرتريت روماتوئيد )
مشخص مي شود. اين بيماري با تخريب و تغيير شکل مفاصل، منجر به ناتواني جسمي و كاهش كيفيت زندگي بيماران مي گردد. به علت مزمن 

و عدم وجود درمان قطعي براي اين بيماري، ارزيابي ناتواني هاي فيزيکي نه فقط براي سنجش كيفيت زندگي، بلکه به  RAو پيشرونده بودن 
الم سوان شاخصي از فعاليت بيماري اهميت زيادي دارد. براي روزه ثواب و فوايد زيادي براي افراد سالم و بيمار ذكر شده است. پيامبر گرامي اعن

 ف)ص( نيز روزه را داراي خواص درماني دانسته اند. يکي از فوايد بيان شده، كاهش شدت بيماري هاي اتوايميون بوده است. اين مطالعه با هد

 انجام گرديد. RAبررسي تاثير روزه داري اسالمي بر ميزان كيفيت زندگي بيماران 

، به روش نمونه گيري تصادفي ساده از بين بيماران RAنفر از بيماران مبتال به  Cross Over Cohort ،25مواد و روش ها: در اين مطالعه 

براي بيماران يکبار قبل و  SF36تخاب شدند. پرسشنامه كيفيت زندگي ان ACR-EULAR 2010بالغ مونث غير سالمند بر اساس معيار جديد 

به منظور حذف اثر ماه رمضان و يک ماه بعد از آن )روز  Washoutروزه  15( و يکبار پس از يک دوره 30بعد از ماه رمضان )روز صفر و روز 
 از آزمون هاي آماري تي زوجي و پيرسون مورد آناليز قرار گرفت. نوبت( براي بيماران تکميل شد. نتايج با استفاده 4(، )مجموعا 75و روز  45

خانه دار بودند. از نظر ميزان  %92متاهل و  %96بود،  84/43±2/11انحراف معيار،  ± بيمار مورد بررسي، ميانگين سني 25يافته ها: در 
سال از شروع بيماري شان مي گذشت. ميانگين  10تا  5ين ب %36سال و  5تا  2بين  %32تحصيالت ديپلم و باالتر داشتند.  %36تحصيالت نيز 

امتياز داده شده و ميانگين سواالت هر  100تا  0بوده است. به هر يک از سواالت از  3/26±1/4انحراف معيار نيز  ± تعداد روزهاي روزه داري

انحراف  ± ميانگين نمره كلي پرسشنامه كيفيت زندگي حيطه اندازه گرفته شد. نمرات باالتر به عنوان كيفيت زندگي بهتر در نظر گرفته شد.

بوده است. بين ميانگين  99/63±3/19و جلسه چهارم  18/66±7/19، جلسه سوم 55/65±0/18، جلسه دوم 84/53±8/17معيار در جلسه اول 

SF36 ( 001/0جلسه اول و دوم اختالف معني داري وجود داشته استp= اما بين ميانگين .)SF36 جلسه دو( 8/0م و سومp= و سوم و )

و ميانگين تفاوت  37/11±6/13انحراف معيار  ± ( تفاوت معني داري وجود نداشته است. ميانگين تفاوت نمره جلسه اول و دوم=6/0pچهارم )

جلسه اول و دوم (. بين تفاوت نمره =003/0pبوده است كه اين تفاوت معني دار بوده است ) -33/1±0/10انحراف معيار  ± جلسه سوم و چهارم

 (.=3/0pو تعداد روزهاي روزه داري اختالف معني داري مشاهده نشد )

، و هم چنين عوارض جانبي زياد داروي هاي كنترل كننده بيماري، RAنتيجه گيري: با توجه به مفيد بودن روزه در بهبود كيفيت زندگي بيماران 
 عالئم و افزايش كيفيت زندگي بيماران استفاده نمودمي توان از روزه و دوره هاي محروميت غذايي جهت بهبود 
 كلمات كليدي: آرتريت روماتوئيد، كيفيت زندگي، روزه داري
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در زنان مبتال به سقط مکرر  21و اینترلوکين  17بررسی اثر ایمونوتراپی بر سطح اینترلوکين

 خودبخودی اوليه
 3، مريم نادري3، بهنام يونسي4جواد آراسته،  3پيروز صالحيان،3مي،ابوطالب صار2، پرويز كوخايي3، احد زارع2و1نرگس رومنده

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران .1
 شناسي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانايمني گروه. 2
 بنيادي صارم ، بيمارستان فوق تخصصي صارم، تهران،ايران مولکولي و سلولهاي-. مركز تحقيقات سلولي3
 تهران،ايران شناسي، دانشکده علوم پايه، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز،زيست گروه. 4

: سقط مکرر خودبخودي از جمله مشکالتي است كه با رد جنين توسط مادر همراه است و علل متعددي از جمله عوامل مقدمه و هدف

سطح  دارد وحفظ جنين طي بارداري تاثير بسزايي در در  Th17هاي سلولكنند. تغييرات ونولوژيک، در ايجاد اين عارضه نقش ايفا ميايم
هاي همسرشان به عنوان لنفوسيتايمونوتراپي اين بيماران با  مشاهده شده است. ها در بيماران سقط مکرر خودبخوديسلولي اين افزايش يافته

با توجه به اهميت هاي اخير بر اثربخشي اين شيوه درماني ، تمركز يافته اند. بررسيو  مطرح گرديده درماني اين عارضههاي شيکي از رو

 صورت گرفته است . Th17تغييرات ناشي از اين روش درماني بر روي سلولهاي بررسي  ،مطالعه حاضرطي بارداري، در  Th17سلولهاي 
اند، به عنوان گروه نمونه وارد شدند. اي نداشتهبار سقط كه تاكنون فرزند زنده 3خانم با سابقه حداقل  30عه، تعداد در اين مطالمواد و روش ها: 

، به روش PHAاي تحريک شده با هستههاي تکدر سرم و سوپرناتانت محيط كشت سلول 21و اينترلوكين  17ميزان سايتوكاين اينترلوكين

و  Paired-t testهاي آماري و با استفاده از آزمون 16نسخه  SPSSافزار نتايج حاصله توسط نرم االيزا مورد سنجش قرار گرفت.

Wilcoxon  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 
 تافكاهش ياز درمان به طور معني داري  قبلنسبت به  لنفوسيتي از درمان بعد ،در سرم بيماران 21و اينترلوكين  17اينترلوكين: ميزان يافته ها

(02/0>p ميزان اينترلوكين .)معني داري را نشان  بيماران بعد از درمان كاهش اي تحريک شدههستههاي تکسلولدر سوپ كشت سلولي  21

 (. p=08/0معني داري نبود) 17اينترلوكين (، درحاليکه اين تغيير در موردp<02/0داد)
تراپي بيماران سقط مکررخودبخودي ، نشان دهنده تاثير اين نوع درمان از لنفوسيتپس  21و اينترلوكين 17: تغيير سطح اينترلوكيننتيجه گيري

توان نتيجه گرفت كه باشد ميها به نفع بارداري نمياست. از آنجا كه باال بودن سطح اين سيتوكين Th17هاي بر كاهش سطح سايتوكاين
تواند موجب بهبود شرايط ايمونولوژيک بيماران درجهت حفظ جنين مي نهاي همسرشاايمونوتراپي بيماران سقط مکرر خودبخودي با لنفوسيت

 گردد. 
 Th17كلمات كليدي: ايمونوتراپي، سقط مکرر خودبخودي، 
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Phenotypical characterization of the peripheral blood T cells in the patients with 
Celiac disease: Does it differentiate suspicious Celiac disease cases? 

Fatemeh Talebi Kiasari1, Hamid Shahinfar1, Mohsen Masjedi2; Mohsen Pourazizi1, Ali Saffaei3 

1. Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 
2. Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 
3 Pharmacy Students’ Research Committee, School of Pharmacy, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, 
Iran. 

Background: Celiac disease (CD) is a small bowel enteropathy caused by permanent wheat 
gluten intolerance. One of the earliest signs of the mucosal immune activation in CD is an 
increase in the intestinal intraepithelial lymphocytes (iIELs) count in the small intestinal 
epithelium. Although most of those iIELs express αβTCR, CD is characterized by an increase in 
the gdTCR+ iIELs. This study aimed to establish whether these immunological changes seen in 
the intestinal epithelium of CD patients could also be detected in the peripheral blood 
lymphocytes with special emphasis on the gdTCR+ T cells. 
Patients and Methods: In this case-control study, totally 29 subjects with acceptable criteria 
and without any complication who referred to the Al-Zahra Hospital, Isfahan, Iran, were 
selected. Peripheral blood T cells were analyzed by two color flow cytometry in 13 untreated 
patients with CD and 16 healthy control subjects. The results of T-cells phenotype analyzed by 
SPSS 19. Software.  
Results: The mean age of patients was 33.6±3.4 years old and two patients had MARSH IIIB, five 
patients had MARSH IIIA and six patients had MARSH II histology class. The mean percentages 
of the gdTCR+ T cells in the patients were significantly higher than the controls (P = 0.015). 
However, the mean percentages of the αβTCR+ T cells were significantly lower in the untreated 
patients than the controls (P = 0.025). There were no significant difference between the mean 
percentages of lymphocytes expressing the CD3, CD4 and CD8 molecules in the patients and the 
controls. 
Conclusion: The change in the percentages of the peripheral blood T cells expressing the γδTCR 
and αβTCR in the celiac patients could be used in conjunction with the other serological 
markers to confirm the CD cases and these findings may lead to better understanding of the CD 
immunpathogenesis. 
Key words: Celiac disease; T-Lymphocytes; Blood; Flow cytometry; Iran 
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 شهر ساوه یکارگران آبکار یکبد یهااثر شير گاو بر سطح آنزیم  یبررس
  3زاده ي، معصومه احمد2ي، اسماعيل كرم1يزهرا گودرز 

  اهواز، يدانشگاه علوم پزشک -اهواز-3دامغان، ،  يدانشگاه علوم پزشک - 2ساوه -1 

و تأثير آنها بر  يدر صنايع آبکار يظرفيت 6از جمله تركيبات كروم  يا فلزات سمب يدر نتيجه مواجهه شغل يمسموميت كبد ي: مطالعات متعددمقدمه و هدف
اخت يک صنعت س يكارگران واحد آبکار يكبد يهاگاو بر سطح آنزيم يشير خوراك يا. در اين مطالعه اثر مداخلهدهنديرا نشان م يكبد يترانس آمينازها

 قرار گرفته است.  يپيچ و مهره مورد ارزياب
و  قبل يبالين يصورت كار آزمائيک صنعت ساخت پيچ و مهره خودرو شهر ساوه كه، به يكارگر يک واحد آبکار 30: در اين مطالعه كه تعداد و روش هامواد 

العات پرسنل با قرار گرفتند. اط يبودند، مورد بررس يظرفيت 6كروم  كيباتاز جمله تر يبا تركيبات آبکار يبعد بوده و اين كارگران در معرض مواجهه شغل

با انجام آزمايش خون در كارگران مورد  ASTو  ALT يكبد يهاو سطح آنزيم ياستفاده از پرسشنامه با مشخصات دموگرافيک با رضايت آگاهانه جمع آور
 يكارگران واحد آبکار يدر سال برا صورت روزانهليتر شير به يميل 200گرديد. تغذيه  يگيرزه، اندا93تا سال 91دوره آزمايش خون از سال  6 يمطالعه در ط

 قرار گرفت.  يمورد بررس يكبد يهاماه بعد مجددآ سطح آنزيم 6گر آغاز و پس از دادن شير عنوان عامل مداخلهبه
پژوهش،  د موردافرا يتحصيالت، سابقه كار، مصرف سيگار(، ميانگين سن ن،حاصل از مشخصات دموگرافيک)سن، جنس، وضعيت تاهل، وز يهاها: دادهيافته

نشان داد كه كارگران با اين تركيب در  يسالن آبکار يدر هوا ظرفيتي 6 كروم تركيبات تراكم سنجش. بود 68 ±4.3 بدن وزن ميانگين و سال 5.3±28
ماه  6عه در اين واحد بعد از كارگران مورد مطال يكبد يهابر متر مکعب(. سطح آنزيم مگر ميلي ±/.16سطح بيش از حد مجاز مواجه دارند)به طور ميانگين 

: با توجه به اين كه مصرف شير در كاهش يگير(. نتيجهIU/L 35±( كاهش يافت )P<0.05) يداريطور معنصورت روزانه بهشير به ليتريميل 200مصرف 
ده، بنابراين مصرف شير گاو بعنوان يک اند تأثيرگذار بوكروم بوده يظرفيت 6در معرض تركيبات  يصورت شغلكه به يكارگران يكبد يهاسطح آنزيم

  افراد در معرض خطر داشته باشد. ياز بروز يا كاهش ضايعات كبد يدر جلوگير ينقش موثر توانديم اكسيدانيآنت
  

 شير. ,يصنعت آبکار, ALT ,AST:كلمات كليدي
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موزشی آکی عفونت ادراری در زنان باردار بستری در بيمارستان ژیبررسی اپيدميولو

 اميرالمومنين سمنان

 بهاره احدي

 سمنان –دانشگاه علوم پزشکي سمنان  -مركز بهداشت مخقق

، فريت پيلونمقدمه وهدف :عفونت دستگاه ادراري از بيماريهاي شايع دوران بارداري مي باشد.عدم تشخيص ودرمان به موقع باكتريوري در حاملگي منجر به 
دم درمان صورت ع شود.تقريبا يک سوم زنان حامله با باكتريوري بي عالمت مبتال به سيستيت مي شوند كه درزايمان زودرس وتولد نوزاد با وزن كم مي 

عفونت ادراري در زنان باردار بستري در بيمارستان اميرالمومنين سمنان مي  هدف ازاين مقاله بررسي اپيدميولوژيکي منجر به پيلونفريت مي گردد. 50-30%
 باشد

موزشي امير المومنين آادراري بستري در بيمارستان  زن مبتال به عفونت211مقطعي گذشته نگر روي -اين تحقيق به صورت توصيفي :مواد و رو ش ها
وع ن،ازمايشگاهي  عاليم،گروه خوني،سن حاملگي  ،تعدادبارداري،مطالعه اطالعات مربوط به بيماران شامل سن  سمنان طي مدت سه سال انجام شد.دراين

از ازمونهاي اماري  و شده SPSS بندي داده ها وارد نرم افزارتکميل پرسشنامه وكد پس از .سابقه عفونت ادراري در ثبت گرديد،كشت ادرار ،وژن باكتري پات
  و تحليل انها استفاده شد. جهت تجزيه

بوده است. از نظر سن %45سال  20-24گروه سني  در زن باردار بستري مبتال به عفونت ادراري بيشترين توزيع فراواني عفونت ادراري211از يافته ها:
مي  %8/48واز نظر تعداد حاملگي بيشترين فراواني عفونت ادراري مربوط به بيماران با حاملگي اول %1/43حاملگي بيشترين توزيع فراواني در سه ماهه دوم

وهش هموگلوبين انها كمتر از ژاز جامعه پ%5/9بوده است.  %1/61ادرار وسوزش  %6/71باشد.شايع ترين عاليم باليني در جامعه پزوهش به ترتيب تکرر ادرار 

 65بيمار مبتال به عفونت ادراري  211از . بود O+(26%)وA+(29%)گرم درصد بود. فراوان ترين گروه خوني در جامعه مورد بررسي گروه خوني  11
كشت ادرار مثبت بودند.بين كشت ادرار مثبت وسابقه عفونت  %7/47عفونت ادراري  ( سابقه عفونت ادراري داشتند كه از بين بيماران با سابقه%8/30مورد)

( كشت ادرار مثبت بودندكه شايع ترين ارگانيسم جدا شده %4/65مورد ) 119درار بيماران انمونه  211از .(p>0/05)ادراري رابطه معني داري به دست نيامد
گزارش گرديد. در اين مطالعه بين  %19بقيه ارگانيسم ها  و %9وديگر انتر وباكترياسه ها  %18منفي  واستافيلوكوک كواگوالز%54به ترتيب اشرشيا كولي 

عفونت ادراري)سوزش وتکرر ادرار (وشاخص مثبت اناليز ادراري پيوري ونيتريت رابطه معني داري به دست  وعاليم باليني كشت مثبت ادرار

  .(p<0.05).امد

سال قرارداشت كه با مطالعات انجام گرفته مطابقت دارد. بيشترين فراواني 20-24دراري در جامعه پژوهش ما در گروه سني بيشترين عفونت ا :نتيجه گيري
اثرات زيان باري از عفونت ادراري در دوران حاملگي مي تواند  .بيشترين عامل عفونت بود( % 54)عفونت ادراري در حاملگي اول مي باشد. اشرشيا كولي 

ي در اولين ويزيت مراقبتهاي باردار همه زنان از نظر باكتريوري با استفاده از كشت ادرار ر روي مادر و جنين داشته باشد. بنابراين غربالگريب كشت ادرار

  .توصيه ميشود

 عفونت ادراري – كلمات كليدي:زنان باردار
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 بررسی عوارض جانبی تزریق درون مثانه ای واکسن ب.ث.ژ در درمان سرطان مثانه
 2، پرويز كوخايي1، حميد شاهين فر1، محسن پورعزيزي1، شيدا ذوالفقاري1، محفوظه السادات خاتمي1، فاطمه محمدپور1*فاطمه طالبي كياسري

  كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران . 1
 وم پزشکي سمنان، سمنان، ايراندانشکده پزشکي، دپارتمان ايمونولوژي، دانشگاه عل 2

تناسلي در جهان است كه جراحي، شيمي درماني، پرتوتراپي و ايمونوتراپي از رايج ترين  –سرطان مثانه دومين سرطان شايع دستگاه ادراري  مقدمه و هدف:
ها در درمان سرطان هاي سطحي مثانه و جلوگيري  روش هاي درمان آن مي باشد. از اين ميان، تزريق درون مثانه اي واكسن ب.ث.ژ به عنوان يکي از روش

ن ، هدف از اياز عود تومور بعد از جراحي، قابل استفاده است. از آن جايي كه ميزان اثر بخشي يک روش درماني، به عوارض جانبي ناشي از آن وابسته است
 مثانه مي باشد. مطالعه بررسي عوارض جانبي ناشي از تزريق درون مثانه اي ب.ث.ژ در درمان سرطان 

، به همراه كليد واژه هاي MeSHو معادل هاي آن در  Bladdar Cancer با بررسي كليدواژه هاي در اين مطالعه مروري، مواد و روش ها:
Vaccination ،Prevention  و همچنينSide effect ،Adverse effect ،Unwanted effects  در پايگاه هاي اطالعاتيPubmed ، 

Medline ،Google Scholar وSID ،117  مقاله استخراج گرديد. معيارهاي اوليه ورود به مطالعه، مقاالت انگليسي بدون محدوديت در سال انتشار و
سرطان  هاي واكسن مطالعات بر روي انسان لحاظ گرديد كه با ارزيابي محتواي مقاالت و ارتباط آنها با عنوان تحقيق،مقاالت اصيل براي ارزيابي اثرات جانبي

 مورد استفاده قرار گرفت. 
ر ددر مجموع التهاب مثانه به عنوان شايع ترين عارضه جانبي واكسن مطرح مي باشد. عوارض جانبي ناشي از تزريق درون مثانه اي واكسن ب.ث.ژ  يافته ها:

ه آنفوالنزا، هماچوري ماكروسکوپيک، تب و لرز، سوزش و درمان سرطان مثانه، در اغلب موارد خفيف و گذرا بوده كه شامل تحريک پذيري مثانه، سندروم شب
موارد  يتکرر ادرار، عوارض پوستي در محل تزريق )ويتيليگو، پاپول، پاسچول، زخم و آبسه(، ضعف وكسالت مي باشد. عوارض شديد، مزمن و حتي در برخ

وماتوز و شوک سپتيک، نارسايي تنفسي مزمن، نارسايي كليوي، التهاب گرانولتهديد كننده حيات بيمار نيز در مواردي گزارش شده است كه عبارتند از: سپسيس 
 كبد ، التهاب ريه، درد و التهاب مفاصل، پان سيتوپني، سندروم رايتر، اختالل نعوظ و درگيري مغز استخوان.

ر اين عوارض بر سالمت و حيات بيمار، شايسته است با وجود اين كه عوارض جانبي شديد در اين نوع درمان، نادر هستند، اما به علت تاثي نتيجه گيري:
 ا توجه به وضعيتپزشکان احتمال بروز اين عوارض شديد و نادر را در حين و يا حتي چند سال بعد از درمان بيماران با اين شيوه، مورد توجه قرار دهند و ب

 ورت پذيرد.بيمار، در مورد استفاده يا عدم استفاده از اين روش درماني، تصميم گيري ص

 عوارض جانبي  –سرطان مثانه  –واكسن  –كلمات كليدي: ب.ث.ژ 
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Cytokine indexes in pemphigus vulgaris: Perception of its immunpathogenesis 
and hopes for non-steroidal treatment 

Mahfooze Sadat Khatami1, Mohsen Masjedi2, Esmaeil Nafiseh2, Bahareh Abtahi-Naeini3, Shaghayegh 
Haghjooy Javanmard4,Mohsen Pourazizi1, Ali Saffaei5 

1. Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 
2 Department of Immunology, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran. 

3 Medicine Students’ Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 

4 Department of Physiology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 
5 Pharmacy Students’ Research Committee, School of Pharmacy, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, Iran. 

 

Background and aims: Pemphigus vulgaris (PV) is a chronic autoimmune blistering disease of 
the skin, in which loss of adhesion between keratinocytes is caused by autoantibodies. It has 
been hypothesized that cytokines play an essential role in the pathogenesis of PV. This study 
aimed to investigate the other immunopathological aspects of PV by determining the serum 
levels of cytokines in PV patients to replace with corticosteroid therapy.  
Methods: In this case-control study, Twenty-three patients with PV who admitted to AlZahra 
hospital, Isfahan, Iran and a control group consisting of 24 matched healthy subjects were 

studied. IL-2, IL-4, IL-6, IL10, IL-12, IL-17 and interferon-gamma (IFN) were measured in the 
Sera of patients by the ELISA method.  

Results: Forty-seven subjects (23 PV, and 24 healthy controls) were studied. The mean  SD of 

age was 40.19  14.61 years (range, 17-80 years) in PV patients with a female to male ratio of 

14:9, and 37.13  17.67 (range 20-56 years) in the healthy controls. There was no significant 
difference between the serum levels of IL-2, IL-4, IL-10, IL-17 and Interferon gamma in the 
patients and controls. The mean serum concentrations of proinflammatory cytokine IL-6 was 
significantly increased in the patients, compared to the controls (169.50 vs.75.62 pg/ml) (P < 
0.05). The same was observed for another proinflammatory cytokine IL-12 (135.33 vs.86.28 
pg/ml) (P < 0.05).  
Conclusions: The results show the predominance of TH2 cytokines with undetectable levels of 
TH1 cytokines in most patients expect IL-6 and IL-12. The high serum levels of these two 
cytokines are indicative of pathogenesis. Thus, future studies might cure the PV by 
administration of monoclonal antibodies against IL-6 and IL-12. 
Keywords: Pemphigus vulgaris, TH1 cytokines, TH2 cytokines, Interleukin 
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 1393بررسی شيوع واریس پا درآرایشگران شهرستان گناباد وبرخی عوامل مرتبط با آن در سال 
 رف ي، ابوالفضل قديمممقد يرسول سليمان

  گناباد، يدانشگاه علوم پزشک 

 و كار ي حينبدن هاي وضعيت ميان اين در .دهد مي رخ عمومي جمعيت در متداولي طور به تحتاني اندام واريسي وريدهاي هدف: مقدمه و

 مدت طوالني هاي ها ايستادن وضعيت اين جمله از .شوند مي واريس شيوع افزايش موجب كه هستند مهمي خطر عوامل جمله از شغلي شرايط

 عوامل با پا واريس شيوع ارتباط مطالعه بررسي اين از هدف .ناپذيرند آرايشگري اجتناب حرفه در كه هستند كننده خسته جسمي هاي حالت و

 .باشد آرايشگران مي در دموگرافيک و غليش
 نفرزن( از45نفرمرد،45نفر نفر) 90انجام شد كه در آن 1393است كه در سال همبستگي  -توصيفيمواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه 

اي مشتمل بر سه ه العه پرسشنامهابزار مورد استفاده در اين مطمورد بررسي قرارگرفتند.  تصادفي روش به شاغل در شهرستان گناباد آرايشگران
و مواردي همچون صافي كف پا،عادات اجابت مزاج،انجام ورزش،وضعيت مصرف دخانيات،تعداد حاملگي ها،قد و اطالعات دموگرافيک،  بخش

ه با فرد صاحبوزن،مدت زمان وضعيت هاي بدني در طول روز)نشستن ،ايستادن،راه رفتن و بلند كردن اجسام سنگين( استفاده شدكه به روش م

 و وضعيت تکميل و توسط پرستاران آرايشگران فيزيکي معاينه با كهCEAP استاندارد بازنگري فرم تکميل گرديد و بخش سوم پرسشنامه

 كاي، مجذور هاي آزمون از استفاده با شده آوري جمع مشخص گرديد. اطالعات پا هر در وريدهاي واريسي شدت و تحتاني هاي اندام واريس

 .شدند تحليل تجزيه و p<05/0معناداري  سطح در5/11ورژن SPSS مستقل با استفاده از نرم افزار تست tو فيشر
درصد(  3/43سال بود، اكثر نمونه ها )40تا 30افرادبين  سني ميانگين نفر زن بودند و45نفر از واحدهاي پژوهش مرد و 45نفر،90ها: از يافته

درصد( و زنان مورد  1/51ساعت داشتند. اكثر مردان مورد مطالعه ) 6رصد( ميانگين ساعت كاري بيشتر از د 8/77سال و ) 10سابقه كار باالتر از 
آرايشگران و تحصيالت  پاي واريسي بين وريدهاي درصد( از نظر واريس كل اندام هاي تحتاني واريس هر دو اندام داشتند. ارتباط 3/53مطالعه )

(031/0=P( سابقه كار، )043/0=Pور، )( 012/0زش منظم=p( مصرف دخانيات، )009/0=Pمعني دار بود ولي بين وريدهاي ) پاي واريسي 

آرايشگران و سابقه فاميلي واريس، عادات اجابت مزاج ، كف پا، ساعات نشستن، ساعات سرپا ايستادن، ميانگين ساعت كار در روز، حاملگي، 
 تأهل، سن،ارتباط معناداري وجود نداشت.

ا توجه به اينکه شدت واريس با سابقه كار و وضعيت بدني حين انجام كار در ارتباط است و از طرفي واريس اندام تحتاني يکي از ب :گيري نتيجه
عوامل خطر اختالالت ترومبوليتيک است و باعث ايجاد ناراحتي هاي روحي و جسمي فراواني مي شود و در نهايت بر بازده كاري فرد تاثير مي 

 براي كنترل عوامل خطر و پيش گيري از اين عارضه درآرايشگران برنامه ريزي شود. گذارد،الزم است 

 آرايشگران عوامل، واريسي، وريدهاي :كلمات كليدي
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Background:  

Child Abuse is a real problem, but several medical conditions have been reported to mimic the 
physical manifestations of child abuse. These conditions include genetic, congenital and other 
disorders that may result in poor weight gain, bone fracture or skin lesions that appear to be 
bruises or burns . 

Case Report:  
This paper reports the case of a 7-year-old girl with Ehlers-Danlos Syndrome as a mistaken case 
of child abuse diagnosis who refers us for treatment of an unexplained facial scar due to alleged 
child abuse . 

Conclusion: 
In conclusion, although in unusual presentations of signs and symptoms in the skin, the 
diagnosis of child abuse should be kept in mind to protect the child, the physicians should be 
aware of cutaneous abnormalities which mimic abusive injuries in order to avoid unnecessary 
reporting of abuse . 

Key words: 
 Child abuse, Ehlers-Danlos Syndrome, Facial Scar 
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بررسی ارتباط بيماری پسوریازیس با شاخص توده بدنی در بيماران مراجعه کننده به کلينيک های 

 منتخب دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران در مقایسه با گروه شاهد
 نادر اربابي، حسام الدين عسکري مجدآبادي ،*فرهود وحيدزاده

 دانشکده پزشکي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم، قم، ايران

چاقي به عنوان يک عامل خطر براي بيماري پسوريازيس مطرح است. اين مطالعه به منظور بررسي شيوع چاقي در بيماران مبتال به هدف: قدمه و م
 پسوريازيس در جهت كاهش ريسک ابتال به بيماري انجام گرفته است.

انجام گرفت، در هر  نيک پوست بيمارستان اميرالمؤمنين، بوعلي، جواهريدر كلي 1392-93در اين مطالعه مورد شاهدي مقطعي كه طي سال  مواد و روش ها:
سال مورد بررسي قرار گرفتند، افراد گروه شاهد كارمندان شهرداري 40تا20نفر اختصاص يافتند. بيماران در فاصله سني  70يک از گروه هاي مورد و شاهد 

 عدم سابقه ابتال به بيماريهاي نقص ايمني و يا مصرف داروهاي سركوب كننده به پسوريازيس و بودندكه به كلينيک هاي شهرداري مراجعه داشتند و غيرمبتال
 محاسبه گرديد. پس از ثبت اطالعات دموگرافيک، قد و وزن بيماران اندازه گيري و شاخص توده بدني ايمني بودند.

زن  %9/32مرد و  %1/67سال بود كه  3/33زن و در گروه كنترل  %6/28مرد و  %4/71سال كه 5/34ميانگين سني در بيماران مبتال به پسوريازيس يافته ها: 
مجرد بودند. %10متأهل و  %90مجرد و در گروه كنترل %3/14متأهل و  %7/85بودند كه اختالف معني داري بين دو گروه وجود نداشت. در گروه مورد 

 %9/22ه خانوادگي وجود داشت. براساس شاخص توده بدني در بيماران مبتال به پسوريازيس، بيماران سابق %9/22سال بود و در  2/4ميانگين مدت زمان ابتال 
 Iمبتال به چاقي درجه  %4/1اضافه وزن و  %3/34وزن نرمال،  %3/64و در گروه كنترل،  Iمبتال به چاقي درجه  %9/12افزايش وزن و  %3/64وزن نرمال، 

(. براين اساس در p<01/0ف آماري معني داري بين شاخص توده بدني درگروه هاي مورد مطالعه وجود داشت )بودند. براساس آزمون آماري كااسکوئر، اختال
( در مقايسه با گروه كنترل بيشتر بوده 9/34-30) I( و چاقي درجه 25-9/29بيماران مبتال به پسوريازيس، فراواني بيماران با اضافه وزن )شاخص توده بدني 

براساس آزمون آماري بود كه  1/24و در گروه كنترل  98/29پسوريازيس  به بيماران مبتال در بدني توده ميانگين شاخصه يافته ها است.همچنين با توجه ب
 (.p <01/0اختالف آماري معني داري بين ميانگين شاخص توده بدني در گروه بيماران مبتال به پسوريازيس باگروه كنترل نشان داد )تي 

يافته هاي اين مطالعه، به نظر مي رسد افزايش وزن مي تواند بعنوان عامل خطر براي بيماري پسوريازيس مطرح باشد كه خود مي  براساسنتيجه گيري: 
با تعديل اين عامل خطر مي توان باعث كاهش ريسک ابتال به بيماري و  تواند ريسک ابتال به بيماري هاي وابسته به سندرم متابوليک را افزايش دهد و

 هاي ناشي از آن شد.هزينه 
 شاخص توده بدني، پسوريازيس، چاقي كليدي: كلمات
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 کس براش؟یاسپچوال یا سرو تست پاپ اسمير باروش سایتوبراش
 4، مولود مقدس 3وحيد سمناني  2، مجيد ميرمحمد خاني 1*صنم مرادان 

 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي، سمنان، ايرانمركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم، بيمارستان اميرالمومنين، دانشکده  1
 مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکي، سمنان، ايران 2
 دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي، سمنان، ايران 3
 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي، سمنان، ايران 4

ين سرطان شايع در ميان زنان سراسر جهان است و يکي از راه هاي تشخيص زود هنگام آن انجام تست غربالگري : سرطان گردن رحم دوممقدمه و هدف 
كيفيت  پاپ اسمير مي باشد كه هم ميزان بروز و هم مرگ و مير ناشي از سرطان گردن رحم را كاهش داده است . هدف از اين مطالعه بررسي مقايسه اي

 اسپچوال و سروكس براش بود . -يتو براشتهيه پاپ اسمير با دو روش سا
در اين مطالعه كارآزمايي باليني كورسازي شده شركت داده شدند ، به طوري كه هر فرد با يکي از ابزارهاي  سال 65تا  21زن متاهل 100مواد و روش ها:

تحت نمونه  روز بعد همان فرد با روش ديگر 30دوم ، اسپچوال تحت نمونه برداري پاپ اسمير قرار گرفت و بار  -سروكس براش يا تركيب سايتو براش

(  method BETHESDA « )سيستم بتسدا » برداري قرار گرفت.سپس نمونه الم آماده شد و توسط يک پاتولوژيست بررسي شد و سپس نتايج براساس 
 تفسير شد .
همچنين اين تفاوت از نظر وجود  .(  (P=0.093وت معنا داري نداشتنددو روش از نظر كفايت نمونه سلولي در تعداد سلول هاي سنگفرشي تفايافته ها : 

( معنا دار نبود . اما تفاوت معني داري بين ميزان حضور سلول هاي اندوسرويکال وجود داشت . حضور  (p=1( و گزارش آتروفي (p=0.082 خون در نمونه

 (.(p=0.021 بود %65.9ش سروكس براش و در رو %93.9 اسپچوال -سلول هاي اندوسرويکال در روش سايتوبراش
اسپچوال از نظر كفايت سلولي در تعداد سلول هاي سنگفرشي و وجود خون در نمونه و آتروفي باهم  -دو روش سروكس براش و سايتوبراش  نتيجه گيري:

 -ال بيشتر بود لذا استفاده از روش سايتو براش اسپچو -تفاوتي نداشتند ، ولي ميزان حضور سلول هاي اندوسرويکال در نمونه ها در رو ش سايتو براش 
 اسپچوال پيشنهاد مي شود.

 پاپ اسمير، كفايت نمونه، گردن رحم، بتسداكليدي :  كلمات
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Acute suppurative parotitis: A rare entity in early Infancy 
Meisam Yousofzadeh1, Hosein Heydari2, Mohsen Pourazizi1 

1 Students’ Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 
2 Pediatric Medicine Research Center, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran. 

 

 Acute suppurative parotitis (ASP) is a rare entity in early Infancy. The clinical presentation may be non-

specifics. We describe a 70-day-old breast-fed female infant with massive purulent drainage from the 

mouth. Diagnostic workup revealed purulent exudate from Stensen’s duct and ultrasound findings 

consistent with parotitis. Culture of the exudate showed growth of Staphylococci Aureus. Based on the 

clinical presentations and ultrasound findings, the patient was diagnosed with right ASP. The patient 

responded well to a 7-day antibiotic course and supportive measures.  

ASP should be considered in the differential diagnosis of a neonatal parotid swelling and purulent drainage 

from the mouth, since early and prompt diagnosis prevents morbidity and complications. To the best of our 

knowledge ours is the first documented case of ASP in early Infancy in Iran. 

 

 

Key-words: Parotitis, Infant, Infection  
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 یمزمن کليه در بيماران همودیاليز یبر نارسای یخون یگروه ها یتاثير گذار
 مصطفي زماني

 يخبر يساكاريدها يزن ها به ساختمان پل يباشند. به علت شباهت جنس آنت يم يترين سيستم گروه خون ياصل ABO يژن ها يو هدف: آنت مقدمه
 کالتاز مش يمزمن كليه در سراسر دنيا يک يبه طور مستقيم و يا غير مستقيم تحت الشعاع قرار بگيرد. بيمار يها، ممکن است عملکرد سيستم ايمن يباكتر

يتر در دقيقه ل يميل 60( كمتر از GFR) يمزمن كليه يا ميزان تصفيه گلومرول يكليه اياالت متحده ، بيمار يشود.بنياد مل يمحسوب م يعمده سالمت عموم
 يبر نارساي يخون يها روهگ ينمايد. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان تاثير گذار يماه يا بيشتر تعريف م 3متر مربع از سطح بدن به مدت  73/1 يبه ازا

 باشد. يمزمن كليه م
مزمن كليه مبتال هستند.  يكه به بيمار ينفر از افراد 84العه باشد؛ كه نمونه پژوهش ما در اين مط يم تحليلي – يمواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيف 

اطالعات  پرسشنامهبر هدف از طريق تکميل  يمبتن يانجام شد. كه به صورت نمونه گير 1393شهر مشهد در سال  يدر بيمارستان ها ياين نمونه گير
ن نيز از آزمون آ يپاياي يگناباد تاييد شده است و برا يشگاه علوم پزشکمحتوا آن توسط اساتيد دان يدموگرافيک پژوهشگر ساخته انتخاب شدند كه رواي

 تحليل شدند.  وتجزيه  group Crosstabulationو سپس از طريق  SPSSV22بازآزمون استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 
 يمزمن كليه گروه خون يموثر بر نارساي يباشد و كمترين گروه خون ي( م1/32%)B يمزمن كليه ، گروه خون يموثر بر نارساي يها: بيشترين گروه خون يافته

AB(6/13% .بوده است ) 
اين افراد  يمزمن كليه هستند.بنابراين رو ينارساي ي؛ بيشترين عامل خطر برا B يگروه خون ياين پژوهش ، افراد دارا ي: با توجه به يافته هايگير نتيجه

 مزمن كليه بيشتر مورد توجه قرار گيرد.  يالزم درمورد نارساي يپيشگير
  يمزمن كليه ، همودياليز،گروه خون ي: نارسايكلمات كليدي
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Multiple cutaneous necrotic lesions associated with interferon beta-1b injection 
for multiple sclerosis treatment: A case report  
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Sciences, Isfahan, Iran.  
3 Department of Dermatology, Skin Diseases and Leishmaniasis research center, Isfahan University of Medical 
Sciences, Isfahan, Iran.  
4 Department of Dermatology, Skin diseases and Leishmaniasis Research Center, Students’ Research Committee, 
Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 
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Iran. 

Background: 

Multiple sclerosis (MS) is a chronic and debilitating inflammatory autoimmune disorder of the central 

nervous system. MS patients may experience severe local inflammatory skin reactions during disease-

modifying therapy with subcutaneously injected interferon-beta -1b (IFN-β).  

Case History: 

We report a 49-year-old woman with relapsing-remitting MS who developed multiple cutaneous necrotic 

ulcers on both arms and thighs after three months of treatment with subcutaneous interferon beta-1b. The 

skin biopsy shows skin and subcutaneous tissue necrosis .We diagnosed the skin lesions as cutaneous 

necrotic ulceration associated with interferon beta-1b injection. The treatment included: ending the use of 

interferon beta-1b and switching the treatment from subcutaneously to intramuscularly injected interferon 

beta-1b a because of the multiple cutaneous necrotic ulcers. The injection of Interferon beta-1b in the areas 

involved with the lesions was stopped and with the addition of routine wound care, surgical debridement 

and skin grafting initiated the improvement of her clinical condition.  

Conclusion:  

This report may raise awareness about severe adverse skin reactions which may occur, albeit rarely, with 

subcutaneous interferon beta-1b injection. Early recognition and correction of the injection technique and 

switching to other forms of interferon can help prevent unpleasant complications. 

Key-words: 

Multiple Sclerosis, interferon beta-1b, necrotic cutaneous ulcer 
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 علل شکستگی هيپ در بيماران مسن
 3، نعيم السادات كيا2، محمد فروزش فرد1، احمد شيخي1*محمد ميرزايي خواه

 دانشجوي هوشبري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان 1
 مراقبت هاي ويژه، عضو هيئت علمي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان متخصص بيهوشي و 2
 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت،  3
 

 از علل عمده مرگ و مير در ميانكه  است ر افراد مسناز جمله شايعترين شکستگي هاي ارتوپدي به خصوص د هيپشکستگي  مقدمه و هدف:
است. هدف از اين مطالعه بررسي علل شکستگي هيپ در بيماران مسن  و به عنوان يک مشکل جدي سالمت در جهان شناخته شده افراد مسن
 مي باشد.

سال اخير در  5ت جراحي شکستگي هيپ طي تحليلي گذشته نگر، كليه ي بيماران مسن كه جه_مواد و روش هاروش: در اين مطالعه توصيفي
ز ا بيمارستان اميرالمومنين)ع( سمنان بستري شده بودند، وارد مطالعه شدند. جهت انجام اين مطالعه ليست اسامي و پرونده پزشکي اين بيماران

، ات دموگرافيک)سن، جنسيتمدارک پزشکي بيمارستان دريافت و مطالعه شد. ابزار گردآوري اطالعات چک ليست محقق ساخت شامل مشخص
محل زندگي(، مصرف سيگار، علت و سمت شکستگي بود. گزارشات مندرج در پرونده بيمار كه توسط پزشک و پرستار مربوطه تکميل شده بود 

 صورت گرفت. SPSS16 استخراج و در چک ليست ثبت مي شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از
( %88نفر)228از اين تعداد  ( بودند.7/53نفر زن )% 139( و 3/46نفر مرد )% 120كه مورد بررسي قرار گرفتند،  بيماري 259يافته ها: از بين 

( در 3/48نفر)% 125( از اين بيماران سيگاري و بقيه غير سيگاري بودند. شکستگي 7/9نفر)% 25( ساكن روستا بودند. %12نفر)31ساكن شهر و 
( %10نفر)26( بر اثر سقوط از ارتفاع و 4/5نفر)%14( بر اثر افتادن روي زمين، 6/84نفر )% 219ت چپ بود.( در سم7/51نفر)%134سمت راست و 

 بر اثر تصادف رانندگي دچار شکستگي شده بودند.
ه مي كنتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده، مهمترين علت شکستگي هيپ در بيماران مسن افتادن روي زمين است. از جمله عواملي 

توان براي افتادن و متعاقبا شکستگي هيپ عنوان كرد شامل اختالالت راه رفتن، كاهش فشار خون وضعيتي، زوال عقل، ناتواني عضالني، 
مصرف داروهاي ايجاد كننده پوكي استخوان و آرامبخش مي باشد. به همين جهت انجام اقدامات پيشگيري كننده همچون  اختالالت ديد و

ا شدت متوسط، مصرف پروتئين كافي، قرارگيري در معرض نور خورشيد و مصرف غذاهاي حاوي كلسيم جهت جلوگيري از پوكي انجام ورزش ب
 استخوان ضروري است.

 شکستگي هيپ، علل ، بيماران مسن كلمات كليدي:
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بررسی ارتباط بين مدت بستری بعد از عمل با بروز عوارض پس از عمل جراحی شکستگی هيپ در 

 ان مسنبيمار
 3، نعيم السادات كيا2، محمد فروزش فرد1، احمد شيخي1*محمد ميرزايي خواه

 دانشجوي هوشبري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان 1
 درماني سمنان، سمنانمتخصص بيهوشي و مراقبت هاي ويژه، عضو هيئت علمي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي  2
 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت،  3

مقدمه و هدف: انجام عمل جراحي شکستگي هيپ همراه با طوالني بودن مدت بستري بعد از عمل و متعاقبا موجب افزايش عوارض و افزايش 
اهد بود. هدف اين مطالعه بررسي ارتباط بين مدت بستري بعد از عمل با بروز عوارض پس از عمل جراحي شکستگي هيپ هزينه هاي درماني خو

 بوده است.
سال اخير در  5سالي كه جهت جراحي شکستگي هيپ طي  65تحليلي گذشته نگر، بيماران باالي _مواد و روش ها : در اين مطالعه توصيفي

سمنان بستري شده بودند، وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري اطالعات چک ليست محقق ساخت شامل مشخصات  بيمارستان اميرالمومنين)ع(
دموگرافيک)سن، جنسيت، محل زندگي(، بيماري هاي همراه، وضعيت بيمار حين ترخيص و مدت زمان بستري پس از عمل جراحي بود. تجزيه و 

 ت.صورت گرف SPSS16 تحليل داده ها با استفاده از
-95)77±72/7( بودند. ميانگين سني بيماران 7/53نفر زن )% 139( و 3/46نفر مرد )% 120بيماري كه مورد بررسي قرار گرفتند،  259نتايج: از بين 

( 6/33نفر)%87( و IHD( بيماري ايسکمي قلبي)6/4نفر)%12( مبتال به ديابت و 8/5نفر)% 15( مبتال به فشار خون، 2/23نفر)% 60سال( بود.  65
( بهبودي نسبي حين 3/90بيمار)% 234( نيز هيچ بيماري زمينه اي نداشتند. تعداد 8/32نفر)% 85مبتال به چند بيماري بودند. همچنين تعداد 

ساعت  71/72±1/32( با پيگيري از بيمارستان مرخص شده بودند. ميانگين مدت بستري بعد از عمل در بيماران عارضه دار6/4نفر)% 12ترخيص و 

ساعت بيشتر است، كه مدت بستري بعد از عمل با بروز عوارض  6/8ساعت بود كه در گروه عارضه دار  08/64±6/28و در بيماران بدون عارضه 

 (.p=03/0ارتباط معني داري داشت)
ل و ري پس از عمبا توجه به يافته ها به دست آمده، بروز عوارض پس از عمل جراحي شکستگي هيپ موجب افزايش مدت بست نتيجه گيري:

 افزايش هزينه هاي درماني مي شود. بنابراين تيم درماني بايستي تمهيدات الزم جهت كاهش عوارض پس از عمل جراحي را به كار بندد تا موجب
 كاهش مدت بستري پس از عمل در اين بيماران گردد. همچنين انجام مطالعات بيشتر به ساير محققان توصيه مي شود.

 مدت بستري پس از عمل، عوارضجراحي شکستگي هيپ،  كلمات كليدي:
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 مقایسه اختالالت جنسی قبل و بعد از تروماهای اندام تحتانی
 3، مائده تورده×2حسين داوري، 1عباسعلي ابراهيميان

 دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران -1

 نان، سمنان، ايران بيمارستان كوثر، دانشگاه علوم پزشکي سم -2

 دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران -3
گيرد، مسائل مربوط به درماني به مصدومين غالباً مورد غفلت قرار مي -مقدمه و هدف: يکي از مواردي كه عليرغم اهميت آن در ارائه خدمات بهداشتي

گي ناكافي به مشکالت جنسي بوجود آمده پس از سوانح ممکن است بر بنيان خانواده تأثير بسزايي داشته و باعث سالمت جنسي است. لذا از آنجا كه رسيد
 ي انجام شد.اندام تحتان يقبل و بعد از تروماها ياختالالت جنس سهيمقا اي به منظوربروز معضالت اجتماعي قابل توجه شود. مطالعه

لکرد نعوظ المللي عمنگر، با استفاده از پرسشنامه بينندهيمطالعه آ کته اخالق دانشگاه علوم پزشکي سمنان، در يمواد و روش ها: پس از كسب مجوز از كمي
(IEEF) ، مصدوم مرد كه به علت تروماهاي اندام تحتاني در بيمارستان كوثر سمنان بستري شده بودند، در دو مقطع زماني،  108اختالالت جنسي در

ل در سه روز اول پس از تروما و بر اساس حاالت جنسي قبل از تروما و پرسشنامه دوم يکماه بعد از تروما توسط مصدومين تکميل بررسي شد. پرسشنامه او
 ها با استفاده از آمار توصيفي )ميانگين و انحراف معيار( و آمار تحليلي )آزمون ويلکاكسون( تحليل شدند.شدند. سپس داده

بود. بين ميل جنسي، رضايت  %49و  %34سال بود. شيوع اختالالت جنسي قبل و بعد از تروما به ترتيب  21/34±46/6ندگان كنها: ميانگين سن شركتيافته
داري . اما بين عملکرد نعوظ و ارگاسم تفاوت معني(P<0.05)داري وجود داشتاز مقاربت و رضايت كلي از عمل جنسي قبل و بعد از تروما تفاوت معني

  .(P>0.05)وجود نداشت
تند. پيشنهاد افشوند. لذا از آنجا كه اكثر اين تروماها در جوانان اتفاق ميگيري: تروماهاي اندام تحتاني باعث افزايش شيوع و شدت اختالالت جنسي مينتيجه 

ان هاي مراقبت از بيمارما در برنامهشود جهت كاهش عوارض روحي و عواقب اجتماعي ناشي از اين مسئله، آموزش نحوه تعامالت جنسي متناسب با نوع ترومي
  ترومايي در زمان اقامت در بيمارستان و حتي پس از ترخيص گنجانده شود.

 كلمات كليدي: تروما، اندام تحتاني، اختالالت جنسي، مرد
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 با انتی فيبرینوليتيک هادر عمل جراحی سزارین کاهش ميزان خونریزی

 2، طاهره وفايي نژاد1*صنم مرادان

 ز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم ،دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران.مرك 1

استفاده از ترن اگزاميک اسيد در رشته زنان مامايي به عنوان درمان خونريزي هاي بعد از زايمان يا پيشگيري جهت كاهش حجم خون از دست  مقدمه و هدف:
 برخي مطالعات گزارش و يکي از موارد كاربرد آن استفاده از ان قبل از عمل سزارين مي باشد.رفته حين عمل و بعد از آن در 

 Pub Med, Scienceيک جستجوي سيستماتيک الکترونيکي بر روي مقاالت و مطالعات موجود در سايتهاي علمي معتبر شامل  مواد و روش ها:

Direct, Scopus,ه با استفاده از ترن اگزاميک اسيد به عنوان پيشگيري از خونريزي حين عمل و بعد از آن به منظور بررسي مطالعات موجود در رابط
صورت پروفيالكسي كه ب از دست دادن خون حين سزارين در بيماراني انجام شد. سپس آناليز بر روي مطالعات كلينيکي تصادفي كنترل شده از نظر بررسي ميزان

 ند انجام شد.از ترن اگزاميک اسيد استفاده كرده بود
شد كه در همه اين مطالعات 2013تا  4004مطالعه تصادفي كنترل شده دو سويه كور منتشر شده از سال 10جستجوي الکترونيکي منجر به يافتن  يافته ها:

ات رفته بود. در اين مطالعترن اگزاميک اسيد به عنوان يک داروي پيشگيري جهت كاهش ميزان خونريزي حين و بعد از عمل سزارين مورد استفاده قرار گ
مورد به عنوان گروه كنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. دوز مصرفي ترن اگزاميک اسيد در مطالعات  1269بيمار در گروه مورد مطالعه در مقابل  1156"مجموعا

زن بدن به صورت تزريق داخل وريدي درست قبل از عمل فوق از نيم تا يک گرم قبل از جراحي و در برخي از آنها با دوز ده ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم و
عه نه مطال سزارين بود. كاهش ميزان خونريزي حين سزارين در همه ده مطالعه فوق ديده شد و كاهش ميزان خونريزي بعد از سزارين بجز در يک مطالعه در

و ذكر نشد و فقط در يک مطالعه عوارض خفيف دارو كه آن هم گذرا و ديگر اثبات شد. در نه مطالعه هيچگونه عارضه جانبي خاصي بدنبال مصرف اين دار
 موقتي بود ذكر شد. نياز كمتر به مصرف داروهاي منقبض كننده رحم مثل اكسي توسين بعد از عمل در دو مطالعه از ده مطالعه گزارش شد.

در برخي از مطالعات ثابت شده و به نظر مي رسد  نريزي بعد از سزاريناثر ترن اگزاميک اسيد به عنوان يک روش پيشگيري در كاهش ميزان خو نتيجه گيري:
يوي گزارش نشده كه اين دارو يک داروي موثر و بدون عارضه در دوران بارداري باشد. در هيچکدام از مطالعات تا كنون عارضه ترومبوز عروقي و يا آمبولي ر

 است
 كلمات كليدي: انتي فيبرينوليتيک، سزارين، خونريزي
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واریانت های غير معمول مایکوزیس فونگوئيدس: بررسی ده ساله در مرکز تخصصی لنفوم پوستی 

 اصفهان ، ایران

 1، محسن پور عزيزي3*، بهاره ابطحي نائيني2، گيتا فقيهي2، فرحناز فاطمي ناييني1شيدا ذوالفقاري

  سمنان، ايران .كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان،  1
 استاد بيماري هاي پوست، مركز تحقيقات پوست وسالک، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان،ايران.  2
ان، هدستيار گروه بيماري هاي پوست، كميته پژوهش هاي دانشجويي، مركز تحقيقات پوست وسالک، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصف 3
  يران .ا

ضايعات  .مقدمه و هدف: مايکوزيس فونگوئيدس يکي از از انواع نئوپالسم هاي غير هوچکيني است و شايع ترين نوع لنفوم پوستي اوليه به حساب مي آيد
ي اين ظر باليني و پاتولوژي برابيماري به صورت معمول به صورت پچ، پالک و تومور بروز پيدا مي كند. عالوه بر اين، تعدادي از واريانت هاي غير معمول از ن

  بيماري گزارش شده است. هدف از اين مطالعه ارزيابي واريانت هاي غيرمعمول مايکوزيس فانگوئيدس در يک بررسي ده ساله در اصفهان است.
شکي اصفهان م پوستي دانشگاه علوم پزمواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي گذشته نگر، همه بيماران با تشخيص لنفوم پوستي در درمانگاه تخصصي لنفو

اوليه بر اساس الگوريتم انجمن بين المللي  T( مورد ارزيابي قرار گرفتند. بيماران با تشخيص لنفوم پوستي سلول 2013تا  2003سال )سال  10در بازه زماني 
 مول مايکوزيس فانگوئيدس در مطالعه وارد شدند.لنفوم پوستي مورد بررسي قرار گرفته و بيماران داراي تشخيص نهايي واريانت هاي غير مع

بيمار با تشخيص باليني و بافت شناسي داراي تشخيص واريانت هاي غير معمول مايکوزيس فونگوئيدس  18بيمار مبتال به لنفوم پوستي اوليه ،  118يافته ها: از 

بود.  7/33 ± 7/12انحراف معيار(  ±سال و با ميانگين ) 62تا  15ن بيماران بين بود. س 1به  6/2( زن و نسبت زنان به مردان برابر %2/72بيمار ) 13بودند. 
بود. شايع ترين فرم واريانت هاي غير معمول شامل  9/4 ± 8/12انحراف معيار(  ±سال با ميانگين ) 55تا  0فاصله زماني شروع بيماري تا تشخيص بين 

 (.%57بود ) (−CD4+/CD8)بود. از نظر ماركرهاي سلولي، شايع ترين فرم به صورت  (%8/27( و پويکيلودرما )%8/27ضايعات هيپوپيگمنته )
ي شود. عدم م نتيجه گيري: تفاوت هاي اساسي در ويژگي هاي اپيدميولوژيک بيماران با واريانت هاي غيرمعمول مايکوزيس فانگوئيدس در اين مطالعه مشاهده

 ين تر بيماري در اين مطالعه در مقايسه با مطالعات كشورهاي غربي از جمله اين تفاوت ها است.شيوع بيشتر اين بيماري در مردان و سن شروع پاي
 كلمات كليدي: لنفوم پوستي، مايکوزيس فانگوئيدس، واريانت هاي آتيپيک، ايران.
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Sublingual misoprostol versus intravenous oxytocin in the management of 
postpartum hemorrhage after cesarean delivery: Randomized Control Trial 

Neda Mirjan1, Nahid Rahbar2, Raheb Ghorbani3 

1 Student Research committee, Research Center of Abnormal Uterine Bleeding, Department Of 
Obstetrsics And Gynecology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 
2 Research Center of Abnormal Uterine Bleeding, Department Of Obstetrsics And Gynecology, Semnan 
University of Medical Sciences, Semnan, Iran 
3. Research Center of Social Determinants of Health, Department of Social Health, Semnan University of 
Medical Sciences, Semnan, Iran 
Background: Postpartum hemorrhage is a major cause of maternal mortality and morbidity. It has been 
identified that active management of third stage of labor is an effective way in preventing postpartum 
hemorrhage. This randomized controlled trial was conducted to compare sublingual misoprostol versus 
intravenous oxytocin in the management of postpartum hemorrhage in cesarian section. 
Methods: In this randomized controlled trial conducted in semnan amiralmomenin hospital from 
2013 to2014, 100 pregnant(G1,2) women were enrolled. They were randomized to receive either 800 
microgram sublingual misoprostol (50 woman) or 60 IU oxytocin intravenously(50 woman), immediately 
after the opening of peritoneom. preoperative and post operative hematocrit level were measured in 
both groups. Data was analyzed by independent simple T-Test, Paired T Test and Chi square in SPSS 16 
software. 
Results: Among 100 participants. Mean±SD of age in misoprostol group was 28.9±2.8 and in oxytocin 
group was 29.1±2.9. There was no significant difference occurred between preoperative and 
postoperative hematocrit levels in misoprostol and oxytocin groups(2.62±2.26 vs. 3.15±2.51 
respectively) (p=0.272). The need for additional uterotonic was significantly higher in oxytocin group 
(16%) than misoprostol group (2%) 1 hour after delivery (p=0.03). The incidence of shivering was 
significantly higher in the misoprostol group (p=0.001) but hypotention was more in oxytocin group 
(p=0.003).  
Conclusions: sublingual misoprostol was effective as IV oxytocin in reducing blood loss at cesarean 
section. Misoprostol is offered due to several advantages such as stability in room temperature, easier 
and oral administration and less cost that makes it a suitable, safe and effective alternative to classic 
uterotonics in low resource areas. 
Keywords: Cesarean, misoprostol, oxytocin 
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 ارتباط بين حجم تزریق خون و بروز عوارض پس از عمل جراحی شکستگی هيپ در بيماران مسن
 3، نعيم السادات كيا2محمد فروزش فرد 1، احمد شيخي1 *محمد ميرزايي خواه

 دانشجوي هوشبري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان 1

 وشي و مراقبت هاي ويژه، عضو هيئت علمي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنانمتخصص بيه 2

 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت،  3

 
ض موجب افزايش مرگ و مير، افزايش مدت بستري در بيمارستان و مقدمه و هدف: انجام عمل جراحي با عوارض بااليي همراه است. اين عوار

افزايش هزينه هاي درماني مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط بين تزريق خون و بروز عوارض پس از عمل جراحي شکستگي هيپ بوده 
 است.

سال اخير در  5الي كه جهت جراحي شکستگي هيپ طي س 65تحليلي گذشته نگر، بيماران باالي _مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي
بيمارستان اميرالمومنين)ع( سمنان بستري شده بودند، وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري اطالعات چک ليست محقق ساخت شامل مشخصات 

صورت  SPSS16 ده ها با استفاده ازتجزيه و تحليل دا دموگرافيک، حجم خون تزريق شده به بيمار و بروز عوارض پس از عمل جراحي بود. اين
 گرفت.

( بودند. ميانگين سني بيماران 7/53نفر زن )% 139( و 3/46نفر مرد )% 120بيماري كه مورد بررسي قرار گرفتند،  259يافته ها: از بين 

واحد خون  4( 3/2نفر)% 6خون و واحد  3( 2/6نفر)% 16واحد خون، 2( 7/14نفر)% 38واحد خون،  1( 5/18نفر)% 48سال( بود.  95-65)72/7±77
( نيز خون دريافت نکرده بودند. بين حجم تزريق خون و بروز عوارض پس از عمل جراحي ارتباط معنادار و مستقيم مشاهده 3/58نفر )% 151و 

 (.p=001/0شد)
ود س از عمل جراحي ارتباط مستقيم وجنتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده، بين حجم خون دريافت شده توسط بيمار و بروز عوارض پ

 دارد. توجه خاص تيم درماني به حجم مناسب خون مورد نياز بيمار مي تواند موجب كاهش اين عوارض شود.
 كلمات كليدي: تزريق خون، عوارض جراحي، بيماران مسن
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 آیا عفونت پس از عمل جراحی شکستگی هيپ در زنان بيشتر است؟

 3، نعيم السادات كيا2، محمد فروزش فرد1حمد شيخي، ا1*محمد ميرزايي خواه

 دانشجوي هوشبري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان 1

 عضو هيئت علمي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان بيهوشي و مراقبت هاي ويژه، متخصص 2
 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، مركز تح 3

 

مقدمه و هدف: يکي از مهمترين عوارض پس از جراحي شکستگي هيپ، عفونت است. اين عارضه موجب افزايش هزينه هاي درماني، موربيديتي 
 لعه بررسي ارتباط بين جنسيت و عفونت پس از جراحي شکستگي هيپ بوده است.و حتي مورتاليتي اين بيماران شود. هدف از اين مطا

سال اخير در  5سالي را كه جهت جراحي شکستگي هيپ طي  65تحليلي گذشته نگر، بيماران باالي _مواد و روش ها :در يک مطالعه توصيفي
ند. ابزار گردآوري اطالعات چک ليست محقق ساخت شامل بيمارستان اميرالمومنين)ع( سمنان بستري شده بودند، جهت مطالعه انتخاب شد

 صورت گرفت.SPSS16اطالعات دموگرافيک و بروز عفونت پس از عمل جراحي بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از

 14سال( بود. 65-95)77±72/7مرد بودند. ميانگين سني بيماران و بقيه ( 7/53نفر زن )% 139بيمار مورد بررسي قرار گرفتند كه  259يافته ها: 
ارتباط  عفونت پس از عمل جراحيو  جنسيتبين ( مرد بودند.7/1نفر)%2( از آنان زن و 6/8نفر)%12( از بيماران مبتال به عفونت شدند كه 4/5نفر)%

 .(p=013/0معناداري مشاهده شد)
حي شکستگي هيپ در بين زنان به طور معني داري بيشتر از نتيجه گيري: بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه، شيوع عفونت پس از عمل جرا

 مردان است. بديهي است تدابير ويژه اي جهت جلوگيري از عفونت در زنان ضرورت مي يابد.
 كلمات كليدي: عفونت، زنان، عمل جراحي
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 چشممقایسه گلودرد بعد از الرنژیال ماسک و یا لوله تراشه تحت بيهوشی عمومی جراحی

 3، احسان بايگي2 فريبا سلحشور، 1انه الجوردي سيده ريح

 دانشجوي كارشناسي ناپيوسته ارشد پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايران 1

 مربي هوشبري دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايران 2
 مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايرانكارشناسي پيوسته هوشبري دانشکده پرستاري و  3

سير ايي در ممقدمه و هدف: يکي از عوارض شايع و ناراحت كننده بعد از بيهوشي عمومي بروز گلودرد است. شايعترين علت آن ضايعات ناشي از ورود ابزاره
ان مراجعه كننده به اتاق عمل چشم پس از طبيعي شدن عالئم حياتي، از راه هوايي بيماران براي اداره راه هوايي آنهاست. از آنجائيکه تعداد زيادي از مددجوي

ي با مبيمارستان مرخص مي شوند. براي پژوهشگر اين سئوال پيش آمد كه در مورد شيوع گلودرد بعد از عمل هاي جراحي چشم بيماران تحت بيهوشي عمو
 لوله تراشه و الرنژيال ماسک پژوهشي را انجام دهد. 

در  1392بيمار تحت بيهوشي عمومي چشم طي ماه هاي ارديبهشت و خرداد  54ا: اين پژوهش، يک مطالعه توصيفي تحليلي است كه بر روي مواد و روش ه
مومي، اتاق هاي عمل چشم بيمارستان خاتم االنبياء )ص( مشهد انجام شد. اطالعات در مورد بروز گلودرد عصر روز بعد از عمل جراحي تحت بيهوشي ع

-Tوارد و در قالب آزمون هاي آماري كلوموگروف اسميرنف، جدول توزيع فراواني،  SPSSاس تلفني جمع آوري شد. داده ها در نرم افزار آماري توسط تم

Test .و كاي اسکوئير تجزيه و تحليل انجام شده است 
بدست آمده P =974/0بود.  %2/46و الرنژيال ماسک  %7/46ل تراشه گلودرد نداشتند. گلودرد بعد از لوله گذاري داخ %7/53گلودرد داشتند و  %3/46ها: يافته

بدست آمده از آزمون آماري كاي اسکوئير نشان دهنده P =973/0نشان دهنده اين است كه دو گروه گلودرد )بروز و عدم بروز( همگن هستند.  T-Test از
 باط معني داري وجود دارد.اين است كه دو گروه لوله تراشه و الرنژيال ماسک با بروز گلودرد ارت

د و تفاوت اشگيري: با توجه به نتايج آزمون ها، بروز گلودرد طي نگهداري راه هوايي با هر دو وسيله در بيهوشي عمومي از شيوع بااليي برخوردار مي بنتيجه
 يده شود.، بنظر مي رسد در اين مورد نيز بايد چاره اي انديشETTو يا  LMAاندک بروز گلودرد در دو گروه 

 تراشهماسک و لولهكلمات كليدي: گلودرد، بيهوشي عمومي، الرنژيال
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 (و سرطان دهانه ی رحم در مطالعات ایرانیHPVارتباط ویروس پاپيلومای انسانی )
 سن زادهسعيد ح-5محسن فرج اهلل بيک نوري،-5اصغر حسين نژاد ، -4سيد رضا مودب ،  - 3نويد سرخس اسبقي ،-2، امين محمدزاده * -1

 (aminmohamadzade@ymail.comكميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پيرا پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز ، تبريز ، ايران *)-1
 دانشجوي كارشناسي ارشد ژنتيک ،دانشگاه آزاد اسالمي تبريز-2
 دانشيار ميکروب شناسي ، دانشکده پيرا پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز -3
 ارشناس علوم آزمايشگاهي،بيمارستان امام رضا)ع( تبريزك -4
 كارشناس ارشد مديريت ،بيمارستان امام رضا)ع( تبريز -5
 دانشجوي كارشناسي علوم آزمايشگاهي، دانشکده پيرا پزشکي، ،دانشگاه علوم پزشکي تبريز -6

ميليون نفر در سرتا سر دنيا مبتال به  660ي باشد.حدود مقدمه و هدف: در زنان مبتال به سرطان ، سرطان رحم دومين نوع سرطان شايع م

ن نوع از سرطان گزارش شده ي( با اHPV:Human Papilloma virusهستند. در مطالعات مختلف ارتباط ) HPV عفونت هاي تناسلي

توسط پژوهشگران ايراني در  با سرطان دهانه ي رحم در زنان در تحقيقات انجام شده HPVاست . هدف از مطالعه ي حاضر ،ارتباط عفونت 
 گذشته بوده است.

-SID از كشورمان در پايگاه 2014- 2004سال گذشته از سال 10روش مطالعه : تحقيق حاضر بر اساس تحقيقات گزارش شده طي 

Medline-Magiran .مي باشد 

بيمار مبتال به سرطان دهانه  370رحم در مجموع  در سرطان دهانه ي HPVيافته ها: در مطالعات گزارش شده ايراني در زمينه ي ارتباط حضور 

( منفي گزارش %24مورد ) 87مثبت و  HPV( از نظر عفونت %76) 283ي رحم كه با روش هاي پاتولوژي مورد بررسي قرار گرفته بودند تعداد 
 شده بودند.

لت اندک بودن مطالعات ، نياز به انجام تحقيقات با سرطان دهانه ي رحم را تقويت مي كند ولي به ع HPVنتيجه گيري: اين نتايج ارتباط 

-SID- Medline. سرطان پستان ،  HPVگسترده تر در جمعيت هاي مختلف و سنين مختلف در ايران معين مي شود كليد واژه : 

Magiran 
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بررسی شيوع یبوست، عوامل خطر و تاثير داروهای تجویز شده، در بيماران بستری در بخش 

 مراقبت ویژه

 3، ابوالفضل عبداهلل پور2*محمد ميرزايي خواه، 2، احمد شيخي1مد رضا رضويمح

 دانشجوي كارشناسي ارشد مراقبت ويژه، دانشکده پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان 1

 درماني سمنان، سمنان دانشجوي هوشبري، كميته ي تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 2

 متخصص بيهوشي، عضو هيئت علمي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان 3

اي است كه به دليل شرايط بيمار و بخش مراقبت ويژه و كنند. يبوست عارضهمقدمه و هدف: اختالالت حركات گوارشي، عمدتا ًبه صورت يبوست بروز مي
 يددي كه در بروز آن نقش دارند، شيوع بااليي دارد. هدف از اين مطالعه تعيين شيوع يبوست، عوامل دخيل در بروز آن و تعيين تاثير داروهاهمچنين عوامل متع

 تجويز شده در درمان آن است.
از بين بيماران بستري در بخش مراقبت  گيري آسان در دسترس،به صورت نمونه بيمار 58مواد و روش ها: در اين مطالعه ي تحليلي مقطعي، به مدت سه ماه، 

، بررسي شدند. بيماراني كه جراحي شکم داشتند و كمتر از سه روز بستري بودند، از مطالعه خارج 1391ويژه ي داخلي بيمارستان فاطميه شهر سمنان، در سال 
ه، تند مبتال به يبوست در نظر گرفته شدند. بيماران پس از ورود به مطالعو بيماراني كه عدم دفع گوارشي براي سه روز متوالي و يا كم تر از سه بار در هفته داش

واالت و ستا زمان ترخيص از بخش و يا مرگ مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار جمع آوري اطالعات، شامل چک ليست محقق ساخت، شامل اطالعات دموگرافيک 

 ، آناليز و بررسي شد.T-testي( بود. در نهايت، داده ها به كمک آمار توصيفي و نيز روش مربوط به يبوست)تعداد دفع، نوع رژيم غذايي، داروهاي مصرف

بود.  58/17 ± 22/5سال بودند. متوسط نمره آپاچي آنها  65درصد زير  27سال و  65ها بيشتر از درصد از نمونه 73درصد مرد و بقيه زن بودند.  9/41 يافته ها:
(، نمره وضعيت p=0.063(، سابقه مصرف سيگار)p=0.084(، جنسيت)p=0.086باط معناداري بين سن)درصد بود. ارت 7/41شيوع يبوست 

(، مصرف داروهاي مسبب p=0.059دهنده و مخدر)(، مصرف داروهاي تسکينp=0.071(، وصل به دستگاه تهويه مکانيکي)p=0.066سالمت)

بروز يبوست با افزايش مدت زمان بستري در بخش مراقبت ويژه ارتباط مستقيم و ( مشاهده نشد. p=0.076اي)هاي زمينه( و بيماريp=0.065يبوست)
شد و تا زمان كسب ساعت اول بستري شروع مي 48درصد از بيماران، در  85يبوست در  (.p=0.002و  روز 8± 5روز در مقابل  5/10 ±5معنادار داشت )

گرفت همراه با كاهش يبوست نبود و ارتباط معناداري ه جهت درمان يبوست مورد استفاده قرار ميمعيار خروج از مطالعه ادامه داشت. داروهاي مسهل و ملين ك

 (.p=0.072با آن نداشت)
وامل دهد. با توجه به نقش عهاي دارويي، يبوست در بخش مراقبت ويژه، شيوع بااليي داشته و مدت زمان بستري را افزايش ميرغم درمانگيري: علينتيجه

اني ترين علت شيوع باالي يبوست را، نبود يک برنامه درمتوان مهمبروز يبوست و همچنين تفاوت در شرايط، تاثير داروها و شدت يبوست بيماران ميمتعدد در 
  مناسب معرفي كرد.

 كلمات كليدي: يبوست، بخش مراقبت ويژه، عوامل خطر، تاثير داروها
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 هيپ در مردان بيشتر است؟آیا بروز ترومبو آمبولی پس از جراحی شکستگی 
 3، نعيم السادات كيا2، محمد فروزش فرد1احمد شيخي، 1* محمد ميرزايي خواه

 دانشجوي هوشبري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان 1
 ي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنانمتخصص بيهوشي و مراقبت هاي ويژه، عضو هيئت علمي، دانشگاه علوم پزشک 2
 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت،  3

 

مقدمه و هدف: انجام عمل جراحي با عوارض بااليي همراه است. از جمله اين عوارض ترومبو آمبولي است كه موجب افزايش مرگ و مير، 
فزايش مدت بستري در بيمارستان و افزايش هزينه هاي درماني مي شود. هدف اين مطالعه بررسي ارتباط بين جنس مذكر و بروز ترومبو آمبولي ا

 پس از عمل جراحي شکستگي هيپ بوده است.
سال اخير در  5ي هيپ طي سالي كه جهت جراحي شکستگ 65تحليلي گذشته نگر، بيماران باالي _مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي

بيمارستان اميرالمومنين)ع( سمنان بستري شده بودند، وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري اطالعات چک ليست محقق ساخت شامل مشخصات 
يل داده لبروز ترومبو آمبولي پس از عمل جراحي بود. تجزيه و تح مصرف سيگار و بيماري هاي همراه، ،(محل زندگي ،يت)سن، جنسدموگرافيک

 صورت گرفت. SPSS16 ها با استفاده از
( بودند. ميانگين سني بيماران 7/53نفر زن )% 139( و 3/46نفر مرد )% 120بيماري كه مورد بررسي قرار گرفتند،  259يافته ها: از بين 

( مبتال به ترومبو آمبولي شدند. بين 5/3)%نفر 9 ( از اين بيماران سيگاري و بقيه غير سيگاري بودند.7/9نفر)% 25سال( بود.  95-65)72/7±77

 .(p=001/0جنسيت مذكر و ترومبو آمبولي ارتباط معناداري مشاهده شد)
با توجه به نتايج به دست آمده، بروز ترومبو آمبولي در مردان به طور معني داري بيشتر از زنان است. اين عارضه شايع ترين علت  نتيجه گيري:

از عمل جراحي است. استفاده از هپارين با وزن مولکولي پايين به طور موثري موجب كاهش اين عارضه خواهد  مرگ و مير، طي سه ماه پس
 شد. همچنين انجام مطالعات بيشتر به ساير محققان توصيه مي شود.

 مردان، ترومبو آمبوليجراحي شکستگي هيپ،  كلمات كليدي:
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شاغل در بيمارستان های آموزشی شهرستان در پرستاران  Dبررسی ميزان شيوع کمبود ویتامين 

 سمنان و ارتباط آن با افسردگی
 4*فائزه حدادنياو  3، مجيد ميرمحمدخاني2، وحيد سمناني1بهناز بهنام

 دانشيار بيماري هاي اعصاب و روان، بيمارستان كوثر، سمنان، ايران، 1
 دانشيار و پاتولوژيست، بيمارستان كوثر، سمنان، ايران، 2

 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانتحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، مركز  3
 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران كميته تحقيقات دانشجويي 2

فشار  ويتامين دي، و به علتپرستاران، به علل مختلفي چون شيفت كار شبانه و برخورداري كمتر از نور آفتاب، در معرض كمبود  :ه و هدفمقدم
 عكاري و هيجانات شغلي باال، در ريسک ابتال به اختالالت اضطرابي و افسردگي قرار دارند؛ بنابراين، اين مطالعه با هدف تعيين ميزان شيو

ن دو انجام تمالي بين ايافسردگي و كمبود ويتامين دي، در پرستاران بيمارستان هاي آموزشي شهرستان سمنان و در نتيجه، يافتن رابطه ي اح
 گرفت.

پرستار شاغل در بيمارستان هاي  256، تعداد d=5/0و  p ،5/0=α=8/0تحليلي، با در نظر گرفتن -در اين مطالعه ي توصيفي مواد و روش ها:
 ه شدند. ابزار گردآوريآموزشي شهرستان سمنان، با توجه به معيارهاي ورود و خروج در نظر گرفته شده، به روش طبقه اي تصادفي وارد مطالع

 داده ها، پرسش نامه اي شامل اطالعات دموگرافيک و پرسشنامه خود ايفاي بک، با روايي تاييد شده به كمک نظر اساتيد و مطالعات مشابه، و
كننده، در آزمايشگاه بود. براي سنجش سطح ويتامين دي خون، از تمام افراد شركت  7/0پايايي به دست آمده از روش آلفاي كرونباخ باالتر از 

دقيقه قرار داده شد. سرم جدا  5به مدت  3500سي سي خون گرفته شده و در دستگاه سانتريفيوژ، در دور  5بيمارستان كوثر و در شرايط استريل، 
به روش االيزا  vit D(OH)25شده، بالفاصله فريز و مقدار كمي آن بر حسب واحد نانوگرم بر ميلي ليتر، با استفاده از كيت اندازه گيري 

با  واندازه گرفته شد. در نهايت، سطح ويتامين دي در كل پرستاران و به تفکيک زير گروه هاي مورد مطالعه، بر اساس ميانگين و انحراف معيار 
 مقايسه شد؛ هم چنين، مقايسه ي درصد زير گروه ها، با استفاده از آزمون كاي دو انجام گرفت. Tاستفاده از آزمون 

سال، كه  74/29 ± 919/7( نفر مذكر، با متوسط سن %2/24)44( نفر مونث و %8/75)138نفر، شامل  182در اين مطالعه،  ه ها:يافت

 09/7 ± 628/6( نفر نيز، داراي مدرک كارشناسي ارشد بودند، با متوسط سابقه ي كار %9/9)18( نفر داراي مدرک كارشناسي و 1/90%)164

( نفر از آن ها، سابقه %6/6)12كيلوگرم بر متر مربع بود. فقط  47/22 ± 717/3( اين افراد، BMIايه ي توده ي بدني)سال وارد مطالعه شدند؛ نم

و  45/10 ± 404/6ي مصرف مکمل هاي ويتامين دي را ذكر مي كردند. متوسط نمره ي افراد از پرسش نامه ي اضطراب و افسردگي بک، 
نانوگرم بر ميلي ليتر بود. نتايج اين مطالعه نشان داد كه هرچه قدر ميزان ويتامين دي  10/13 ± 865/5متوسط سطح ويتامين دي اين افراد، 

، p ،338/0-=r=001/0افراد بيش تر باشد، نمره ي فرد از پرسش نامه ي بک كمتر خواهد بود و بنابراين، ميزان افسردگي وي كمتر خواهد بود)
561/3-=t.) 

ه نشان داد كه با كمبود ويتامين دي فرد، شانس وي براي ابتال به افسردگي بيشتر خواهد شد؛ اما به هرحال، انجام نتايج اين مطالع نتيجه گيري:
مطالعات بيش تر، با رفع محدوديت هاي اين مطالعه، در جوامع آماري و گروه هاي مختلف افراد، به ساير پژوهش گران توصيه و پيشنهاد مي 

 .گردد
 تامين دي، افسردگي، پرستاران، سمنانكمبود وي كلمات كليدي:
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 یمقایسه دو روش استفاده مداوم و منقطع از گاز انتونوکس بر عوارض نوزاد
 4ي، ياسر تبراي3يتال يآباد ي، حسين صف2يرويا باغان، 1ژيال آگاه 

 -سبزوار يدانشگاه علوم پزشک-jilaagah@yahoo.com، 2ر، سبزوا يدانمشگاه علوم پزشک ياستاديار گروه زنان. دانشکده پزشک -سبزوار يدانشگاه علوم پزشک-1 
دانشگاه علوم -4 قزوين، ، يعلوم پزشک اهدانشگ يرزيدنت داخل -قزوين يدانشگاه علوم پزشک-3 سبزوار، ، يدانشگاه علوم پزشک يدانشکده ماماي يعضو هيئت علم يمرب

  سبزوار، يم پزشکدانشکده بهداشت دانشگاه علو ي، هيئت علم يمرب -سبزوار يپزشک

  
ا كه همراه است از انج يبيشتر يدرد يرسدكاربرد روش مداوم با ب يكه به نظر م يگردد.در حال ي: انتونوكس عموما به شيوه منقطع استفاده مو هدف مقدمه

 دهيم.  قرار يرا مورد بررس يارض نوزادوجود دارد. بر آن شديم تا در اين پؤوهش تاثير آن بر عو ياين روش نتايج ضد و نقيض يدر مورد عوارض احتمال
سبزوار انجام شد افرد در دو گروه استفاده  يزن مراجعه كننده به بيماريتان مبين 100 ياست كه بر رو ي: مطالعه حاضز يک مطالعه نيمه تجربمواد و روش ها

ط نرم زائو بود. تجزيه و تحليل توس دهمعاينه و فرم ثبت اطالعات از پرونمداوم و منقطع از گاز انتونوكس قرار گرفتند.ابزار مورد استفاده شامل فرم مصاحبه، 
 دو انجام شد.  يتست و كا يت يآمار يو استفاده از آزمون ها 17اس اس  يافزار اس پ

نمره آپگار  5د نداشت و در دقيقه دار از نظرنمره آپگار دقيقه اول بين دو گروه وجو يمعن يقلب جنين مطلوب بود.اختالف آمار ييافته ها:در هر دو گروه صدا
ويژه نوزادان و نياز به احيا در هيچ كدام از نوزادان وجود نداشت.ميزان مکونيال شدن در دو گروه  يدر بخش مراقبت ها يبود.نياز به بستر 10نوزادان  مامت

 قطع بيشتر بود.از گروه من يدار يمادران در گروه مداوم به طور معن ينداشت.رضايت مند يدار يتفاوت معن
 يهمراه بودبا انجام مطالعات بيشتر مادر را م يبيشتر يبر نوزاد نداردو نسبت به روش منقطع با رضايت مند يكه روش مداوم اثر سوئ ا: از آنجينتيجه گير 

  توان در نحوه استفاده از گاز انتونوكس آزاد گذاشت.
  
 يرض نوزادعوا |روش منقطع |روش مداوم |انتونوكس :لمات كليديك
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Characteristics of Primary Cutaneous T-Cell Lymphoma in Iran: A 10-Year 
Retrospective Study 

Ali Boustani1, Farahnaz Fatemi Naeini2, Hamidreza Sadeghiyan2, Mohsen Pourazizi1, Bahareh Abtahi-
Naeini2,3 

1Students’ Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 
2Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Isfahan 
University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 
3Students’ Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

 

Background. Primary cutaneous T-cell lymphomas (CTCLs) are a group of extranodal non-Hodgkin 

lymphomas that may be present in the skin without any evidence of extracutaneous disease. The aim of this 

study was to evaluate the epidemiological characteristics of primary CTCL in Isfahan, Iran.  

Method. A total of 95 patients who were diagnosed as having primary CTCL were recruited during a 10-

year period (2003–2013) and were classified according to the newWHO-EORTC criteria. 

Results.The patient group consisted of 43 (44.8%) males and 53 (55.2%) females, which indicated a female 

predominance (M : F ratio 1 : 1.2). The mean 

age at the time of diagnosis was 41.78 ± 16.88 years (range: 7–84 years). Prior to diagnosis, the lesions had 

persisted for a mean of 8.34 ± 4.38 years (range: 0–55 years). The age at peak diagnosis was 20–40 years 

(43%).The most frequent subtypes were mycosis fungoides (MF) (88.5%). Four patients died from CTCL-

related complications.  

Conclusions. The distinguishing epidemiologic characteristics of primary CTCL, particularly thoseMF, in 

Iran, are the absence of amale predominance and lower age at diagnosis. This is likely because of the 

characteristic ethnic group diversity and increased susceptibility among younger population. 
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 بررسی شيوع عوارض و مرگ و مير پس از جراحی شکستگی هيپ
 3، نعيم السادات كيا2، محمد فروزش فرد1، احمد شيخي1*محمد ميرزايي خواه

 دانشجوي هوشبري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان 1
 عضو هيئت علمي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنانمتخصص بيهوشي و مراقبت هاي ويژه،  2

 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت،  3

 

، افزايش مدت بستري در بيمارستان و مقدمه و هدف: انجام عمل جراحي با عوارض بااليي همراه است. اين عوارض موجب افزايش مرگ و مير
 افزايش هزينه هاي درماني مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي شيوع عوارض و مرگ و مير پس از جراحي شکستگي هيپ بوده است.

اخير در سال  5سالي كه جهت جراحي شکستگي هيپ طي  65تحليلي گذشته نگر، بيماران باالي _مواد و روش ها : در اين مطالعه توصيفي
بيمارستان اميرالمومنين)ع( سمنان بستري شده بودند، وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري اطالعات چک ليست محقق ساخت شامل مشخصات 

دموگرافيک)سن، جنسيت، محل زندگي(، مصرف سيگار، نوع بيهوشي، عوارض ايجاد شده در بيمارستان مانند )ترومبوآمبولي، ترومبوز وريد 

 صورت گرفت. SPSS16 اتوم، عفونت و فوت( بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از، هم عمقي
( بودند. ميانگين سني بيماران 7/53نفر زن )% 139( و 3/46نفر مرد )% 120بيماري كه مورد بررسي قرار گرفتند،  259يافته ها: از بين 

( از اين بيماران سيگاري و 7/9نفر)% 25( ساكن روستا بودند. %12نفر)31هر و ( ساكن ش%88نفر)228سال( بود. از اين تعداد  95-65)72/7±77
( بيهوشي عمومي بود. به طور كلي 6/6نفر)%17( اپيدورال و 3/26نفر)% 68( اسپاينال، 2/67بيمار)% 174بقيه غير سيگاري بودند. نوع بيهوشي 

( نيز در بيمارستان 6/4نفر)% 12داقل دچار يکي از عوارض زودرس شدند. ( ح6/28نفر)% 74( بدون هيچ عارضه خاصي و تعداد 4/71نفر)% 185
 فوت كردند.

نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده، عوارض ريوي، سوء تغذيه، زخم بستر، عفونت هاي مختلف و ضايعات قلبي عروقي از شايع ترين 
ي راهکارهايي جهت كاهش اين عوارض و متعاقبا كاهش مرگ و مير در نظر علل مرگ و مير اين بيماران است. بنابراين بايستي تيم درمان

 بگيرند.
 عوارض، مرگ و ميرجراحي شکستگي هيپ،  كلمات كليدي:
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اعتبارسنجی اندازه گيری سدیم دریافتی از طریق نمونه تصادفی ادرار درمقایسه با جمع آوری 

 ستان فاطميهساعته در بيماران بستری در بخش داخلی بيمار 24ادرار 
 1مجيد مير محمد خاني، 2جعفر جندقي، 1نعيم السادات كيا ،1*عباس زياري، 1الهه قدس

 گروه پزشکي اجتماعي دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان، ايران مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، 1
 هي عالي بهداشت عمومي، معاون بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان، ايراندكتراي حرفه اي پزشکي، گوا 2

 
 زمقدمه و هدف: ارتباط دريافت باالي سديم و شيوع بيشتر بيماري فشار خون و بعضي از سرطانها ثابت شده است. گرچه دريافت سديم ميتواند ا

ندازه گيري شود اين روش ندرتا در ارزيابي باليني بيماران بکار گرفته ميشود كه دليل آن دشواري جمع آوري ساعته ا 24طريق جمع آوري ادرار 
ع تکرار جمادرار، هزينه ها و زمان بري باال و جمع آوري نادرست ادرار در اين روش است. عالوه بر اين تغييرات بارز روزانه دريافت نمک، نياز به 

ساعته  24غروب ( بجاي جمع آوري ادرار  –ميشود. هدف از اين مطالعه سنجش دقت نمونه تصادفي ادرار ) ناشتا ساعته را موجب  24آوري 
 بعنوان استاندارد طاليي دريافت سديم ميباشد.

اي ورود و زن ( در روز اول بستري پس از لحاظ كردن معياره 84مرد و  52نفر از بيماران بستري در بخش داخلي )  136مواد و روش ها: در 
ساعته به روش استاندارد  24خروج، نمونه تصادفي ادرار غروب انجام شد و صبح روز بعد، پس از جدا كردن يک نمونه ناشتا، جمع آوري ادرار 

-Tاي و با آزمونه SPSS 19انجام گرديد و كليه نمونه ها جهت بررسي شاخصهاي مورد نظر به آزمايشگاه ارسال شد.سپس داده ها با نرم افزار

test  و رگرسيون و نمودارROC .تحليل شد 

 =p.  0.476و  0.513( معني داري ديده شد) به ترتيب  r)  ساعته ادرار و نمونه تصادفي صبح و غروب همبستگي 24يافته ها: بين سديم 

 (. p= 0.000بود )  0.737و  0.702براي نمونه ناشتا و غروب به ترتيب  ROC(. منحني  0.000
ري: يافته هاي مطالعه تاييد كننده فرضيه مطرح شده در مطالعه ميباشد ليکن براي حصول به دقت بيشتر نياز به مطالعات تکميلي با نتيجه گي

 انجام نمونه تصادفي در زمانهاي متفاوت از شبانه روز ميباشد تا بتوان جايگزين مناسبي براي استاندارد طاليي معرفي شود.
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 دی و پتيدین عضالنی در مرحله فعال ليبر بر ضربان قلب و آپگار جنينمقایسه اثر فنتانيل وری
 1، طاهره وفايي نژاد1و3، مژده نامداري2، راهب قرباني1*صنم مرادان

 ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم  1
 ر بر سالمت، گروه پزشکي اجتماعي دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موث 2.

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان، ايران 3

روش، ريسک ها و مزاياي مادري و جنيني متفاوتي بر اساس تاثيرات، در مقدمه و هدف: در ميان روشهاي در دسترس براي كاهش درد ليبر، هر 
لب قدسترس بودن و قابليت پذيرش توسط بيمار را دارد. هدف از اين مطالعه، مقايسه پتيدين عضالني و فنتانيل وريدي بر آپگار نوزاد و ضربان 

 جنين در حين ليبر بود.
ساله ترم، تک قلو با نمايش ورتکس در فاز فعال ليبر  18 – 40خانم باردار  200كور بر روي مواد و روش ها: يک كارآزمائي باليني يک سو 

ميکروگرم  50ميلي گرم پتيدين عضالني و  50نفري تقسيم شدند و پس از تزريق  100انجام شد. با شروع فاز فعال ليبر بيماران به دو گروه 
دقيقه در گروه فنتانيل و سپس هر ساعت تا زمان  20دقيقه در گروه پتيدين و  30بعد از  فنتانيل وريدي در هر گروه، مجددا اسکور درد بيمار

 در هر گروه ارزيابي شد. آپگار نوزاد زايمان بررسي وسپس ضربان قلب جنين و
تغييرات  ارض جنيني شاملعو(  P < 0.001) يافته ها: استفاده از فنتانيل نسبت به پتيدين با اثرات بي دردي بيشتري در زايمان همراه است. 

 تفاوت معني داري بين دو گروه ندارد.(  P = 0.156)  10و  ( P = 0.314)  5وآپگار نوزاد در دقايق  ( P > 0.05) ضربان قلب جنين 
 در كاهش شدت درد است .از نظر عوارض جنيني دو دارو تفاوتي با هم ندارند. نتيجه گيري : فنتانيل داروي موثرتري

 دي : پتيدين ، فنتانيل ، ليبر فعال ،آپگاركلمات كلي
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 ؟بی حسی نخاعی یابيهوشی عمومی  با سزارین بيماران پره اکالمپسی عمل
 3و سميرا نيک نژاد  2، مجيد ميرمحمدخاني1شهرزاد آقاعمو 1* صنم مرادان، 1نجمه فائز

 پزشکي سمنان، سمنان، ايران ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوممركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم  1

 رانسمنان، ايمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، گروه پزشکي اجتماعي دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان،  2
 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان، ايران 3

 

با تناقضات موجود در مورد روش ارجح بيهوشي در عمل سزارين بيماران پره اكالمپسي اين مطالعه با هدف بررسي  با توجه: ه و هدفمقدم
در بيماران پره اكالمپسي بستري شده در  ،درعمل جراحي سزارين ،بي حسي نخاعي عوارض بيهوشي عمومي و ي مقايسهميزان شيوع و 
 سال انجام شد.7 ن )ع( استان سمنان در طي مدتالمومنيبيمارستان امير

در اين مطالعه ي تحليلي مقطعي، نوع روش بيهوشي وعوارض به دنبال ان شامل هيپوتنشن، خونريزي، اپگار نوزاد، مرگ  مواد و روش ها:
بستري شده در بيمارستان ته هف 40تا  37شديد يا خفيف با سن حاملگي  بيماران با پره اكالمپسينفر از 250نوزادي و مرگ مادري از 

سال ، با حفظ شرايط ورود و خروج، به روش تمام شماري، استخراج و در چک ليست مربوطه ثبت گرديد. 7المومنين )ع( استان سمنان، طي امير

 ، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون مربع كاي آناليز و بررسي شدند. Tدر نهايت، داده ها، به كمک آمار توصيفي ،آزمون 
 ( مورد تحت بيهوشي عمومي قرار گرفتند.%18) 45( مورد تحت بيحسي به روش اسپاينال و % 0/82) 205مورد بيمار، 250يافته ها: از 

ي به تفکيک نوع بيهوشي هيچ اكالمپس پره مارانيبدر  نيسزاري جراح عمل در شده جاديارابطه ي بين عوارض مختلف حاصل از بيهوشي 

 (≤05/0pبين دو روش بيهوشي نشان نداد. )اختالف معني داري را 

 فرزند(،ت عدادp=037/0(،گراويتي) p=  004/0(وميزان بروز خونريزي شديدبا تعداد پاريتي)p 038/0ميزان بروز هايپوتنشن، تنها باسن مادر)

گار پايين، با هيچ يک از پارامترها (اما ميزان بروزمرگ نوزادي و آپ>05/0p(و وجود پراكالمپسي شديدارتباط معنادار داشت.)p=002/0)زنده

 (.p≥05/0ارتباط معناداري نداشت)
ميزان بروز هايپوتنشن با وجود پراكالمپسي شديد ارتباط داشت اما ساير عوارض مربوط به عمل جراحي سزارين، در دو روش بي  نتيجه گيري:

 حسي نخاعي و بيهوشي عمومي تفاوت معني دارنداشت.
 پره اكالمپسي، سزارين، نخاعيعمومي، بي حسي بيهوشي ، هوشيكلمات كليدي: عوارض بي
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 بررسی پيامدهای فشارخون بارداری در زنان باردار
 2فريد قهرماني كوره، 1محمد كيان زرافشاني

 دانشجوي رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1
 دانشجوي رشتهعلوم تغذيه دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند 2

 علل از يکي درواقع .ميشوند مواجه آن با حاملگي دوران در باردار زنان كه است شايعي طبي عوارض از بارداري فشارخون :دفمقدمه و ه

 مبتال عارضه اين به - باردار زنان درصد 2 5 كه ميدهد نشان مطالعات .ميباشد بارداري فشارخون بيمارستان در باردار زنان شدن بستري

 غذايي رژيم و استراحت ، زودهنگام تشخيص جنين و مادر سالمت بر فشارخون پيامدهاي به توجه با.) 6921 ن،وهمکارا حجاران(ميشوند

 بر متحمل هاي هزينه و عوارض كاهش و بيماري كنترل براي شده گرفته كار به هاي استراتژي به دستيابي نحوه در سزايي به اهميت مناسب

 مبتال غير مادران نوزادان از تر پايين خون پرفشاري به مبتال مادران نوزادان تولد هنگام وزن كه ميدهد مطالعاتنشان .دارد درماني سيستم بيمارو

 .ميباشد آن از ناشي عواقب از وجلوگيري آگاهي منظور به بارداري فشارخون پيامدهاي بررسي اي كتابخانه مطالعه اين از هدف لذا .است بوده

 .است– شده گرفته بهره پژوهشي علمي هاي ژورنال و مدارک ، اسناد ، كتب از و شده انجام اي كتابخانه شرو با مطالعه اين :مواد و روش ها

 اين از برخي .دارد وجود جنين براي وهم مادر براي هم عارضه اين خصوص در توجهي قابل پيامدهاي كه داد نشان مطالعه اين نتايج :ها يافته

 .رحمي داخل رشد تاخير وزن، كم نوزاد تولد ، شده افزوده اكالمپسي پره ، زايي مرده ، ترم پره يمانزا جفت، جداشدن :از عبارتند پيامدها

 نتايج با مطالعه اين نتايج .باشد داشته اي پرمخاطره عواقب ميتواند بارداري فشارخون كه رسيد نتيجه اين به ميتوان درمجموع : گيري نتيجه

 ميتواند بارداري فشارخون كه رسيدند نتيجه اين به پژوهشگران اين .دارد همخواني ) 6921 (مکاران،وه فيروزآبادي دهقاني راضيه مطالعات

 اسپاسم پديده از ناشي مادري خطرناک عوارض و جفت دكولمان جنيني، مرگ اكالمپسي، پره ، رحمي داخل رشد اختالل همچون پيامدهايي

  .باشد داشته دنبال به عروقي وايسکمي

 به نسبت پرخطر بيماران پيگيري و بيماران از موقع به هاي ويزيت انجام با درماني بهداشتي مراكز ميگردد پيشنهاد خصوص اين در :پيشنهادات

 طريق از باردار زنان در فشارخون از ناشي عوارض به نسبت ميتواند سيما و صدا سازمان ديگر، سوي از .نمايند اقدام احتمالي عوارض كاهش

 .نمايد اقدام موقع، به هشدارهاي و رساني اطالع

 آسفکسي اكالمپسي، پره ، نوزاد تولد هنگام وزن ، جفت دكولمان ، بارداري فشارخون كلمات كليدي:
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 بررسی علل مرتبط با سوختگی ودرمان بيماران سرپایی مراجعه کننده به بخش اورژانس
 ، سکينه صيادجو*بهاره احدي

 سمنان -پزشکي سمناندانشگاه علوم  –مركز بهداشت محقق 

سوختگي نوعي جراحت پوست يا غشا مخاطي است كه در اثر گرماي شديد مواد شيميايي وجريان الکتريکي ايجاد ميشودواز  :و هدف مقدمه
مهلک ترين ضايعات فيزيکي وفيزيولوژيکي مي باشدوجز اورژانسهاي طبي قرار گرفته است . همچنين به عنوان يک علت مهم مرگ ومير 

ي رتواني در سراسر دنيا محسوب ميشود لذا در اين مقاله برآن شديم كه علل عمده مرتبط با سوختگي را شناسايي كرده تا بتوانيم باارايه يکسونا
 توصيه ها وپيشنهادات الزم درمورد پيشگيري ودرمان سريعتر از بروز اين علل ودر نتيجه ميزان مرگ وميروناتواني ناشي از سوختگي جلوگيري

 يم.كن
مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي تحليلي است كه در طي آن بيماران مبتال به سوختگي به بخش اورژانس بيمارستان آموزشي 

وپس از درمان سرپايي و اعزام به مراكز سوانح وسوختگي ، مورد بررسي قرار گرفتند.اطالعات شامل  دانشگاه علوم پرشکي سمنان مراجعه كرده
نس، شغل ،علت حادثه، درصد وشدت سوختگي ،محل سوختگي بدن ،اقدامات درماني ومراقبتي، كه با بررسي پرونده هاي اورژانسي سن، ج

 بيمارمبتال به سوختگي جمع آوري گرديد.87
( سال 21-30ده سني )مونث بودند.اكثريت آنان بترتيب در محدو %3/25مذكرو %7/74بيمار مبتال به سوختگي  87 يافته ها:نتايج نشان داد از

 %71سال تشکيل مي دادندكه 12(كودكان زير %5/27نفر را)24قرار داشتند.ازاين گروه  %4/18(سال 1-6و) %5/19( سال 40-31، )8/21%
د، شغل آزا %26كارگر، %45خانه دار ومردان بترتيب  %100متاهل بودند.ازنظر شغل زنان  %95دختر بودند.اكثريت افراد بزرگسال  %29پسرو

مايعات  ،%14، آتش با گاز%5/40، )آتش بانفت و بنزين (%7/83كارمند بودند.علت سوختگي به ترتيب حرارتي  %5/6محصل و 5/22%
 %7/76( آب جوش بوده است.اكثريت بيماران %76بوده است. بيشترين علت سوختگي در كودكان )%3/1وشيميايي %15، الکتريکي%2/24داغ

-39(، %24درصد) 10-19داشته اند.بيشترين بيماران سوختگيشان بترتيب  1سوختگي درجه %6/4آنان  واقليت 2دچارسوختگي درجه 
بيماران  %100بيماران سرم تراپي شده بودند.از %92بوده است .ازنظر اقدامات درماني و مراقبتي  %60( وكمترين آانان باالي %5/22درصد)30

بيماران مسکن  %5/72بيماران شستشوي زخم وپانسمان انجام شده بود. %100بود براي  دچار برق گرفتگي الکتروكارديوگرافي گرفته شده
تتابولين تزريق گرديد به  %6/20امپول توكسوئيدو %2/40آنان سوند فولي گذاشته شد به %1/47متادون و...(دريافت نمودند. براي -پتدين-)مرفين

 بيني گذاشته شده بود.–معدي  آنان لوله %8آنان سايمتيدين داده شده بودوبراي  4/18%
شايع ترين علت سوختگي اتش سوزي ودر كودكان آب جوش بود .اكثريت بيماران سوختگي از مردان جوان وفعال جامعه بودند.با  نتيجه گيري:

وص آنان وقع در خصآموزش روشهاي پيشگيري از حريق وتصويب قوانيني در مورد ايمني دربرابر حريق مي توان اقدامات پيشگيري ودرمان به م
جسماني ورواني سوختگي است وپيشگيري از سوختگي موجب كاهش هزينه هاي  به عمل آورد.هنوز پيشگيري موثرترين راه كاهش آسيب هاي

 سنگين ناشي از آن ميشودكه به جامعه تحميل ميشود.
 كلمات كليدي : سوختگي، بخش اورژانس
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 زيالیحت همودت مارانيدر ب هيمزمن کل ییعلل نارسا یبررس

  يگيب ني، ام ي، طاهره بلوچ ي، فرشته صادق يزمان يمصطف

در  يروش درمان کي زياليشود. همود يمحسوب م ياز مشکالت عمده سالمت عموم يکي ايدر سراسر دن هيمزمن كل يماريو هدف: ب مقدمه

گردد. اين مطالعه در راستاي بررسي علل نارسايي مزمن  يبه خون اضافه م يباشد كه عالوه بر حذف مواد زائد، مواد ضرور يم ESRD مارانيب
 انجام شد.  ارانكليه در اين بيم

 يررومطالعه ب نيبر هدف انجام شد. ا يبه صورت آسان و مبتن يرياست؛ نمونه گ يليتحل -يفيمطالعه توص کيپژوهش  نيو روش ها: ا مواد
 ليتکم قياز طر يريانجام شد. نمونه گ 1393مشهد در سال  يه علوم پزشکوابسته دانشگا يمددجو مراجعه كننده به دو مركز درمان 84

شده است و  دييگناباد تا يدانشگاه علوم پزشک ديمحتوا آن توسط اسات ييپژوهشگر ساخته انتخاب شدند كه روا کيپرسشنامه اطالعات دموگراف

 SPSSبود و با استفاده از نرم افزار  کيعات پرسشنامه اطالعات دموگرافاطال ياز آزمون بازآزمون استفاده شد.ابزار گردآور زيآن ن ييايپا يبرا
 قرار گرفت. يآمار ليو تحل هيزمورد تج 21ورژن 

درصد( و فشار خون  2/51) 2نوع ابتيد ييعلل نارسا نيشتريدرصد( بودند. ب2/76درصد ( مونث و متاهل) 1/63پژوهش) يها: اكثر واحدها افتهي
 درصد( بود.  2/1) تيآن گلومرولونفر نيدرصد( و كمتر2/51باال)

شار خون ف هيمزمن كل ييكننده نارسا جاديا يمطالعه علل اصل نيمختلف و ا يانجام شده در پژوهش ها يها ي: با توجه به بررسيريگ جهينت
ته بر مراقبت و آموزش آنها داش يترشيعوامل خطر مبتال هستند، تمركز ب نيكه به ا يمارانيب يبر رو ديبا نياست؛ بنابرا 2نوع  ابتيباال و د

 م.يباش

 
 فشار خون ابت،يد ه،يمزمن كل يينارسا ز،يالي: هموديديكلمات كل
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 بيمارستانی های عفونت ایجاد بر موثر عوامل بررسی
 2مسعود شامبياتي ،1*يزرافشان محمدكيان

 ؛ كرمانشاه پزشکي علوم دانشگاه پزشکي دانشجوي 1
 ارتش پزشکي علوم دانشگاه پرستاري رشته دانشجوي 2

 از پس ساعت 82 تا شدن بستري از پس ساعت 28 تا 82 كه ميشود اطالق هايي عفونت به بيمارستاني هاي عفونت :مقدمه و هدف

 معضالت از و شده بستري بيماران در ومير مرگ مهم عوامل از يکي بيمارستاني هاي عفونت .افتد مي اتفاق بيمارستان از بيمار ترخيص

 .است شده0 بين ايران / گزارش درصد 99 تا 2 بين جهان نقاط ساير در و درصد 82 تا6 در آن شيوع كه است بوده اخير قرن هداشتيب

 انجام مطالعات اساس بر همچنين .ميباشد بيماران در ها عفونت اين ايجاد عواملعمده از عمل اتاق پرسنل و محيط ، وسايل در موجود آلودگي

 ميان اين در كه ميباشند بيماران در ها عفونت اين ايجاد در عامل ترين مهم ها باكتري ) 6922 ( رحيمي از نقل به ممانگر توسط شده
 بيمارستاني هاي عفونت شيوع نظر از آئروژينوزا بسودوموناس و دوم مقام در اورئوس استافيلوكوک ، اول مقام در عامل ترين شايع اشريشياكلي

 هزينه و بستري مدت طول و گذاشته منفي تاثير بيمار عملکرد بر ميتوانند موقع به كنترل عدم صورت در ها عفونت اين .ددارن قرار سوم مقام در

 .ميباشد بيمارستاني هاي عفونت ايجاد بر موثر عوامل بررسي مروري مطالعه اين از هدف بنابراين .دهند افزايش را درمان هاي

 sid ، google هاي پايگاه در اينترنتي گر وجو جست ازموتورهاي آن تدوين در و بوده مروري هاي ژوهشپ نوع از مقاله اين :ها روش و مواد

scholar است شده استفاده پژوهشي علمي معتبر هاي ژورنال و كتب از و كتابخانه و. - 

 و اورئوس استافيلوكوک منفي، كواگوالز لوكوکاستافي مانند هايي ميکروارگانيسم رشد نظير عواملي كه داد نشان مطالعه اين نتايج :ها يافته
 به ساكشن نظير وسايلي وجود عدم ؛ ترالي و ساكشن تخت، مانند عمل اتاق در موجود وسايل و سطوح از بسياري سطح روي بر اشريشياكالي

 همچون اعمالي ، سيالتيک چراغ به مربوط آلودگي جراحي، وسايل مناسب عفوني ضد بر ناكافي نظارت ، ها آن از مکرر استفاده و كافي تعداد

 اين آلوده وسايل و ها لباس يا هوا جريان و ميشوند هوا در ها ميکروارگانيسم انتشار و جايي جابه سبب كه كردن عطسه و سرفه صحبت،

 .هستند دخيل ها عفونت اين ايجاد در ميکنند منتقل عمل اتاق ديگر هاي محيط به هارا ميکروارگانيسم

 ترشحات و خونريزي متعدد، پرسنل زياد، آمد و رفت همچون داليلي به عمل اتاق محيط كه ميگيريم نتيجه مطالعات اين از :گيري نتيجه

 بر آن تاثير و بيمارستاني هاي عفونت اهميت به توجه با لذا ، بوده برخوردار عفونت گسترش در عوامل ساير به نسبت بيشتري اهميت از عفوني

 .بود خواهد بيمارستان هر اساسي هاي برنامه از يکي ها عفونت اين از موقع به بيشگيري و لكنتر بيماران، سالمت

 ساكشن ، بهداشتي معضل ، عمل اتاق ، بيمارستاني عفونت ، اشريشياكلي :كليدي كلمات
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 بررسی ارتباط بين تزریق خون با بروز دليریوم پس از عمل جراحی
 3، نعيم السادات كيا2حمد فروزش فرد، م1، احمد شيخي1*محمد ميرزايي خواه

 دانشجوي هوشبري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان 1
 متخصص بيهوشي و مراقبت هاي ويژه، عضو هيئت علمي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان 2
 اجتماعي موثر بر سالمت، گروه پزشکي اجتماعي دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات عوامل  3

مقدمه و هدف: انجام عمل جراحي با عوارض بااليي همراه است. از جمله اين عوارض دليريوم است كه به خصوص در سالمندان شيوع بااليي 
موجب افزايش مرگ و مير، افزايش مدت بستري در بيمارستان و افزايش هزينه هاي درماني مي شود. هدف اين مطالعه بررسي دارد. اين عارضه 

 ارتباط بين تزريق خون و دليريوم بوده است.
اخير در  سال 5سالي كه جهت جراحي شکستگي هيپ طي 65تحليلي گذشته نگر، بيماران باالي _مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي

بيمارستان اميرالمومنين)ع( سمنان بستري شده بودند، وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري اطالعات چک ليست محقق ساخت شامل مشخصات 
 SPSS16دموگرافيک، حجم خون دريافت شده بيمار و بروز اختالل شناختي پس از عمل جراحي بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از

 ت.صورت گرف
( بودند. ميانگين سني بيماران 7/53نفر زن )% 139( و 3/46نفر مرد )% 120بيماري كه مورد بررسي قرار گرفتند،  259يافته ها: از بين 

واحد  4( 3/2نفر)% 6واحد خون و  3( 2/6نفر)% 16واحد خون، 2( 7/14نفر)% 38واحد خون،  1( 5/18نفر)% 48سال( بود.  95-65)72/7±77

 (. p=001/0( نيز خون دريافت نکرده بودند. بين تزريق خون و دليريوم ارتباط معناداري مشاهده شد)3/58نفر )% 151خون و 
يم تنتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده، بين حجم خون دريافت شده توسط بيمار و بروز دليريوم ارتباط مستقيم وجود دارد. توجه خاص 

 رد نياز بيمار مي تواند موجب كاهش اين عارضه شود.درماني به حجم مناسب خون مو
 كلمات كليدي: تزريق خون، دليريوم، عوارض جراحي
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پره  به مشکوک باردار زنان در ساعته 24 با مقایسه در ساعته 6 ادرار پروتئين ميزان ارتباط بررسی

 اکالمپسی

 2، راهب قرباني *1صنم مرادان،  1مژگان رحمانيان

 ايران سمنان، ،سمنان پزشکي دانشگاه علومدانشکده پزشکي، ونريزيهاي غيرطبيعي رحم،مركزتحقيقات خ 1
 رانسمنان، ايمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، گروه پزشکي اجتماعي دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان،  2.

 

 صحت از اطمينان براي. دهد مي قرار تأثير تحت را جنين و مادر كه است حاملگي جدي و يعشا عوارض از پره اكالمپسي :و هدف مقدمه
 استاندارد عنوان به خالص پروتئين ميزان تعيين براي ادرار ساعته 24 آوري جمع شود. ارزيابي بايد پروتئينوري ميزان پراكالمپسي تشخيص

 جمع بجاي پراكالمپسي تشخيص جهت ساعته 6 هاي نمونه آوري جمع ايگزينيج امکان ارزيابي مطالعه اين از هدف.  است مطرح طاليي
 . است ادرار ساعته 24 آوري

با  كه هفته 20 از بيش حاملگي سن با باردار خانم نفر 30 پذيرفت صورت تحليلي – توصيفي صورت به كه پژوهش اين در :مواد و روش ها
 ابتدا كه گرفت جامان اين صورت به پروتئينوري بررسي.  گرفتند قرار مطالعه مورد ، بودند بستري زنان بخش در پره اكالمپسي احتمالي تشخيص

 ساعته 18 و ساعته 6 زماني دوره دو در جداگانه ظرف دو در سپس شد گرفته كراتينين به پروتئين نسبت تعيين جهت ادرار تصادفي نمونه يک
 اندازه نپروتئي ميزان مجدداً و اند شده مخلوط يکديگر با نمونه دو سپس و شده بررسي لاو نمونه در پروتئين ميزان شد آوري جمع ادرار نمونه
درصد  5در سطح معني داري  ، اسپيرمن همبستگي ضريب از استفاده با. شد گرفته نظر در ساعته 24 ادرار پروتئين ميزان عنوان به كه شد گيري

 تحليل داده ها انجام شد.

 گرديد مشاهده 05/0 داري معني سطح در ساعته 24 ادرار نمونه پروتئين ميزان و ساعته 6 ادرار نمونه پروتئين ميزان ينب مثبتي ارتباط: يافته ها
 . نشد ديده ساعته 24 و ساعته 6 ادرار نمونه در پروتئين ميزان با كراتينين به پروتئين نسبت بين ارتباطي. 

 6 ادرار هنمون آوري جمع پراكالمپسي تشخيص جهت كه نمود پيشنهاد توان مي ، ادرار هنمون دو بين مثبت ارتباط به توجه با: گيري نتيجه
 . گردد ساعته 24 ادرار نمونه آوري جمع جايگزين ، ساعته

 پره اكالمپسي ، پروتئينوري:  كلمات كليدي
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 (1392در شهر تبریز )سال Cو  Bدر بيماران مبتال به هپاتيت  ALTارزیابی ميزان آنزیم 

 5، ساينا نصيري عمراني نژاد 4، كاظم قهرمان زاده 3، نصرت اله ضرغامي 2، بهروز نقيلي 1*د سرخس اسبقينوي

 دانشجوي كارشناسي ارشد ژنتيک ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز 1

 متخصص بيماري هاي عفوني ، مركز بيماري هاي عفوني و گرمسيري تبريز 2

 استاد دانشگاه و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تبريز متخصص علوم آزمايشگاهي باليني ، 3

 متخصص پاتولوژي ، آزمايشگاه مركزي استان )آ.ش( تبريز 4

 كاردان علوم آزمايشگاهي ، آزمايشگاه تخصصي و فوق تخصصي پرديس تبريز 5

گرفتار مي كنند و يکي از عوامل مهم مرگ و مير در مقدمه و هدف : هپاتيت هاي ويروسي از جمله عفونت هايي هستند كه به طور اوليه كبد را 
سطح جهان مي باشند . ساالنه بيش از يک ميليون نفر در جهان در اثر ابتال به هپاتيت هاي ويروسي تلف مي شوند . هدف از اين مطالعه 

ر تعدادي از آزمايشگاه هاي خصوصي و د Cو  Bدر تعدادي از بيماران مبتال به هپاتيت  ALTبررسي طبيعي و غيرطبيعي بودن آنزيم كبدي 
 دولتي شهر تبريز مي باشد .

نفر از بيماراني كه به داليل مختلف به آزمايشگاه هاي تشخيص  1000بر روي نمونه  1392مواد و روش ها : در اين بررسي كه در مقطع سال 

 Cنفر آنها حامل هپاتيت  307و  Bنفر از آنها حامل هپاتيت  693طبي مراجعه كرده و يا از بخش هاي عفوني يا دياليزي مراكز درماني بوده اند 

و ... ( مورد تاييد قرار گرفته بودند . بر  PCRبودند ، كه ابتال بيماران هم با روش هاي استاندارد آزمايشگاهي ) االيزا ، الکتروكمي لومينسانس ، 

استاندارد موجود ) اتوآنااليزر ، فتومتريک ، اسپکتروفوتومتريک و ... ( مورد  با استفاده از روش هاي ALTروي نمونه اين بيماران ، آنزيم كبدي 
 ارزيابي قرار گرفتند .

درصد، درصد زنان  58سال، درصد مردان مبتال :  38/+ - 6يک ماهه، ميانگين سني افراد مبتال :  –سال  88يافته ها : دامنه سني افراد مبتال : 

درصد، ميزان  B & C  :3 – 2درصد، ميزان افراد مبتال به هردو بيماري هپاتيت  28 - 30غيرطبيعي :  ALTدرصد، آنزيم كبدي  42مبتال : 

 درصد 0.15در تبريز : كمتر از  Cدرصد، ميزان شيوع هپاتيت  0.3در تبريز : كمتر از  Bشيوع هپاتيت 
تناقض مي باشد ، اما ميتوان براي توجيه اين امر ، مصرف مشروبات نتيجه گيري: درصد ابتال زنان و مردان در اين مطالعه با آمارهاي جهاني در 

 يالکلي ، افزايش افراد معتاد در جامعه و مراجعه كمتر زنان به خاطر برخي مسائل اجتماعي را عنوان كرد . بدين جهت پيشنهاد مي شود بررس
ان و موقع استخدام و خدمت سربازي در آقايان انجام گرفته و هاي تکميلي در اين زمينه مخصوصا در زمان ازدواج ، در زمان حاملگي در زن

 واكسيناسيون گروه هاي پرخطر به صورت مستمر صورت پذيرد و آگاهي جامعه در رابطه با بيماري هپاتيت افزايش يابد .
 ، شهر تبريز ALT، آنزيم كبدي  C و Bكلمات كليدي : هپاتيت 
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 ری از لرز پس از بيهوشی عمومیبررسی تاثير سرم گرم وریدی برای پيشگي
 2، مهدي فيروزي1*محمد ميرزايي خواه

 دانشجوي هوشبري، دانشکده پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان. 1

 دانشجوي پرستاري، دانشکده پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان. 2

ارض شايع پس از عمل جراحي، افت دماي بدن و به دنبال آن لرز است كه پيشگيري و درمان آن يکي از مهمترين مقدمه و هدف: يکي از عو

هدف از اين مطالعه بررسي تاثير سرم گرم وريدي جهت پيشگيري از لرز پس از بيهوشي  .بخش هاي مراقبت پس از عمل بيمار مي باشد
 عمومي است.

، در پايگاه هاي داده اي «سرم گرم وريدي، لرز، بيهوشي» واژه هاي مروري، مقاالت داخلي و خارجي با كليدي مواد و روش ها: در اين مطالعه
SID،MAGIRAN وIran medex به بعد، وكليدواژه هاي 1384، از سال« shivering وanesthesia»،  در پايگاه داده اي

Pubmed  به بعد، جمع آوري و بررسي گرديد. 2007، از سال 
ه ها: نتايج مطالعات مختلف نشان مي دهد كه حتي كاهش خفيف دماي بدن در حين عمل جراحي موجب پيامدهاي جدي ناخواسته در يافت

بسياري از بيماران مي شود. همچنين استفاده از سرم گرم وريدي ضمن تقليل دادن كاهش دماي مركزي بدن، به شکل قابل توجهي ميزان بروز 
 را كاهش مي دهد. لرز پس از بيهوشي عمومي

نتيجه گيري: استفاده از سرم گرم وريدي موجب افزايش دماي مركزي و كاهش لرز پس از بيهوشي مي شود. استفاده از اين روش جهت كاهش 
 لرز به متخصصين و تکنسين بيهوشي توصيه مي شود.

 كلمات كليدي: سرم گرم وريدي، لرز، بيهوشي
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 شهر سمنان انجام تراکئوستومی دربررسی علل، عوارض، روش ها و زمان 
 3سحر همتي ،1بابک حسين زاده ،2، مجيد ميرمحمدخاني1، محمد فروزش فرد*1حميدرضا همتي

 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانگروه جراحي،  1
 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، گروه پزشکي اجتماعي دانشکده پزشکي،  2
 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 3

روش  2تومي با گيرد. امروزه تراكئوسباشد كه در آن مخاط در امتداد پوست قرار ميتراكئوستومي ايجاد منفذ در ناي از راه گردن مي مقدمه:

 شود. انجام مي PDTجراحي و 

با هدف تعيين علل، عوارض،  92نگر بر روي كليه بيماران تراكئوستومي شده در سال اين مطالعه، يک مطالعه كوهورت آينده ها:مواد و روش

، مدت ICUاسيون، مدت اقامت در ها و زمان انجام تراكئوستومي بود. اطالعات دموگرافيک، علل، روش، زمان، مدت عمل، مدت انتوبروش
 آوري شد.بستري در بيمارستان و عوارض جمع

( Bبيمار به صورت ديرهنگام ) 25( و Aبيمار به صورت زودهنگام ) 30(. 29PDTجراحي و 26بيمار وارد مطالعه شدند ) 55 ها:یافته

بعد از  Aميانگين نياز به ونتيالتور در گروه  مدت بود.ترين علت تراكئوستومي انتوباسيون طوالنيتراكئوستومي شدند. شايع

روز و  70/12±24/10به ترتيب  ICU(. ميانگين مدت اقامت در P=0.024روز بود ) B 39/14±6/18روز و در  7/10±52/9تراكئوستومي

روز بود  48/23±47/18روز و  04/16±88/10(. ميانگين مدت بستري در بيمارستان به ترتيب P=0.014روز بود ) 49/18±44/23

(P=0.100 متوسط زمان عمل در روش جراحي .)و در روش  19/19±78/5PDT 42/27/4 ( دقيقه بودP<0.001 حين عمل هيچ .)
و  مورد عفونت محل برش 1مورد خونريزي از محل،  2مورد آمفيزم،  2( شامل %09/10مدت )عارضه كوتاه 6اي در بيماران مشاهده نشد. عارضه

بيمار زنده پس از  21رخ داد. در بررسي  PDTه داخل لوله تراكئوستومي مشاهده شد. تنها يک عارضه )خونريزي( در روش مورد تشکيل لخت 1
 دار وجود نداشت.ماه از تراكئوستومي شواهدي از تنگي ناي مشاهده نشد. بين عوارض به تفکيک روش و زمان تفاوت معني 3

ش مطمئن براي تامين راه هوايي در بيماران نيازمند به تهويه طوالني مدت مي باشد. در يک رو PDTتراكئوستومي به روش  گیری:نتیجه

مقايسه با روش جراحي مهم ترين فايده آن مدت كوتاه تر عمل است. تراكئوستومي زودهنگام فوائد قابل توجهي نسبت به فرم ديرهنگام دارد 

 باشد. مي ICUدركه مدت زمان كمتر نياز به ونتيالتور و مدت كمتر اقامت 

 پركوتانئوس، عوارضتراكئوستومي، تراكئوستومي ها:واژهکلید
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Comparison of the number and phenotype of the duodenal intraepithelial 
lymphocytes T cells in the celiac patients and controls 

Hossein Rajabzadeh1, Mohsen Masjedi2; Mohsen Pourazizi1, Ali Saffaei3, Sheida Zolfaghari1 

1. Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 
2 Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 
3 Pharmacy Students’ Research Committee, School of Pharmacy, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, 
Iran. 

 

Background: Although increased numbers of duodenal intraepithelial lymphocytes (IEL) are one 
of the key histological findings in celiac disease (CD), this may vary by area and type. There are 
some borderline histology and seronegative CD cases which might be differentiated with other 
causes of duodenal immunological reactions by measuring the mean percentages of IEL 

IEL, CD3 and CD8 in celiac patients and healthy controls in Isfahan, Iran. 
Methods: In this case-control study. 17 Patients with CD who referred to the Al-Zahra Hospital, 
Isfahan, Iran, were selected. CD diagnosed by the clinical presentations and serology tests. D2 
biopsies from definite CD cases (17 cases) and healthy controls (22 cases) were evaluated. H&E 
staining was carried and monoclonal antibodies were used by immunoperoxidase staining 
method. The phenotype of T-cells analyzed by SPSS 19. Software. 
Results: The immunoperoxidase staining method showed that the mean total IEL was 19 and 40 
in control subjects and CD cases, respectively (P=0.001). The upper normal limit of CD3+ 
intraepithelial T cells (mean+2SD of IEL cell counts in controls), was 20 while it was 14% for 
CD8+ T cells. In addition, The H&E staining method showed cut off of 34% for IELs in CD.  
Conclusions: This study suggests that total IEL of > 34%, CD3+ IEL > 20% and CD8+ IEL > 14% by 
immunoperoxidase staining technique, might be considered as MARSH I among the general 
population in Isfahan, Iran. Since this cut off level may differ according to the subtype of IEL, 
genetic backgrounds and by changing socioeconomical status, it is logical to determine the 
normal values in each area and to use immunoperoxidase staining technique to measure the 
subtypes of IEL in suspicious cases of CD. 
Keyword: Celiac disease; duodenal biopsy, intraepithelial lymphocytes; iIELs; normal range; 
Isfahan 
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Nonchylous Bilateral Pleural Effusion in a newborn: A rare entity in Neonatology 
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Pleural effusion is rare in neonatal period. Data are limited on the bilateral neonatal pleural effusions in 

newborn. However, bilateral nonchylous pleural effusions in the neonatal period are rare. 

We report a rare case of nonchylous bilateral pleural effusion associated with pneumonia that not reported 

previously in a full-term boy weighing 3600 gram. 

He discharged 24 hour after birth with his mother after several times successful breast feeding with good 

condition. On the fourth day of life, the infant was admitted to NICU with fever and poor feeding keeping 

in mind the possibility of sepsis, a diagnostic test was performed. On the sixth day of life, newborn had 

respiratory distress with progressive worsening. It was intubated and started on mechanical ventilation. 

Chest radiograph showed bilateral pleural effusion and pneumonic infiltration 

Although bilateral neonatal pleural effusion remains a rare entity, the awareness of this condition is vital 

for timely diagnosis identify the underlying cause or associated condition in order to guide management 

decisions. 

 

 

 

Keywords: Pleural effusion, Newborn, Nonchylous, Parapneumonic effusions 
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 آیا تغييرات فصول و روزهای هفته در بروز انفارکتوس ميوکارد موثر است ؟
 ف ، سحرخيزهرداد، زحمتکش مضاربيدختي ، رياضي عفرطوسي جعالوي ، حيمه، اسکندريان رهديمهدويان م

 هاي داخلي دانشگاه علوم پزشکي سمنانمركز تحقيقات بيماري

باشد . عوامل متعددي به عنوان فاكتور مير در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه ميوبيماري عروق كرونر علت اصلي مرگ :و هدفمقدمه 
خطرزائي بيماري عروق كرونر شناخته شده اند و از نظر زمان وقوع سندرم حاد كرونري در طي روزهاي هفته و ماه و زمان مراجعه بيماران ، 

زاي بيماري كرونري ، ساعت مراجعه و روز مراجعه در هفته و ماه در بيماران با مطالعات كمتري صورت گرفته است . در اين بررسي عوامل خطر
 انفاركتوس ميوكارد بررسي شده است .

بيمارستان فاطميه  CCUدر بخش  30/12/81لغايت  1/1/81بيمار با انفاركتوس ميوكارد كه از تاريخ  292اين مطالعه بر روي  : مواد و روش ها
م شد . مطالعه به صورت توصيفي رتروسپکتيو بود و با مراجعه به پرونده بيماران ، اطالعات شامل سن ، جنس ، نوع بستري شده بودند ، انجا

و استفاده از استرپتوكيناز ، مورتاليتي ، استخراج گرديد . اطالعات با  EFانفاركتوس ميوكارد ، روز مراجعه ، ساعت مراجعه ، عوامل خطرزا و 

 آناليز گرديد . spss 11.5آزمون آماري 
بيماران مونث و بقيه مذكر بودند ، بيشترين زمان بستري از نظر ماه در  % 35.3سال ،  54/64در اين مطالعه متوسط سني بيماران  يافته ها :

ختالف واضحي در بود ، از نظر بستري در روزهاي ماه ، ا % 3.4( و كمترين ميزان در تيرماه % 11هاي فروردين و ارديبهشت و مهر )حدود ماه
 مراجعه بيشترين و( % 7 – 1.4) صبح 5 – 1طي روزهاي ماه وجود نداشت . از نظر ساعت مراجعه ، كمترين ساعت مراجعه در ساعت هاي 

ترتيب شيوع : شغل ها اختالف واضحي در مراجعه وجود نداشت . از نظر شغل بهدر طي بقيه ساعت كه است بوده بعد به صبح 10 هايساعت

ترتيب شيوع انتروسپيتال و بقيه به MI MI : 42.1 % nonQها عمدتا خانه دار بودند . از نوع اد ، بازنشسته ، كارمند ، كارگر بود و در خانمآز

inf MI  ،inf RV  ،Ant MI  وextansive از بيماران  % 21.7روز و  6/6اند . متوسط زمان بستري بودهMI  استرپتوكيناز دريافت نموده
مصرف سيگار را داشتند .  % 26.4هيبرليپيدمي  % 27.1ديابت مليتوس و % 24.7فشارخون باال و  % 44.9ند . از نظر شيوع ريسک فاكتورها ، بود

Mean EF = 45.63 % . بود 

ر هوا و اثر آن بورات آبباشد كه شايد ناشي از تغييدر فصل بهار و پائيز بيشتر مي MIدر اين مطالعه توصيفي نشان داد كه شيوع نتيجه گيري: 
كه در افراد با شغل آزاد ، ميزان باشد . با توجه به اينصبح به بعد مي 10هاي پالک آترواسکلروزي باشد . بيشترين مراجعات بيماران از ساعت

MI شود احتماال استرس شغلي تاثير واضحي بر بيشتر ديده ميACS اكتورها نيز بيشتر بود .دارد . شيوع فشار خون باال از بقيه ريسک ف 
 انفاركتوس ميوكارد ، بيماري عروق كرونر ، فصول سال كلمات كليدي :
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 در درمان سرطان مثانه Intravesical BCGاز یناش یعوارض جانب یبررس

  2ي، پرويز كوخاي1يمحسن پورعزيز ،1حميد شاهين فر ،1يشيدا ذوالفقار ،1يمحفوظه سادات خاتم ،1، فاطمه محمدپور1يكياسر يطالب فاطمه

 ، سمنان، ايرانسمنان يدانشگاه علوم پزشک ي، دانشکده پزشکي،كميته تحقيقات دانشجوي 1
 ، سمنان، ايرانسمنان يدانشگاه علوم پزشک دانشکده پزشکي، 2

 

رايج آن تزريق  يدرمان ياز روش ها يدر جهان است كه يک تناسلي – يو هدف: سرطان مثانه دومين سرطان شايع دستگاه ادرار مقدمه 
در درمان سرطان ها، اگر چه نسبت به  يموفق ايمونوتراپ ياز نمونه ها يب.ث.ژ به عنوان يک يباشد. تجويز درون مثانه ا يواكسن ب.ث.ژ م

ل اين در موفقيت كام يآن مانع بزرگ ياز عوارض جانب يدارد، اما هنوز برخ يرا در پ يكمتر يموجود، عوارض جانب ياندرم يساير روش ها
ب.ث.ژ در درمان سرطان مثانه  يبا تزريق درون مثانه ا يحاصل از ايمونوتراپ يعوارض جانب ياست. هدف از اين مطالعه بررس يروش درمان

 است. 

 ي، به همراه كليد واژه هاMeSHآن در  يو معادل ها Bladdar Cancer يكليدواژه ها يبا بررس ،يو روش ها: در اين مطالعه مرور مواد

Vaccination ،Prevention  و همچنينSide effect ،Adverse effect ،Unwanted effects ياطالعات يدر پايگاه ها 

Pubmed  ،Medline ،Google Scholar وSID ،117 بدون  ياوليه ورود به مطالعه، مقاالت انگليس يمقاله استخراج گرديد. معيارها
 يمقاالت و ارتباط آنها با عنوان تحقيق،مقاالت اصيل برا يمحتوا يسان لحاظ گرديد كه با ارزيابان يمحدوديت در سال انتشار و مطالعات بر رو

 قرار گرفت.  ادهسرطان مورد استف يواكسن ها ياثرات جانب يارزياب

 ييق درون مثانه ااز تزر يناش يباشد. عوارض جانب يواكسن مطرح م يها: در مجموع التهاب مثانه به عنوان شايع ترين عارضه جانب افتهي
 يمثانه، سندروم شبه آنفوالنزا، هماچور يواكسن ب.ث.ژ در درمان سرطان مثانه، در اغلب موارد خفيف و گذرا بوده كه شامل تحريک پذير

 يلحا يدر محل تزريق )ويتيليگو، پاپول، پاسچول، زخم و آبسه(، ضعف و ب يتب و لرز، سوزش و تکرر ادرار، عوارض پوست ،ماكروسکوپيک
گزارش شده است كه عبارتند از:  يموارد تهديد كننده حيات بيمار نيز در موارد يدر برخ يباشد. عوارض شديد، مزمن و حت يوكسالت م

 ،يالتهاب گرانولوماتوز كبد ، التهاب ريه، درد و التهاب مفاصل، پان سيتوپن ،يكليو يمزمن، نارساي ينفست يسپسيس و شوک سپتيک، نارساي
 مغز استخوان. ييتر، اختالل نعوظ(و درگيرسندروم را

شديد در اين نوع درمان، نادر هستند اما به علت تاثير اين عوارض بر سالمت و حيات بيمار،  ي: با وجود اين كه عوارض جانبينتيجه گير 
يماران با اين شيوه، مورد توجه قرار چند سال بعد از درمان ب يشايسته است پزشکان احتمال بروز اين عوارض شديد و نادر را در حين و يا حت

 صورت پذيرد.  يتصميم گير ،يدهند و با توجه به وضعيت بيمار، در مورد استفاده يا عدم استفاده از اين روش درمان

 يعوارض جانب |سرطان مثانه |واكسن |: ب.ث.ژيديكلمات كل 
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 از بيهوشی پس در واحد مراقبت های عوارض شيوع
 2، مهدي فيروزي1*همحمد ميرزايي خوا

 دانشجوي هوشبري، دانشکده پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان. 1

 دانشجوي پرستاري، دانشکده پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان. 2

، لرز، عروقي، تهوع واستفراغ -قلبي  ده و عوارض مختلف تنفسي،ترين مراحل بيهوشي بومهمبيهوشي يکي از  از و هدف: مرحله ريکاوري مقدمه
ناسايي ش درد و بي قراري با شيوع نسبتاً بااليي در آن گزارش شده است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي شيوع اين عوارض در ميان بيماران و

 .عوامل خطر ساز احتمالي دخيل در افزايش بروز اين عوارض بوده است
اي هاي داده، در پايگاه«عوارض، ريکاوري، بيهوشي» هايواژه ي مروري، مقاالت داخلي و خارجي با كليدروش ها: در اين مطالعهمواد و 
SID،MAGIRAN وIran medex به بعد، وكليدواژه هاي 1385، از سال« post-Anesthetic complications 

 آوري و بررسي گرديد.به بعد، جمع 2006، از سال Pubmedاي داده در پايگاه ،«anesthesiaو
به ترتيب فراواني زير بود: شيورينگ ) لرز بعد از عمل ( ، درد ، بيقراري ، عوارض  در واحد مراقبت هاي پس از بيهوشي يافته ها: شيوع عوارض

 ، عمل عفونت محل، ع و استفراغتهو ،آريتمي و ، هيپوتانسيون هيپرتانسيونشامل ، الرنگواسپاسم، عوارض قلبي يهيپوكس همچون ريوي
همچنين در ارتباط با تأثير برخي فاكتورها بر شيوع عوارض، بين شيورينگ و سابقه بيماري، سابقه . ترومبوز وريد عمقي و نارسايي حاد كليه

 .ندرا. همچنين درد، بيقراري وعوارض ريوي با محل عمل جراحي رابطه دوجود داردمصرف دارو و محل عمل جراحي ارتباط 
ارند، بنابراين دميان بيماران  نتيجه گيري: برخي عوارض بعد از بيهوشي از جمله شيورينگ، درد و بيقراري بعد از عمل شيوع نسبتاً باالتري در 

 بايستي تمهيدات مناسبي جهت كاهش اين عوارض در نظر گرفت.
 كلمات كليدي: عوارض، بيهوشي، ريکاوري
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  د ناففواید جدید کالمپ تاخيری بن

 صنم مرادان

ثانيه بعد از تولد نوزاد فوايدي چون افزايش ميزان آهن كلي بدن نوزاد و افزايش ميزان  60كالمپ تاخيري بند ناف به مدت  :مقدمه و هدف 

 هموگلوبين و پيشگيري از كم خوني را در بر دارد. اخيرا فوايدي جديدتري راجع به اين تاخير مطرح شده است. 

جهت يافتن اين پرسش مهم كه آيا فوايد بيشتر و جديدتري در كالمپ تاخيري بند ناف جنين وجود دارد يا نه، جستجويي  : هامواد و روش  

 انجام شد.  gynecology up to dateدر 
ي را بند ناف وضعيت هموديناميک قلبي ريومپ تاخيري يافته ها : آخرين مطالعات نشان ميدهد كه عالوه بر افزايش سطح هموگلوبين نوزاد،كال 

 شدر فاز انتقال جنيني به نوزادي بهبود ميبخشد. در يک مطالعه اي درتانزانيا نشان داده شده كه ميزان مرگ نوزادان و ميزان بستري در بخ
 خير بند نافشان كالمپ شده است بيشتر است. نوزادان در نوزاداني كه بالفاصله كالمپ بند ناف داشته اند نسبت به آنهايي كه با تا

تاخيري بند ناف احتماال وضعيت هموديناميک قلبي ريوي را بهبود بخشيده ومتعاقب آن مرگ و مير نوزادي كاهش  : کالمپنتیجه گیری  

 ميابد. 
 كم خوني |بند ناف |كالمپ تاخيريكلمات كليدي: 

  

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=651&nfpr=1&q=up+to+date+gynecology&spell=1&sa=X&ei=vfe1VPGFAsnzUJP0gzA&ved=0CBcQBSgA
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=651&nfpr=1&q=up+to+date+gynecology&spell=1&sa=X&ei=vfe1VPGFAsnzUJP0gzA&ved=0CBcQBSgA
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Six months follow up study of UROD with naltrexone 
 

Mohammad Forozeshfard1, Babak Hosseinzadeh Zoroufchi*1, Mohammad Bagher Saberi Zafarghandi2, 
Razieh Bandari3, Behzad Foroutan4 
1 Semnan University of medical sciences, Department of anesthesia and critical care, Semnan, I.R. of 
Iran 
2 Assistant Professor of Psychiatry,Department of Psychiatry Tehran Psychiatric Institute,Tehran 
University of Medical sciences, Tehran, I.R. of Iran 
3 Research Center for Social Determinants of Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, 
I.R.of Iran  
4, Department of Pharmacology,School of Medicine, Shahrood University of Medical Sciences,Shahrood, 

I.R of Iran. 

Introduction and Objectives: Illicit opiate use has an increasing incidence and prevalence. It leads to 
increased mortality and morbidity, marginalization and criminal behaviors which cause a major adverse 
impact on society 
Objective: The study was designed to investigate and follow the outcome of patients who underwent 
Ultra-rapid opiate detoxification (UROD), prospectively. 
Methods: In the randomized clinical trial, 64 patients who underwent UROD . The opiate antagonist 
regimen of naloxone was administered intravenously under general anesthesia, and detoxification was 
confirmed by naloxone challenge test. All patients were cared in Intensive Care Unit (ICU) for 24 hours, 
and after recovery and discharge, oral naltrexone was commenced the day after the procedure. Patients 
were followed up one month after the procedure. Relapse was considered if routine use of opiates (daily 
use for at least 2 weeks) reported by the patient after detoxification. 
Results: Data were analyzed by SPSS 16.5 using descriptive analysis and chi-square test.All participants 
were 64 opiate dependent men (ASA physical status I or II) aged over 18 with a mean age(± standard 
deviation) of 31.11±8.93 years at the time of UROD . One month after UROD, 48 (75%) reported relapse, 
and 16(25%) patients reported abstinence; however, 4 patients of the non-relapse group reported one 
episode of opiate use. 
Conclusions: There was no significant difference between relapsed and non-relapsed patients regarding 
to their marital status, level of education and family history of opiate dependency. Although UROD by 
naloxone is a safe and effective method of detoxification, if it is used alone, it results in a very high relapse 
rate in long term. 
Keywords: Ultra rapid; opiate; detoxification; naloxone; naltrexone; relapse 
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 بررسی ریسک فاکتور های ابتال به سرطان تخمدان

 محمد كيان زرافشاني

 دانشجوي رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 

كانسر تخمدان شايع ترين علت مرگ ناشي از سرطان هاي ژنيکولوژيک در بين زنان است كه نوع اپيتليالي آن عموميت مقدمه و هدف: 

 50بين سرطان هاي دستگاه تناسلي چهارمين علت مرگ ومير در زنان است. سن ابتال به آن معموال بعد از  بيشتري دارد. اين نوع سرطان در
 سالگي ميباشد.عوامل متعددي در بروز اين بيماري گزارش شده است.از طرفي عوامل ديگري كه انتظار ميرود در شيوع آن تاثيرگذار باشد بدون

( در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه مشاغل مختلف مانند: معلمي، پرستاري، 2014ن و همکاران)تاثير گزارش شده، به عنوان مثال بوني

( به اين نتيجه رسيدند كه بين 2014وهمکاران)peiuccui نيروهاي مذهبي و صنعتي با ابتال به سرطان تخمدان ارتباطي ندارند. در همين راستا
ي به عنوان يک ريسک فاكتور و ابتال به سرطان تخمدان رابطه ضعيفي وجود دارد. در نهايت در وجود ماده آكريل آميد موجود در مواد غذاي

GSTM1 polymorphism (glutathione s-transferase M1 ) ( بر روي ارتباط بين2014و همکاران) chen مطالعه
ميتواند كمک كننده باشد. لذا هدف از اين مطالعه نتيجه اي يافت نشد. از اين رو شناخت عوامل خطرساز سرطان تخمدان  وسرطان تخمدان

 مروري بررسي ريسک فاكتور هاي ابتال به سرطان تخمدان ميباشد.

،  SID ،PUBMEDاين مقاله از نوع مروري بوده و در تدوين آن از جست وجوي كتابخانه اي و اينترنتي در سايت هاي مواد و روش ها: 

Google هشي معتبر استفاده شده است. پژو _و از كتب و مقاالت علمي 

بر اساس نتايج به دست آمده از جمله عوامل خطرساز ابتال به سرطان تخمدان عبارتند از: سابقه نازايي، سندرم پلي كيستيک، شروع یافته ها: 

ن يائسگي. همچنين زودرس قاعدگي، مصرف داروهاي محرک تخمک گذاري، سابقه فاميلي سرطان تخمدان ، پستان و رحم و عقب افتادن زما

 به عنوان يک ريسک فاكتور مهم در ابتال به سرطان تخمدان به حساب مي آيد. CA125افزايش سطح سرمي 

در مجموع ميتوان به اين نتيجه رسيد كه نازايي از مهم ترين عوامل خطرساز شناخته شده سرطان تخمدان ميباشد و  بحث و نتیجه گیری:

ورهاي ابتال به سرطان تخمدان ميتواند در تشخيص سريع تر، درمان به موقع و كاهش ميزان مرگ ومير ناشي مهم تر اينکه شناخت ريسک فاكت
 از بيماري موثر باشد. 

 ژنيکولوژيک ، آكريل آميد ، اپيتليال كانسر تخمدان ، کلمات کلیدی:
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  اپيدميولوژی و درمان سلشخيص، ت
 مديحم ينمهرآگ ،يفريدون آناهيتا ،محمد كيان زرافشاني

 كرمانشاه بزشکي علوم دانشگاه

 
: بيماري سل شايع ترين علت مرگ ناشي از بيمارهاي تک عاملي عفوني ميباشد كه عامل آن باكتري به نام مايکوباكتريوم توبركلوزيس مقدمه

ميليارد نفر  2است.عامل سل حدود ميباشد.اين بيماري ميتواند تقريبا تمام اعضاي بدن رادرگير كند ولي شايع ترين شکل بيماري سل ريوي 
ميليون نفر قرباني ميگيرد. تشخيص زودهنگام سل اهميت به سزايي در نحوه دستيابي  4/1يعني يک سوم جمعيت جهان را آلوده كرده و ساالنه 

طالعات انجام شده مشخص به استراتژي هاي به كارگرفته شده براي كنترل بيماري و كاهش عوارض و مرگ ومير ناشي از آن دارد. بر اساس م
گرديد كه كنترل بيماري سل عالوه بر درمان بيماران مبتال به بيماري فعال كه پخش كننده ميکروب ميباشند؛ به كنترل عوامل محدودكننده 

دميولوژي و در (. هدف از اين مطالعه مروري بررسي تشخيص ، اپي1390تبديل بيماري نهفته به بيماري فعال هم نياز دارد)ارسنگ وهمکاران 
 مان بيماري سل ميباشد. 

: اين مطالعه از نوع مروري بوده و درنگارش آن از جست و جوي كتابخانه اي ، اسناد، مدارک و موتورهاي جست وجوگر اينترنتي روش مطالعه

 استفاده شده است. sid,google, ,google scholar,pubmedاز قبيل 

اسي و خلف لوب هاي فوقاني ريه را درگير ميکند. عاليم باليني آن نيز اغلب غيراختصاصي بوده : سل ريوي معموال بخش هاي ر یافته ها

 وبيشتر شامل تب، تعريق شبانه كاهش وزن ، بي اشتهايي و ضعف عمومي ميباشد.

خشک صبحگاهي در ادامه  درصد موارد بيماري منجر به سرفه ميشود كه در ابتدا سرفه هاي 90: بر اساس نتايج اين مطالعه در نتیجه گیری

درصد موارد همپتزي)خلط خوني( ديده ميشود. براي تشخيص سل ريوي از فرد مشکوک به سل تعداد سه نمونه 20-30سرفه هاي چركين و در
ابطه رجمع آوري شده و مورد آزمايش ميکروسکوپي قرار ميگيرد .همچنين تست پوستي و راديوگرافي قفسه سينه را در 2-3خلط در فاصله هاي 

 هبا تشخيص سل ميتوان نام برد. برنامه درمان سل بايد زيرنظر پرسنل بهداشتي درماني اجرا شود كه به نام برنامه كوتاه مدت مستقيم خواند
بوتول. مميشود. دارو هاي اصلي ضدسل كه كاربرد اساسي در درمان و كنترل بيماري دارند عبارتند از: ايزونيازيد،ريفامپيسين، پيرازيناميد، اتا

 راهکارهايي از قبيل آموزش اصول پيشگيرانه ، تغذيه مناسب ، استفاده از هواي پاكيزه ، تشخيص به موقع بيماري و درمان موثر ميتواند در

 ي داشته باشدتوجه قابل نقش بيماري انتشار و گسترش جلوگيري از

 هموپتزي |عاليم باليني  |مايکوباكتريوم توبركلوزيس  |سل ريوي  کلید واژه:
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 تولد اولين نوزاد زنده بدنبال پيوند رحم
 صنم مرادان

 ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم 

 

كه به علت آژنزي رحم نياز به مقدمه و هدف: يکي از آرزوها در علوم پزشکي عصر اخير امکان انجام پيوند موفقيت آميز رحم در بيماراني است 
 وجود رحم جهت حاملگي دارند و برخي موارد آن در چند سال اخير در برخي مراكز علمي جهان انجام شده است.

انجام شده و آخرين دستاورد در اين   up to date gynecologyروش مطالعه: جهت يافتن آخرين اقدامات علمي در اين زمينه جستجو در 
 زمينه به شرح زير بود.

يرا گزارش ه بدنبال اين پيوند اخيافته ها : پيوند رحم يک پروسيژر تحقيقاتي است كه در چند مركز محدود در دنيا انجام ميشود و اولين تولد زند
ساله با غير وابستگي فاميلي با گيرنده بود كه پيوند  61ساله با آژنزي سيستم مولرين و دهنده پيوند خانمي  35شده است.گيرنده پيوند خانمي 

 نوزاد زنده و سالم متولد شد. اكالمسيپره هفته حاملگي به علت  32موفقيت آميز بود و منجر به حاملگي موفق در گيرنده شده كه در سن 
 رحم در آينده باشد. نتيجه گيري: ممکن است پيوند رحم بتواند يک جايگزين خوب در موارد نازايي هاي مربوط به اختالل

 كلمات كليدي: پيوند رحم، تولد زنده، نازايي مربوط به رحم

  

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=651&nfpr=1&q=up+to+date+gynecology&spell=1&sa=X&ei=vfe1VPGFAsnzUJP0gzA&ved=0CBcQBSgA
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=651&nfpr=1&q=up+to+date+gynecology&spell=1&sa=X&ei=vfe1VPGFAsnzUJP0gzA&ved=0CBcQBSgA
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 گزارش یک مورد,پرزانتاسيون ترکيبی خودبخودی غير معمول
 صنم مرادان

 مركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 

 

پروالپس يک اندام جنين به همراه سر در پرزانتاسيونهاي سفاليک يا يک يا هردو يا در پرزانتاسيونهاي  ,پرزانتاسيون تركيبي :و هدف مقدمه

بيشتر موارد  .م زايمان ميشونديموال نادر بوده ودر صورت بروز سبب ايجاد اضطراب و استرس قابل توجه در تبريچ است.اين نوع پرزانتاسيونها مع
جود و پرزانتاسيونهاي تركيبي با وجود دست يا بازو جنين به همراه سر ميباشند و معموال برخي از فاكتورهاي خطر بروز اين نوع پرزانتاسيون ها

 دارند.
در حاملگي ترم كه كانديد سزارين الکتيو به علت سابقه سزارين بود حين عمل سزارين يک جنين نرمال  2ساله پاريتي  32خانمي  :گزارش مورد

گرم بعد از جابجايي پا و دست و  2960نوزاد سالم با وزن  .پاي چپ و سر همگي با هم وجود داشت ,با پرزانتاسيون تركيبي شامل دست راست

بيمار هيچگونه فاكتور خطري براي پرزانتاسيون تركيبي  .يت پرزانتاسيون سر)ورتکس(بدون عارضه خاصي متولد شددور كردن آنها از سر در وضع
 نداشت و پرزانتاسيون وي به صورت خودبخودي اتفاق افتاد.

ديده نادر را مد نظر اين پ :پرزانتاسيون تركيبي خودبخودي با دو اندام مخالف ممکن است اتفاق بيفتد و پزشکان بايد احتمال بروزنتیجه گیری

 قرار دهند.

 :پرزانتاسيون تركيبيکلمات کلیدی
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 سالپنژکتومی پيشگيرانه

 صنم مرادان
 مركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 

 

رداشتن لوله هاي رحمي بصورت پيشگيرانه در بيماراني كه به علتي غير از در سالهاي اخير مطالعات متعددي در رابطه با ب و هدف: مقدمه

 دپاتولوژي لوله اي تحت عمل جراحي قرار ميگيرند مطرح شده است.در اين مطالعه بر آن شديم كه آخرين يافته هاي علمي در اين رابطه را مور
 بررسي قرار دهيم.

   up to date gynecologyافته هاي علمي در اين زمينه به جستجوي درجهت دستيابي به آخرين توصيه ها و يروش مطالعه: 

 بود. به شرح ذيل  2014پرداختيم و آخرين يافته ها در سال 
از استراتژيهاي جديد براي پيشگيري از سرطان تخمدان، لوله هاي رحمي يا سرطان پريتوان در خانمهاي با ريسک معمول برداشتن  یافته ها:

 ملوله هاي رحمي است. اين روش بيش از همه در كانادا مورد پذيرش است بخصوص بعد از انجام اولين مطالعه كه در آن نتيجه گيري شد كه انجا
ناشي از عمل جراحي را افزايش نميدهد. در يک مطالعه اي كوهورت در كانادا افزايش مدت عمل با  سالپنژكتومي حين عمل جراحي موربيديتي

 دقيقه بود ولي ميزان تزريق خون و بستري مجدد در صورت انجام سالپنژكتومي افزايشي نداشت. 16تا  10انجام سالپنژكتومي بين 
را كاهش و عوارض حين و بعد از عمل جراحي را  ژكتومي پيشگيرانه احتماال خطر سرطان تخمدان،لوله رحمي و پريتوان: سالپننتیجه گیری

 افزايش نمي دهد.

 سالپنژكتومي، سرطان تخمدانکلمات کلیدی: 

  

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=651&nfpr=1&q=up+to+date+gynecology&spell=1&sa=X&ei=vfe1VPGFAsnzUJP0gzA&ved=0CBcQBSgA
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=651&nfpr=1&q=up+to+date+gynecology&spell=1&sa=X&ei=vfe1VPGFAsnzUJP0gzA&ved=0CBcQBSgA
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 محدودیت های استفاده از خرد کردن شدید بافتی در عمل های جراحی ژنيکولوژی

 صنم مرادان
 ونريزيهاي غير طبيعي رحم ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران مركز تحقيقات خ

 

يکي از تکنيک هاي جراحي هيستركتومي يا ميومکتومي انجام اين عمل ها با استفاده از الپاراسکوپي ميباشد و در هنگام انجام و هدف:  مقدمه

خروج بافتهاي بزرگ مثل ميوم هاي رحمي و خود رحم از روش خرد كردن شديد بافتي اين تکنيک ها باتوجه به برش خيلي كوچک جراحي جهت 
(morcellation) استفاده ميشود.سوال اين است كه آيا خرد كردن بافت عوارضي رابدنبال دارد يا خير؟ 

up to  gynecologyايت جهت بررسي اينکه آيا خرد كردن شديد بافت عوارض خاصي بدنبال دارد يا نه. بررسي در س روش مطالعه:

date   بدست آمد. 2014انجام شد و آخرين يافته علمي در اين زمينه مربوط به نوامبر سال 

خرد كردن شديد بافت در عمل هاي جراحي ژنيکولوژي ممکن است منجر به انتشار سلولهاي سرطاني در صورت وجود بيماري سرطان  یافته ها:

بيانيه ايي صادر كرده است كه بر اساس آن استفاده از روش خرد كردن شديد بافتي در بيماران هيستركتومي  (FDAگردد.اداره غذا و دارو آمريکا )
هت درمان ميوم هاي رحمي بخصوص در خانمهاي نزديک يا بعد از دوران يائسگي كنترانديکاسيون دارد. بخصوص در خانمهايي و ميومکتومي ج

 امکان پذير است. كه امکان خارج كردن رحم به صورت دست نخورده از طريق واژينال و يا ميني الپاراتومي

كارسينوم مخفي در خانمهايي كه عمل هيستركتومي ميشوند، وجود دارد ، خرد  لذا با توجه به دغدغه هاي خاطري كه در مورد نتیجه گیری:

 كردن شديد بافت در عملهاي جراحي محدود توصيه ميشود.

 هيستركتومي، ميومکتومي، خردكردن بافتکلمات کلیدی: 

  

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=651&nfpr=1&q=up+to+date+gynecology&spell=1&sa=X&ei=vfe1VPGFAsnzUJP0gzA&ved=0CBcQBSgA
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=651&nfpr=1&q=up+to+date+gynecology&spell=1&sa=X&ei=vfe1VPGFAsnzUJP0gzA&ved=0CBcQBSgA
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Non-surgical treatments of Esophageal Cancer 
Danial Seifi Makrani 1, Hadi Hasanzadeh 2, Tayyeb Allahverdi Pourfallah3, Arash ghasemi4, Majid jadidi2  

1 Student Research Committee, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, 
Iran 
2 Department of Medical Physics, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, 
Iran 
3 Department of Biochemistry and Biophysics, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical 
Sciences, Sari, Iran 
4 Department of Radiology and radiation oncology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of 
Medical Sciences, Sari, Iran 

Esophageal cancer is one of the commonest malignancies with a growing occurrence. It 
presently ranks ninth among the most frequent cancers in the world and it is the sixth leading 
cause of death from cancer. For a variety of reasons, the mainstream of patients with 
esophageal cancer is actually not suitable for esophagectomy. More than 50% have locally 
advanced, unresectable or metastatic tumors at diagnosis. Other reasons which exclude 
esophagectomy include old age, comorbidity, or refusal by the patient. For more advanced 
stages of esophageal cancers, the basis of non-surgical treatment is chemotherapy (CT) or 
radiotherapy (RT), either alone or in combination chemoradiotherapy (CRT). The purpose of this 
study is to summaries and judgmentally analyzes current non-surgical treatments. Although the 
best treatment for locally advanced esophegeal cancer is still being debated, the use of 
neoadjuvant chemoradiotherapy has gained acceptance. 
 
Keywords: Esophageal cancer, Radiation therapy, Neoadjuvant chemoradiation, definitive 
chemoradiotherapy 
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 اندازه گيری محيط دورسر در نوزادان زودرس دارای وزن پایين و تاثير آن بر تکامل عصبی 
 3، بهاره علي عسکري سهي3، بهناز روشن نيا3، فائزه قابل2عباس زياري، 1الهه قدس

 ، سمنان، ايراندانشگاه علوم پزشکي سمنانتماعي موثر بر سالمت، مركز تحقيقات عوامل اجدكتراي تغذيه، گروه پزشکي اجتماعي،  1
 مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمتخصص طب پيشگيري و پزشکي اجتماعي، گروه پزشکي اجتماعي،  2
 ندان پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمناندانشجوي دندانپزشکي، عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده د 3

 

وجوددارد . اما مشخص نيست كه  VLBW-نارس درنوزادان زندگي اول سال  2 در عصبي  توسعه  و سر  دور رشد  مورد در اندكي مطالعات :مقدمه

 چه عواملي مسئول گرفتن محيط دور سر در اين گروه هستند.

ها  عه  مواد و روش  عداد  كه از نوع كوهورت   : در اين مطال هاي      179بود ، ت تاريخ  پايين ، بين   31تا   2000ژوئن 1نوزاد زودرس داراي وزن 

 مورد مطالعه قرار گرفتند . رشد ، تغذيه ، نمو و ويژگي هاي اجتماعي اقتصادي خانواده ها آناليز شدند. 2003دسامبر 

اندازه و ميزان رسيدگي هنگام تولد ، تغذيه با شير مادر ، طول مدت    : اندازه گيري محيط دور سر در نيمي از نوزادان اتفاق مي افتد و به یافته ها

شير گرفتن نوزاد بستگي دارد. پيچيدگي هاي تولد مخصوصا        توسعه   و پيامد هاي HCcupاثر منفي شديدي روي   NECو  IVHآن، و سن از 

شديد تر بود .         سران  شت . اين تاثير در پ شي از آن دا صبي نا شتري    عالي در خانوا HCcupع شاغل و با يک يا تعداد بي ده هاي دو زبانه با پدر 
سه ماهگي       خواهر يا برادر ، كيفيت خانه و موقعيت اقتصادي  سنين تولد تا  سياري از اين فاكتور ها تاثيرات خود را در  بهتر خانواده را نشان داد . ب

 نشان مي دادند.

ستتالگي وجود دارد.ماههاي اول زندگي بحراني ترين دوره براي  2ل عصتتبي در بين رشتتد دور ستتر و نتايج تکام  يارتباط نزديک :نتیجه گیری

وضتعيت اجتماعي و اقتصتادي باالي خانواده، اثر حفاظتي بر رشتد بهترمحيط ستر و نتايج      از شتيرگرفتن زودرس،  گرفتن بود.تغذيه با شتير مادر، 
 تکاملي عصبي داشته است.

 مقياس رشد، تغذيه تکميلي مقياس نوروموتور، ،سر دور محيط: اندازه گيري  واژه های کلیدی
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 از بافت پارافينه فيکس شده با فرمالين  RNAبهينه سازی استخراج 
 

 *2پرويز كوخايي ،4وحيد سمناني، 2، فاطمه پاک3و1، مهديه شکرالهي3و1مهدي براتي
 دانشجوي ارشد ايمونولوژي دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1

 ، سمنان، ايران دانشکده پزشکي ،سمنان ايمونولوژي دانشگاه علوم پزشکيگروه  2

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 3

 ، سمنان، ايران دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي سمنانپاتولوژي  گروه  4

شده با فرمالين از آرشيو آزمايشگاه هاي بافت شناسي مي تواند اطالعات ارزشمندي را در  در نمونه هاي فيکس RNAبررسي  پيش زمينه:

اثر زمان در اين مطالعه ما  با گذر زمان و تحت تاثير فرمالين، استفاده از اين نمونه ها را محدود مي كند RNAاختيار محققين قرار دهد. تخريب 

 RNAمربوط به كيت استخراج  RNAپروتکل استخراج را بررسي كرديم و  در ادمه  RNAراج نگهداري بافت پارافينه بر ميزان بازده استخ

 .سازي كرديمينه به Kدر ميزان و نوع پروتئينازو  تغيير در ابعاد برش بافتي با را Rocheشركت 

ماهه استخراج و با هم مقايسه شد، از سال و نمونه هاي چند   3-1بافتي فيکس شده با فرمالين با عمر نمونه  53از  RNA: ها  مواد و روش

شركت فرمنتاز به  cDNAاستخراج شده با كيت سنتز  RNAاستفاده شد.  RNAبراي بررسي خلوص و بازيابي B-actin (161bp )ژن 

cDNA  تبديل و با دستگاهReal time PCR ABI7900   مورد آناليز كمي قرار گرفت.به روش سايبرگرين 

 RNAبر بازده استخراج  فيکس شده با پارافين اثر منفي شان داد افزايش زمان نگهداري نمونه هاي بافتييافته هاي ما ن نتایج:

(correlation: -0.038دارد ) (P<0.01 كوچکتر كردن ابعاد برش بافتي نيز با ايجاد ليز بافتي مناسب و آزاد سازي .)RNA  بيشتر، بازده

مي  RNAباعث بهبود كيفيت استخراج  RNasبوسيله  RNAبا ممانعت از تخريب  Kتئيناز را افزايش مي دهد همچنين پرو RNA استخراج
 شود.

حاصل بررسي بيان ژن ها را  RNAاز بافت هاي پارافينه به علت دشواري پروسه استخراج و غلظت و كيفيت  RNAاستخراج  :نتیجه گیری

کرد تحقيقات در اين زمينه توسعه خواهد يافت و مي توان حتي ژن هايي كه روي RNAدر اين نمونه ها دشوار مي كند با بهينه سازي استخراج 
 بيان اندک دارند را نيز در اين نمونه ها مورد بررسي قرار داد.

 ، پروتئين كيناز، بافت پارافينهRNAاستخراج  کلید واژه:
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 سرطان سلولی های رده آپوپتوز و تکثير روی MCF-10A سلولی ی رده رویی کشت محيط تاثير

 پستان
 2پاک اطمهف ،2پرويز كوخايي ،1مهدي براتي، 1مهديه شکراللهي

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانگروه ايمونولوژي،  2

لول هاي توموري داشته باشد. مطالعات اخير بر اين مساله تاكيد دارد مقدمه: ريز محيط اطراف توموري مي تواند نقش مهمي در رشد و متاستاز س
كه سلول هاي نرمال مولکول هايي )سايتوكاين ها، كموكاين ها و ...( ترشح مي كنند كه روي واكنش هاي بين سيستم ايمني و سلول هاي 

شد تومور داشته و باعث پيش آگهي بد بيماري شوند يا برعکس توموري مي تواند تاثير گذار باشد. اين مولکول ها مي توانند نقش حمايتي در ر

يک رده ي سلولي از يک بافت غير تومور  MCF-10 Aبه كمک سيستم ايمني آمده و در حذف سلول هاي توموري موثر باشند. رده ي سلولي 
 ير يا مرگ سلول هاي سرطاني مي توانندزاي اپيتليالي است كه محيط كشت رويي آن مي تواند حاوي فاكتور هاي مهمي باشد كه روي تکث

 تاثير گذار باشند.

از بانک سلولي جهاد دانشگاهي خريداري  MCF-10Aو  MCF-7 ،MDA-MB468 ،T47-Dمواد و روش ها: رده هاي سلولي سرطاني 

است برداشته شده و بعنوان درصد رسيده  90در حالتي كه تراكم سلول ها به  MCF-10Aبار پاساژ محيط رويي رده ي سلولي  3شد و پس از 
درصد بوده و مدت زمان انکوباسيون  70محيط كشت در كشت رده هاي سلولي سرطاني به كار رفته است در حالتي كه تراكم سلول ها در پليت 

 .و با دستگاه فلوسايتومتري انجام شد Annexin V/PIو بررسي آپوپتوز با كيت  MTTروز در نظر گرفته شد. تست تکثير با  4

ساعت انکوباسيون باعث كاهش رشد شده و باعث تغييرات مورفولوژيکي سلول هاي  96پس از  MCF-10Aنتايج: محيط كشت رويي 
 سرطاني شد ميزان سلول هاي آپوپتوز شده سوپرناتانت با محيط كشت اختصاصي اين رده تفاوت معني داري نداشت.

ح شده از سلول هاي نرمال اپيتليالي نقش مهمي در سرنوشت تومور دارند در اين مطالعه نتيجه گيري: بر اساس داده هاي بدست آمده مواد ترش
مشخص شد كه براي ايجاد تمايز و ممانعت از متاستاز سلول هاي سرطاني بايد از بافت نرمال پيرامون تومور كمک گرفت زيرا تمايز و 

 تاستاز است.مزانشيمي شدن سلول هاي سرطاني عالمت كاهش توانايي آن ها در م
 سرطاني سلول تمايز آپوپتوز، ،MCF-10A نرمال، سلولي ي كلمات كليدي: رده
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ر مدل دباعث کاهش آلودینيای مکانيکی کولينرژیک  های موسکارینی گيرندهکروسين از طریق 

CCI می شود. در رت 
 ، سيمين جعفري، حسين علي صفاخواه،  عباسعلي وفايي*آذين توسلي

  روپاتيک، مركز تحقيقات و گروه فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشکي سمنانآزمايشگاه درد نو

سنتي       مقدمه: ست، يکي از گياهاني كه اثرات درماني آن در طب  شخص ني سم هاي كه در ايجاد و تداوم درد نوروپاتي دخالت دارند دقيقا م مکاني
 بررسي نشان مي دهد كه تجويز كروسين   تشکيل دهنده آن مي باشد.     زعفران و كروسين به عنوان يکي از مواد  باشد به ميزان زيادي مطرح مي

شود  CCIمي تواند باعث كاهش درد نوروپاتيک در مدل  ستم تعديل كننده درد بوده كه هم در        . در رت ها  سي ستم كولينرژيک يکي از چند  سي
سطح نخاع موجب مهار دردهاي عمدتاً تو      سطح تنه مغز و هم در  ست     . نيک و مداوم مي گرددسطح قشر مغز و هم در  شده ا تا كنون مشخص ن

 گيرنده موستتکارينياين مطالعه  بررستتي نقش . هدف مي شتتود  CCIباعث كاهش درد نوروپاتي مدل چه مستتيرهايي  كه كروستتين از طريق
 پاتيک است.كروسين در درد نوروآلودينياي مکانيکي  كاهش  كولينرژيک در اثرات

. از مدل ديگردگرم استتتفاده  250تا  200در محدوده وزني  Wistar( نر بالغ از نژاد Ratهاي صتتحرائي )از موشدراين مطالعه   مواد و روشتتها:

CCI  6براي ايجاد درد نوروپاتي استفاده شد. حيوانات به ( گروهn=8 شامل گروه )1 :CCI   2به همراه وهيکل و گروه :CCI   به همراه كروسين

 CCI: 5گروه   و mg/kg1به همراه آتروپين با دوز   CCI:4/.  و گروه mg/kg5به همراه آتروپين با دوز  CCI  :3و گروه  mg/kg60با دوز 

و كروستتين با دوز    mg/kg1به همراه آتروپين با دوز   CCI: 6و گروه  mg/kg60/. و كروستتين با دوز mg/kg5به همراه آتروپين با دوز 

mg/kg60     شدند از روز سيم  شکل      CCIاد بعد از ايج 15تق صورت روزانه و به  شد. ميزان آلودنياي مکانيکي در روزهاي    IPداروها به  تزريق 
 سنجيده شد. 30و  27و  24و  21و  18و  15

 باعث كاهش آلودينياي مکانيکي مي شتتتود.  آتروپين در دوز   24از روز   mg/kg60نتايج اين مطالعه نشتتتان داد كروستتتين با دوز  :يافته ها

mg/kg 5/0 و mg/kg1       تغييري در ميزان آلودينياي مکانيکي ايجاد نمي كند.  آتروپين در دوز mg/kg 5/0 و mg/kg1      باعث از بين
 رفتن اثر كروسين در كاهش آلودينياي مکانيکي شد. 

ست آمده احتماال   نتيجه گيري: سکاريني كولينرژيک  باعث    با توجه به نتايج بد سين از طريق گيرنده هاي مو مکانيکي در  كاهش آلودينيايكرو

 در رت مي شود. CCIمدل 

 آلودينيا، كروسين، آتروپين، CCI كلمات كليدي:
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AB serum vs. fetal bovine serum (FBS) for culture of human cells 
Ehsan Manouchehri Doulabi1,2, Mehrnoosh Pashaei1, mahdiye Shokrollahi1, Parviz Kokhaei1* 

1. Immunology Department, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 
2. Student Research Committee, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

Background: cell culture is an indispensable part of biomedical research experiments, many 
diagnostic tests and industrial biotechnology processes. Culture media supplements are 
necessary for growing various kinds of cells including human PBMCs and cancer cell lines. Fetal 
bovine serums is the most widely use supplement. However, its use is limited due to 
immunological response against it. Serum from AB+ human subjects is superior to this 
supplement due to its compatibility with human immune system and superiorly supports the 
growth of human cells. 
Objectives: in the current research we tested the application of five preparations of serum from 
human AB+ subjects for human cell culture and compared its efficacy with FBS. 
Methods: 5 preparations of human serum from AB+ healthy blood donors. Serums were 
confirmed to be free of HIV, HBV, HCV and other blood-borne pathogens.  Human PBMCs from 
another healthy donor and MCF7 were obtained and cultured in 96-well culture plates (200.000 
cells/well). RPMI1640 plus 0.5% penicillin/streptomycin were used as common culture media. 
10% FBS was added to group 1 as serum supplement. For groups 2-6, serum from 5 AB+ 

individuals were used. Group 7 was cultured in medium lacking any serum. MTT assay was p to 
measure the viability of cells. 
Results: our data confirmed the superior cell viability in groups cultured in human AB+ serums 
compared with those cultured in FBS or medium without serum additives (one-way ANNOVA: 
p-value<0.001 ). Post-hoc analysis showed significant differences between FBS and AB+ serum 
groups. 
Conclusions: it appears that AB+ serum is a reasonable substitute for FBS in culture of human 
cells, especially when immune tolerability matters.  
Keywords: AB+ serum, FBS fetal bovine serum, PBMC, MCF-7 
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در کودکان دریافت کننده سلول های بنيادی خونساز  IL-21) ) 21اینترلوکين سرمی بررسی ميزان

 جهت تشخيص سریع بيماری حاد پيوند بر عليه ميزبان

 *1، فاطمه پاک1,2، راضيه توتونچيان3، علي متولي زاده اردكاني*1، پرويز كوخايي1,2نسرين صحتي

 منان، گروه ايمونولوژيايران، سمنان، دانشگاه علوم پزشکي س 1
 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، كميته تحقيقات دانشجويي ايران، سمنان، 2
 ايران، تهران، پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فن آوري 3

ون كودكان (، درمان با ارزشي براي انواع آنمي ها هم چون تاالسمي و بيماري هاي بدخيم خHSCT: پيوند سلول هاي بنيادي خونساز)مقدمه

به عوامل متعددي از جمله مرحله بيماري،  HSCT( مي باشد. نتيجه AML( و لوسمي ميلوئيدي حاد )ALLهمانند لوسمي لنفوبالستيک حاد )

 ( بستگي دارد.GVHD( بين دهنده و گيرنده، رژيم آماده سازي و وقوع بيماري پيوند عليه ميزبان )HLAميزان تشابه آنتي ژن لکوسيتي انسان )

و   IL-2 ،IL-15 ،IL-18،IL-12سايتوكاين هايي نظير ترشح مطالعات اخير نشان داده است كه يکي از عوامل بالقوه تاثير گذار در نتيجه پيوند، 

IL-21 به عنوان يکي از سايتوكاين هاي  21-بررسي ميزان سرمي اينترلوكين. هدف اصلي در اين پژوهش، از سلول هاي ايمني مي باشد

 مي باشد.Tو  NK ،Bر در تکامل و فعال سازي سلول هاي ايمني از جمله سلول هاي تاثيرگذا

قبل از پيوند  – 8( مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه هاي روز HSCTبنيادي خونساز)هاي كودک دريافت كننده پيوند سلول 51: مواد و روش ها

ميزان سرمي اين جهت بررسي ELISAي مورد اناليز قرار گرفت. تکنيک اين بيماران جهت بررس+ بعد از پيوند 14و  -7و نمونه هاي روز 
 به كار گرفته شد. سايتوكاين

 گروهي كه دچار گروه با روش االيزا سنجيده شد. 2در  HSCTدر كودكان، قبل و بعد از  IL-21سطح سرمي حاضر  : در  مطالعهتایجن

aGVHD واجد ,در گروه  نشدند. به نظر مي رسد كه  شدند وگروهي كه به اين بيماري بعد از پيوند دچارaGVHD  سطح سرميIL-21 

با بروز  HSCT+بعد از 14در روز  IL-21سطح سرمي (.هم چنين P=0.05سير صعودي دارد )ي كه به اين بيماري دچار نشدند برخالف گروه

aGVHD معنا داري نشان مي دهد ارتباط (P=0.05). 

شدند وگروهي كه به اين بيماري بعد  aGVHD ، گروهي كه دچار گروه مقايسه شد 2در  IL-21رمي سطح س اين مطالعه در : نتیجه گیری

سير نشدند   ي كه به اين بيماري دچار برخالف گروه IL-21سطح سرمي  aGVHDواجد ,در گروه  از پيوند دچار نشدند. به نظر مي رسد كه 

 مدل هاي موشي مطابقت دارد. در  يج مطالعات قبلبا نتاي يافته هااين  بنابراين (.P=0.05صعودي دارد )

تفاوت معني داري با سطح اين  HSCTپس از  + 7در روز  IL-21سطح سرمي   به نظر مي رسد با توجه به يافته هاي مطالعه حاضر،  

نشان مي  معنا داري اطارتب aGVHDبا بروز  HSCTبعد از  +14در روز  IL-21در صورتيکه سطح سرمي  .ندارد HSCTسايتوكاين قبل از 

سلول ها در هفته دوم در فرد گيرنده، ترشح اين  Engraftبه موازات شروع   احتماالكه  . اين موضوع نشان مي دهد(P=0.05) دهد
اشته د ري نيزتدر روزهاي بعدي ترشح اين سايتوكاين افزايش قابل مالحظه  پيش بيني مي شود كه سايتوكاين توسط سلول ها افزايش ميابد و 

است،  تاييد  HSCTدركودكان پس از  aGVHDدر شروع وتشديد  IL-21يافته ها ي پژوهش حاضر كه بيانگر نقش   از طرف ديگر باشد.
ت ا طراحي مطالعابونتايج اين مطالعه  با استفاده ازكننده نقش اين سايتوكاين در تشديد پاسخ هاي ايمني و التهابي در مطالعات گذشته است. 

 .در اين كودكانمي توان گامهاي موثري برداشتaGVHD پيش بيني بروز ي در آينده برايتکميل تر
 aGVHD, HSCT ،NK Cell، IL-21, ELISA, Pediatrician GVHD كلمات كليدي:
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 صحرایی موش کبد در ظرفيتی شش کروم سميت بر سيمواستاتين اثر بررسی
 اسماعيل كرمي

 ايراندانشگاه علوم پزشکي سمنان، دامغان، 

 و دارد اربردك صنايع در گسترده بطور كه است زيستي محيط و صنعتي هايآالينده از يکي ظرفيتي شش كروم حاوي تركيبات: هدف و مقدمه
 با شغلي تماس. گذاردمي حيوانات و هاانسان در مختلف ارگانهاي روي بر مضري اثرات و دارند قرار تماس معرض در كارگران از بسياري
 دي روي بر ينسيمواستات اثر بررسي مطالعه اين انجام از هدف. شودمي بافتي آسيب و كبدي سميت به منجر ظرفيتي شش كروم حاوي تركيبات
 .شودمي صحرائي موش كبدي سميت باعث كه است سديمي كرومات

 گروه .شدند تقسيم تايي شش گروه هشت به تصادفي صورت به ويستار نژاد نر صحرايي موش سر 48 تجربي، مطالعه اين در: مواد و روش ها 

 كروم مختلف دوزهاي 3 و 5 ،7 گروههاي كنترل، گروه دوم گروه كردند، دريافت mg/kg/day 20سيمواستاتين اول

mg/kg/day)16،12 ، 8 ) روز هشت براي 4 و 6 ،8 گروههاي كردند، دريافت متوالي روز هشت براي صفاقي داخل تزريق صورت به 

 دوازدهم روز در سپس كردند، دريافت متوالي روز دوازده براي mg/kg/day20 سيمواستاتين و مختلف دوزهاي در سديم وماتكر دي متوالي
 هيستوپاتولوژي آزمايشات و آلدهيد دي مالون و گلوتاتيون سطح تعيين براي كبد هايبافت و شدند كشته پنتوباربيتال سديم دوز اور با حيوانات

 . گرفتند قرار استفاده مورد
 را كبد افتب گلوتاتيون سطح و افزايش داري معني طور به را كبد بافت آلدهيد دي مالون سطح دوز به وابسته طور به سديم كرومات دي: هايافته

 وتاتيونلگ سطح در داريمعني افزايش و آلدهيد دي مالون سطح در داري معني كاهش باعث سيمواستاتين. داد كاهش كنترل گروه با مقايسه در
 .شد سديم كرومات دي مختلف دوزهاي كننده دريافت گروههاي در كبد بافت

 گلوتاتيون سطح كاهش و آلدهيد دي مالون سطح افزايش طريق از (VI) كروم نمايد،مي پيشنهاد مطالعه اين از حاصل نتايج: گيري نتيجه 
 محافظت وجبم اكسيدان آنتي تركيب عنوان به سيمواستاتين و است گرديده كبد بافت در آسيب موجب و شده استرس اكسيداتيو ايجاد باعث

  .است داده كاهش را (VI) كروم از ناشي هايآسيب و شده (VI) كروم از ناشي سمي آثار مقابل در هاسلول

 .صحرايي موش |گلوتاتيون |آلدهيد دي مالون |سديم كرومات دي |سيمواستاتين: كلمات كليدي
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  سوری ر موش( در تعدیل رفتارهای شبه اضطرابی دCB1ده های کانابينوئيدی )نقش گيرن ارزیابی
 2زاده عباس محمدصادق ،2فرحبخش حسين ،2حسين رجب زاده ،2بوستاني علي ،1پور رشيدي علي ،1عباسعلي وفايي

 مركز تحقيقات فيزيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 حقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانكميته ت 2
 

مطالعات قبلي اثرات تزريق اگونيستتت و آنتا گونيستتت هاي گيرنده هاي كانابينوئيد را بر رفتارهاي شتتبه اضتتطرابي به صتتورت   و هدف:  مقدمه
ساس هدف اين مطالعه تعيين اثرات ت    شان داده اند. بر اين ا ست گيرنده هاي كانابينوئيدي را ب      متناقض ن ست و آنتاگوني ستميک آگوني سي ر زريق 

 رفتارهاي شبه اضطرابي در مدل ماز بعالوه اي مرتفع در موش سوري بوده است.
شبه  رفتارهايگرم مورد استفاده قرار گرفت.  30-27سر موش سوري نر نژاد آلبينو با ميانگين وزن  80در اين مطالعه تجربي  ها: مواد و روش

ماز بعالوه اي مرتفع با مالک هاي درصد حضور حيوان در بازوي باز و تعداد بارهاي ورود به بازوي باز اندازه گيري شد. موش ها در اضطرابي 
Win21212  به عنوان آگونيست وAM251  وگرم( ميلي گرم به ازاء هر كيل 4/0و  2/0، 1/0به عنوان آنتاگونيست گيرنده هاي كانابينوئيدي با دوز

دقيقه  5يک ساعت قبل از ارزيابي اضطراب به صورت داخل صفاقي تزريق شدند. سپس كليه حيوانات در جهت افزايش فعاليت جستجو گرايانه 
 . قبل از ارزيابي رفتار اضطرابي در يک جعبه سياه قرار داده شدند و به دنبال آن رفتارهاي شبه اضطرابي آنها ارزيابي شد

ميلي گرم موجب كاهش رفتارهاي شبه اضطرابي و كاهش  4/0و  2/0آگونيست گيرنده كانابينوئيد با دوز نشان داد كه تزريق يافته ها: نتايج 
 1/0اضطراب و تزريق آنتاگونيست گيرنده كانابينوئيد موجب افزايش رفتارهاي شبه اضطرابي و افزايش اضطراب مي شود البته هر دو دارو با دوز 

 ي داري نداشتند.ميلي گرم تاثير معن
( نقش مهمي در تعديل رفتارهاي شتتبه اضتتطرابي دارند كه CB1گيرنده هاي كانابينوئيد ي )نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشتتان مي دهد كه 

 براي پي بردن به اثرات دقيق آنها نياز به مطالعات بيشتر و دقيق تري مي باشد. 
 ه اضطرابي، موش سوريكلمات كليدي: گيرنده كانابينوئيدي، رفتار شب
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 اثر عصاره هيدروالکلی روناس بر تانسيون آئورت ایزوله در موش صحرایی نر

 ساني، عابدين وكيلي، مرتضي جراحي، كتايون صداقت، مهدي زاهدي خراهانيه نجات

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان. -دانشکده پزشکي -گروه و مركز تحقيقات فيزيولوژي

س در طب سنتي براي درمان برخي از بيماري ها استفاده مي شود. تحقيقات جديد نيز اثرات آنتي اكسيداني و مهار رونا : گياهو هدف مقدمه
ش صحرايي سينه ايي مو دراين مطالعه اثرعصاره هيدروالکي روناس بر تانسيون آئورت آنزيم تبديل كننده آنژيوتانسين آن را گزارش نموده اند.

 در محيط برون تني بررسي شد.
تقسيم و آئورت سينه  گروه 6گرم( بطور تصادفي به  300تا  250سر موش صحرايي نر نژاد ويستار) 42روش ها: در اين مطالعه تجربي  مواد و

ميلي گرم در ميلي  5و  1، 0.5، 0.1ايي حيوانات تحت بيهوشي عميق خارج و به حمام بافت ايزوله منتقل شد. اثر عصاره روناس با غلظتهاي 

 ميلي مول( و يا به تنهايي در آئورت سالم و فاقد آندوتليوم بررسي شد. 80يا كلريدپتاسيم ) ) M)6-10ر حضور فنيل افرين د ليتر
موجب افزايش تانسيون آئورت سالم شد و  ميلي گرم در ميلي ليتر 5و  1، 0.5 يافته ها: متعاقب انقباض ناشي از فنيل افرين، روناس با غلظتهاي

آندوتليوم اثرمعني داري بر تانسيون رگي نداشت. روناس در حضور پتاسيم كلرايد اثر معني داري بر انقباض آئورت سالم نداشت و در آئورت فاقد 
ميلي گرم در  5و  1ميلي گرم موجب افزايش تانسيون رگي شد. عصاره روناس به تنهايي با غلظتهاي  5و  1 در رگ فاقد آندوتليوم در غلظتهاي

 انقباض وابسته به غلظت در آئورت سالم و فاقد آندوتليوم شد. موجب ميلي ليتر
 نتيجه گيري: بر خالف شواهد قبلي، روناس در شرايط برون تني موجب افزايش تانسيون در آئورت سينه ايي سالم و فاقد آندوتليوم شد.

 واژه هاي كليدي: عصاره هيدروالکلي روناس، آئورت ايزوله، موش صحرايي.
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Comparison of the antidiabetic effects of aqueous extract of Prosopis farcta and 
Capparis spinosa on streptozotocin-induced-diabetic Rats 

Mahbobeh Gholami1, Abolfazl Mohammadi1, Najmeh Nazari2, Hossein Nazari3* 

1 Student Research Committee, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 
2 Department of Biochemistry, Faculty of basic Science, Azad University of Science and Research branch, Tehran, 
Iran. 
3 Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 

Introduction and Objectives: Diabetes mellitus is the sixth leading cause of death in the world, and 
majority of diabetic patients have type-2 diabetes. Today the plants as alternative medicines and 
chemicals in food has been growing concern about finding the anti-diabetic effects of dietary and 
medicinal plants have been used traditionally for centuries, has more priority. Despite numerous reports 
on sources of medicinal plants Capparis spinosa and Prosopis farcta, research hasn’t been done on the 
effects of this herb on diabetes. The purpose of this study was to comparisons of the hypoglycemic 
effects of aqueous extracts of medicinal plants Prosopis farcta and Capparis spinosa on adult male rats 
which is made diabetic by streptozotocin is. 
Methods: Prosopis farcta fruit and Capparis spinosa Leaves water extracts were prepared by Soxhlet. In 
this experimental study, 110 male Wistar rats were used. Animals were made diabetic by a single 
intraperitoneal injection of Streptozotocin (50 mg/kg of body weight) dissolved in citrate buffer (0.01 M, 
pH= 4.5).The blood glucose level was checked before and 72 h after STZ injection to confirm the 
development of diabetes by Glucometer and glucose test strips. Only those animals which showed blood 
glucose levels >300 mg/dl were separated and used for the study. The rats were randomly divided into 
seven groups each consisting of six rats, include: control, negative control (non- treated diabetic rats), 
positive control (diabetic rats treated with Glibenclamide) and four treatment groups which treated with 
Prosopis farcta and Capparis spinosa aqueous extracts at doses of 10, 20, 40 and 60 and 10, 20, 40, 60 
and 80 mg/kg body weight were administered orally for 12 days, respectively.  
Results: Groups treated with Prosopis farcta aqueous extracts at doses of 10 and 20 mg/ kg did not 
create a significant reduction in blood glucose levels in diabetic rats, but blood glucose lowering effect in 
40 dose of the extract was similar Glibenclamide. Treatment of Prosopis farcta aqueous extracts with 60 
mg/kg a significant decrease in plasma glucose levels compared with the group treated with 
Glibenclamide showed. On the other hand, a maximum fall of plasma glucose level was observed after 3 
days of treatment when administered with aqueous extract of Capparis spinosa at 60 and 80 mg/kg oral 
administrations comparison to Glibenclamide as a control.  
Conclusions: The results indicate that the hypoglycemic effects of Prosopis farcta and Capparis spinosa 
water extracts and their traditional use in the treatment of diabetes is confirmed. The doses of 10 and 
20 mg/ kg Prosopis farcta did not create a significant reduction in blood glucose levels in diabetic rats, 
but blood glucose lowering effect was similar to Glibenclamide in 40 mg/ kg dose of the extract .Also, 
the anti-diabetic effect of 20 mg/kg dose was the same dose of 40 mg/kg and standard until the fourth 
day after the initial treatment. Suggestion that drug resistance in the Prosopis farcta treatment group of 
20 mg/kg dose led to lowering of blood glucose is ineffective. The doses of 10, 20 and 40 mg/ kg 
Capparis spinosa did not create a significant reduction in blood glucose levels in diabetic rats, but 60 and 
80 mg/ kg doses of the extract significantly decrease blood glucose ,although the mechanism of action is 
unclear and requires further pharmacological and biochemical studies. The results of this study indicate 
that the blood glucose-lowering property of the Prosopis farcta aqueous extract is effective than 
aqueous extract of Capparis spinosa. 
Keywords: Diabetes, Prosopis farcta L, Capparis spinosa L., streptozotocin (STZ)  
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رس های باکتریایی بيماران بيمارستان مدترین پاتوژنبيوتيکی شایعبررسی الگوی مقاومت آنتی

 تهران
 3سمانه اكبري , 1فاطمه بهشتي , 1عباس فرهاديان , 3و2حسن حاجي ,*1حميد ليريائي

 ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات بيوتکنولوژيدانشجوي دكتري بيوتکنولوژي پزشکي، 1

 ايران ,تهران  ,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي  ,دانشکده پيراپزشکي  ,كارشناس علوم آرمايشگاهي  2
 ان مدرس تهرانكارشناس علوم آزمايشگاهي بيمارست 3
 ايران ,كرمان ,دانشگاه علوم پزشکي كرمان  ,دانشکده پيراپزشکي  ,كارشناس علوم آرمايشگاهي 4

بعلت  هاعفونتاين  است. همراه بيوتيکيآنتي مقاومت و درمان هايهزينه ي،بستر مدت طول افزايش با بيمارستاني هايعفونت مقدمه و هدف:
از اين رو اند. همواره مورد توجه حوزه سالمت قرار گرفته هاي بالينيترين چالشعنوان يکي از مهمه مير ب و درصد نسبتا باالي مرگ

و  Surveillance and Control of Pathogens of epidemiological Importance (SCOPE)ي مانند يساختارها

National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS) اند. هدف از اين هاي بيمارستاني مطرح شدهونتبه منظور بررسي عف
 ست.بيوتيکي آنهاالگوي مقاومت آنتيتعيين هاي باكتريايي و مطالعه مقطعي بررسي ميزان شيوع پاتوژن

خون ها شامل نمونه انجام شد. 1393 سالآوري شده از ارديبهشت الي شهريور ايزوله جمع 350روش مقطعي بر روي  به مطالعه روش مطالعه:

با  ولوژيباكتري با روشهاي استاندارد هاايزوله شناسايي از بود. پس %12ها و ساير نمونه %5خلط  , %16زخم  ,%13تراشه  , %20ادرار , 34%

ت و تس SPSSار آماريافزبا نرم اطالعاتآماري . آناليز انجام گرديد ديفيوژن ديسک روش به يحساسيت ميکروب آزمون CLSIتوجه به راهنماي 
 مجذوركاي انجام شد.آماري 

( مربوط به زنان بود .  %71/41نمونه )  146( مربوط به مردان و  %29/58نمونه )  204نمونه باليني بررسي شده در اين مطالعه  350از  ها:يافته
باكتريهاي گرم  است . شايعترينتوسط باكتريهاي گرم مثبت رخ داده  %4/39عفونتها توسط باكتريهاي گرم منفي و  %6/60نتايج نشان داد كه 

و شايعترين باكتري  %6/8بومانئي  و اسينتوباكتر%1/21سودوموناس ائروژينوزا  ,%1/23گونه هاي كلبسيال  ,%3/37منفي جدا شده اشرشيا كلي

-. در باكتريبوده اند %7/18و گونه هاي انتركک  %8/25 استافيلوكوک هاي گواگوالز منفي , %8/37هاي گرم مثبت استافيلوكوكوس اورئوس 

-يکاسين و تريسيلين، سيپروفلوكساسين، سفوتاكسيم، سفتازايديم، آمبيوتيکي براي جنتامايسين، آمپيالگوي مقاومت آنتي ،هاي گرم منفي شايع

 %57 , %86 , %47هاي كلبسيال و در گونه %46 ,%18 ,%31 ,%35 ,%22 , %83 , %34متوپريم و سولفامتوكسازول به ترتيب در اشريشيا كلي 

 سيلين، اريترومايسين، اگزاسيلين، تتراسيکلين، ونکومايسين وبه پني تمقاوم ،و در استافيلوكوكوس اورئوس 42% , 71% , 61% , 38% ,

 اندشتهسيلين دابه آمپي %80هاي گرم منفي مقاومت باالي باكتري .تعيين شد. %33و  %0 , %66 , %59 , %53 , %86كليندامايسين به ترتيب 
 مقاومت به ونکومايسين در استافيلوكوكوس اورئوس مشاهده نشد. و

-صحيح آنتي آزمونها در مراكز درماني و انجام فونتع، مانيتورينگ مبتني بر باال بودن ميزان مقاومتبا توجه به نتايج بدست آمده  گيري:نتيجه

نظر روري به ضعفونت و درمان  كنترلنيز بيوتيکي و مقاومت آنتي كاهش ميزانبيوگرام قبل از تجويز دارو به عنوان يک ساز و كار مناسب در 
 رسد. مي

 هاي گرم منفي و گرم مثبتبيوگرام، باكتري، آنتيكلمات كليدي: عفونت
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 ميکرو 400 و 40 مغناطيسی ميدان در گرفته قرار استخوان مغز بنيادی سلولهای اثرات بررسی

 القائی چرخشهای و BDNF ميزان ارزیابی: نیپارکينسو مدل درمان در تسال

  8جعفري بهناز ،7بندگي احمدرضا ،6زربخش سام ،5وفايي عباسعلي ،4ثامني حميدرضا ،3جديدي مجيد ،2صفري منوچهر ،1بيات مقدسي سعيد

. شود مي جاداي سياه هسته راكممت بخش در دوپامينرژيک نورونهاي تخريب اثر در كه است نورودژنراتيو بيماري يک پاركينسون: هدف مقدمه و 
 جهت استخوان غزم بنيادي سلولهاي از تحقيق اين در نيز ما بنابراين. باشد مي پاركينسون درماني روشهاي از يکي بنيادي هاي سلول از استفاده
 . كرديم استفاده پاركينسون درمان

 درمان گروه ، پاركينسوني گروه ، نرمال گروه شامل گروه 6 هب تصادفي بطور بالغ نر صحرايي موش سر 36 تحقيق اين در:روش ها و مواد
 ميدان در گرفته قرار بنيادي باسلول درمان گروه ميکروتسال، 40 مغناطيسي ميدان در گرفته قرار بنيادي باسلول درمان ،گروه بنيادي باسلول

 به دوپامين هيدروكسي-6 نوروتوكسين ميکروگرم 4 يقتزر با پاركينسوني مدل. شدند تقسيم vehicle گروه و ميکروتسال، 400 مغناطيسي
 . شد تزريق چپ طرفي بطن به بنيادي سلولهاي. گرديد ايجاد چپ طرف استرياتوم داخل

 توجهي قابل بطور ميکروتسال 400 ميدان در گرفته قرار استخوان مغز بنيادي سلولهاي تزريق كه دهد مي نشان ما تحقيق نتايج: ها يافته

 .دهد مي افزايش را خون BDNF ميزان و كاهش را قائيال چرخشهاي
 و كاهش را القائي چرخشهاي اي مالحظه قابل بطور ميکروتسال 400 و 40 مغناطيسي ميدان در گرفته قرار بنيادي سلولهاي: گيري نتيجه

BDNF دهند مي افزايش را خون  . 

 BDNF مغناطيسي، بنيادي، ميدان كلمات كليدي: پاركينسون، سلولهاي
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In vitro activities of tetracyclines against different clones of multidrug resistant 
Acinetobacter baumannii isolates from two Iranian hosp  

Zoya Hojabri1، Caterina Mammina2، Omid Pajand3  

 1-- Microbiology Department, Semnan University of Medical Sciences ، hojabriz@yahoo.com، 2-

- Department of Sciences for Health Promotion and Mother-Child Care ‘G.D’Alessandro’, Via del 
Vespro 133 90127 Palermo, Italy. ، ،  3-- Microbiology department, Semnan University of Medical 

Sciences ، om24pa@gmail.com  

 The in vitro activities of tigecycline, minocycline and doxycycline against 67 multidrug resistant 
Acinetobacter baumannii (MDRAB) isolates were investigated. MICs were determined by Etest 
and the presence of resistance genes, including Ambler classes B and D β-lactamases, 
aminoglycoside modifying enzymes (AMEs) and tet efflux pumps was investigated. Moreover, 
clonality of isolates was assessed by DiversiLab repetitive extragenic palindromic (rep)-PCR and 
multilocus sequence typing (MLST). Prevalence of European Clones (ECs) I to III was screened by 
sequence group multiplex PCR. The highest susceptibility prevalence rate was recorded for 
minocycline (89.6%), followed by tigecycline (64.2%) and doxycycline (55.2%), with MIC90 of 24 
mg/L, 6 mg/L and >256 mg/L, respectively. Rep-PCR identified 10 clusters and 9 singleton 
isolates. ST2 and ST136 were the predominant sequence types (STs). The highest prevalence of 
resistances as well as striking combinations of resistance genes were observed in ECII isolates. 
In conclusion, minocycline and tigecycline appeared to retain good in vitro activity against the 
different clones of MDRAB circulating in Iran. However, ongoing monitoring of A. baumannii 
susceptibility to these antimicrobials is required. 
  
Key word: A. baumannii, multidrug resistant, minocycline, tigecycline, MLST 
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موش سفيد بزرگ در CCI بررسی اثر کروسين بر تحمل به اثر ضد دردی مرفين در مدل

 آزمایشگاهی
 حسين ميالدي گرجي -حسينعلي صفاخواه -فرخنده دامغانيان

 مركز تحقيقات فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشکي سمنان

تحمل به اثرات ضد رغم اثر بخشي باال در آن موجب ايجاد مي باشد و مورفين علي كنندهو هدف: درد نوروپاتيک يک درد مزمن ناتوان مقدمه
دارد. لذا هدف اين مطالعه رد نوروپاتيک در مطالعات قبلي كروسين، تركيب فعال زعفران، اثر ضد دردي و ضد التهابي در دمي گردد.  دردي

 رت مي باشد. در CCI در مدل درد نيمرف يبر تحمل به اثرات ضددرد نياثر كروسبررسي 

از ايجاد درد نوروپاتي، تزريق دارو  روز 15ايجاد و پس از  CCIگرم درد نوروپاتي به روش  200 -250سر رت نر ويستار  24در  ها:د و روشموا

، گروه  mg/kg 10اول وهيکل كروسين )داخل صفاقي( + وهيکل مرفين )زير جلدي(، گروه دوم وهيکل كروسين + مرفين  شروع شد: گروه

+ وهيکل مرفين، و گروه چهارم كروسين + مرفين دريافت نمودند. بالفاصله بعد از تزريق كروسين ) يا وهيکل آن(،  mg/kg30سوم كروسين 
دو روز در ميان، قبل از تزريق كروسين و يا وهيکل و نيم ساعت بعد از تزريق  15گرديد. تست رفتاري از روز مرفين )ياوهيکل آن( ترزيق 

 شد و حداكثر پاسخ احتمالي براي آلودينياي مکانيکي محاسبه گرديد.م ميمرفين يا وهيکل آن انجا

 F)نيز گروه  ) P=0.005)4, 80(F ,4.07=(يافته ها: نتايج با استفاده از آزمون مکرر داده ها نشان دهنده اثر معني داري روزهاي تزريق دارو 

)=23.154, P=0.0001)3, 20(  و اينتراكشن بين روز و گروه)=2.83, P=0.003), 8012(F ( مي دهد  مي باشد. مقايسه گروه ها نشان
وهيکل كروسين و مرفين در روز هاي مختلف اختالف معني و نيز گروه دريافت كننده  كروسين و وهيکل مرفينكه بين گروه دريافت كننده 

 رديد.( كه كروسين موجب حفظ اثر ضد دردي مرفين در روز هاي مختلف گP=0.005)داري وجود دارد
 گيري: كروسين با كاهش تحمل به اثر ضد دردي مرفين موجب حفظ اثر ضد دردي مورفين گرديد. نتيجه

 ،كروسين ،آلودينياي مکانيکي. CCIكلمات كليدي: درد نوروپاتيک، تحمل، 
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 سلول های پورکنژ قشر مخچه در موش های صحرایی نر سکوربيک بر ساختارآر اسيد ياثت بررسی

 صرعی شده

 

 2بتول كمالي منش، 1*حيم گل محمدير

 دانشيار علوم تشريحي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سبزوار، سبزوار، ايران-1
 عضو فعال كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سبزوار،سبزوار، ايران-2

لولي مي باشد. در مورد اثر اسيد آسکوربيک بر روي سلول مقدمه و هدف: اسيد آسکوربيک داراي نقش آنتي آكسيداني در متابوليسم داخل س
هاي پوركنژ قشر مخچه كه در تعادل نقش مهمي دارند، گزارش مدوني ديده نشده است. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير اسيد آسکوربيک بر 

 صرعي شده مي باشد. ساختار بافتي سلول هاي پوركنژ قشر مخچه موش هاي صحرايي

با  C، ويتامينACSF) پنج گروه گرم به صورت تصادفي ساده در 250 تا 200 راس موش صحرايي نر 40 ها: در اين مطالعه تجربي،مواد و روش 

با استفاده از داروي بيهوشي كتامين و زايلزين، موش در دستگاه استريوتاكس . قرارگرفتند( mg\kg50،mg\kg 25،mg\kg 12.5دوزهاي
 نترل،در گروه ك. تزريقات بعد از ده روز ريکاوري به وسيله سرنگ هاميلتون، انجام شد. طن چپ مغز قرار داده شدفيکس شد و كانول راهنما در ب

 و 5/12،25 با دوز AAو در گروه هاي دوم تا چهارم نيز  ACSFميکروليتر  PTZ (mg/kg 37.5) ،1دقيقه قبل از تزريق داخل صفاقي  30

50 mg/kgروند تا كيندل شدن حيوانات ادامه يافت. پس از كيندلينگ، مخچه خارج شد و سپس پاساژ بافتي و اين  .، به بطن چپ تزريق شد
مقطع گيري كرونال اساليدها با رنگ آميزي هماتوكسيلين ائوزين انجام شد. به وسيله ميکروسکوپ نوري، چهل ميدان، به صورت تصادفي 

نژ انجام گرفت و با روش ايمونوهيستوشيمي تغييرات مورفولوژي سلول هاي پوركنژ سيستماتيک، انتخاب شدند و شمارش نورون هاي سالم پورك
 بررسي شد. اطالعات با پنجمين گروه صرعي نشده و سالم مقايسه شد. داده ها با آناليز واريانس يک طرفه تجزيه وتحليل شدند.

اسيد آسکوربيک دريافت كردند به طور  mg/kg 25وهي كه يافته ها: ميانگين تعداد نورون هاي سالم سلول هاي پوركنژ قشر مخچه در گر

(. بين تعداد نورون هاي سالم پوركنژ قشر >P 001/0بود ) 50و mg/kg5/12 معني داري بيش از گروه هاي دريافت كننده اسيد آسکوربيک

، ارتباط معني دار mg/kg50ربيک اسيد آسکوربيک دريافت مي كردند نسبت به گروه دريافت كننده اسيد آسکو mg/kg25 مخچه گروهي كه
ديده نشد. تغييرات مورفولوژي مانند متراكم شدن هسته، مشخص نبودن محدودي هسته از سيتوپالسم و اسيدوفيلي زياد سلول هاي پوركنژ 

 ، نسبت به گروه هاي دريافت كننده اسيد آسکوربيک، مشاهده شد .CSFقشر مخچه، بيشتر در گروه دريافت كننده 
ميلي گرم بر كيلوگرم مي تواند يک نقش محافظتي بر روي سلول  25يري: مطالعه حاضر نشان مي دهد كه اسيد آسکوربيک در دوز نتيجه گ

 داشته باشد و مضرات پنتلين تترازول را كاهش دهد. هاي پوركنژ قشر مخچه موش هاي صحرايي نر صرعي شده
 ن تترازول، موش صحرايي نرواژه هاي كليدي: پوركنژ، مخچه، اسيد آسکوربيک، پنتيل
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Introduction and Objectives: Expression of recombinant protein in Escherichia coli is occasionally 
confronted with some problem, of which is the production of acetate in the culture medium results in 
bacteria metabolism which cause reduce the pH of the medium and diminution in production of 
recombinant protein. Several strategies have been used to block the formation of acetate including 
limitation of glucose consumption, modification of carbon source, medium filtration and using of 
engineered strains. The aim of this work was to modify the medium content by using propionic acid as a 
small molecule to redirect the acetate pathway and improving recombinant protein production without 
negative effects on the cell density. 
Methods: Propionic acid was added to culture medium in inoculation and induction time. SDS-PAGE 
analysis was employed to investigate the amount of protein expression. HPLC analysis was used to assess 
the acetate concentration in the medium. Optical density and lactate evaluation were measured for the 
bacterial growth and the amount of lactate production in the medium respectively.  
Results: Propionic acid at low concentrations presented significant effects in acetate reduction. HPLC 
analysis indicated that the concentration of acetate in treated medium was much lower than the control 
which demonstrates redirection of glucose flux from acetate pathway. In addition significant results were 
achieved for bacterial growth and expression of recombinant protein which indicates eliminating toxic 
effect of acetate. The pH values were also more stable in the supplemented culture whereas in the control 
it was drop down significantly. Lactate measurement also confirmed redirection of the carbon flux 
towards less inhibitory by-products.  
Conclusion: Results indicated that it would be possible to use inhibitor compounds for redirection of 
metabolic pathway for production of recombinant protein without the need of complex genetic 
manipulations. Such procedure is fundamental in medial biotechnology for recombinant protein 
production. 
 
Keywords: Acetate, E.coli, Propionic acid, Recombinant protein production. 
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بررسی تاثير ویتامين ث برساختار بافت شناسی جيروس دندانه ای هيپوکامپ در موش های 

 نر صرعی شده صحرایی

 

 2بتول كمالي منش، 1رحيم گل محمدي*

 دانشيار علوم تشريحي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سبزوار، سبزوار، ايران-1

 م پزشکي سبزوار،سبزوار، ايرانعضو فعال كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علو-2

م شکنج دندانه اي هيپوكامپ يکي از نا حيه هاي مهويتامين ث داراي نقش آنتي اكسيداني در متابوليسم داخل سلولي مي باشد. مقدمه و هدف: 
ت شناسي بر ساختار باف ا مين ثدر حافظه كوتاه مدت و توليد نورون در بالغين نقش دارد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير ويتقشر مغز است كه 

 هيپوكامپ در موش صحرايي نر صرعي شده مي باشد. دندانه اي شکنج
به صورت تصادفي ساده به پنج گروه هشت گرم  250تا  200موش صحرايي نر با محدوده وزني در اين مطالعه تجربي چهل مواد و روش ها: 

( mg/kg37.5هنمايي قرار داده شد. پس از طي ريکاوري ده روزه، ابتدا پنتيلن تترازول )تايي تقسيم شدند. ابتدا در بطن چپ موش ها، كانول را

به بطن چپ گروه هاي يک تا سه تزريق  50و  mg/kg5/12 ،25دقيقه پس از آن، ويتامين ث با دوزهاي  30به صورت داخل صفاقي تزريق و 
اين روند تا كيندل كردند، به عنوان گروه كنترل درنظر گرفته شدند. را به صورت داخل بطني دريافت مي  ACSFمي شد. گروه چهارم كه 

شدن حيوانات ادامه يافت. سپس هيپوكامپ خارج شد و پاساژ بافتي و مقطع گيري كرونال اساليدها با رنگ آميزي هماتوكسيلين ائوزين انجام 
 تخاب شدند و شمارش نورون هاي سالم پوركنژ انجام گرفت وشد. به وسيله ميکروسکوپ نوري، چهل ميدان، به صورت تصادفي سيستماتيک، ان

با روش ايمونوهيستوشيمي تغييرات مورفولوژي سلول هاي پوركنژ بررسي شد. اطالعات با پنجمين گروه صرعي نشده مقايسه شدند. داده ها با 
 آناليز واريانس يک طرفه تجزيه و تحليل شدند.

اسيد آسکوربيک دريافت كردند به طور معني  mg/kg 25لم جيروس دندانه اي هيپوكامپ در گروهي كه يافته ها: ميانگين تعداد نورون هاي سا
(. بين تعداد سلول هاي سالم جيروس دندانه اي >P 001/0بود ) 50و mg/kg5/12 داري بيش از گروه هاي دريافت كننده اسيد آسکوربيک

، ارتباط معني mg/kg50كردند نسبت به گروه دريافت كننده اسيد آسکوربيک اسيد آسکوربيک دريافت مي  mg/kg25 هيپوكامپ گروهي كه
دار ديده نشد. تغييرات مورفولوژي مانند متراكم شدن هسته، مشخص نبودن محدودي هسته از سيتوپالسم و اسيدوفيلي زياد جيروس دندانه اي 

 كننده اسيد آسکوربيک، مشاهده شد. ، نسبت به گروه هاي دريافتCSFهيپوكامپ، بيشتر در گروه دريافت كننده 
ميلي گرم بر كيلوگرم، نقش محافظتي بر روي نورون هاي جيروس دندانه اي دارد و مي  25به نظر مي رسد كه ويتامين ث در دوز  نتيجه گيري:

 صرعي شده كاهش دهد. موش هاي صحرايي نر تواند تا حد زيادي مضرات پنتلين تترازول را بر روي سلول هاي شکنج دندانه ي هيپوكامپ
 هيپوكامپ، ويتامين ث، پنتيلن تترازول، موش صحرايي نركلمات كليدي: 

  



 

131 

 ترس در موش سوری حافظهاثرات استرس حاد و کورتيکوسترون بر خاموشی 

 1، پويا مريد1، علي رشيدي پور1، عباسعلي وفايي1، ندا علي زاده2*، رضا پورعلي1فاطمه دهباشي

 لوژي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات فيزيو 1
 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 2

مقدمه و هدف: خاموشي حافظه فرايندي است كه بطور فعال به دنبال يادآوري و فعال سازي حافظه هاي تثبيت شده قبلي اتفاق مي افتند. 
ير پيشنهاد نموده اند كه احتماال استرس حاد و گلوكوكورتيکوئيد ها اثر تعديل كننده بر خاموشي حافظه ترس دارند ولي اين اثرات به مطالعات اخ

 ترس بوده است.  حافظهروند خاموشي بر تاثير استرس حاد و كورتيکوسترون  روشني مشخص نيست. هدف اين مطالعه تعيين
ميلي  3و  1، 5/0تايي استفاده شد. كورتيکوسترون ) 10گروه  6سر موش هاي سوري نژاد آلبينو در  60تجربي از مواد و روش ها: در اين مطالعه 

 20دقيقه(  10گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن( به عنوان آگونيست گيرنده گلوكوكورتيکوئيدي يا استرس حاد )با استفاده از محدود كننده و به مدت 
 فظه استفاده شدند. دقيقه قبل از فعال سازي حا

يافته ها: نتايج نشان داد كه تزريق سيستميک كورتيکوسترون يا اعمال استرس حاد به طور معني داري موجب تسهيل خاموشي حافظه ترس مي 
 شود. 

ازي مي بنتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه استرس حاد و سيستم گلوكوكورتيکوئيدي نقش مهمي در خاموشي حافظه ترس 
 كنند. 

 واژه هاي كليدي: گلوكوكورتيکوئيد، استرس حاد، خاموشي حافظه، حافظه ترس، دستگاه احترازي غير فعال  
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ت در پرتو درمانی با شد جبران کنندهموثر  فيتضع بیبر ضر برنج ضخامت جبران کننده ريتاث

 (IMRTتعدیل یافته)
 3ت، عباس حق پرس2و1، پيمان حجازي2و1الناز بلواسي

 پزشکي سمنان، سمنان، ايرانپزشکي دانشگاه علوم  گروه فيزيک 1

 كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم  پزشکي سمنان، سمنان، ايران 2
 پزشکي كرمانشاه، كرمانشاه، ايرانپزشکي دانشگاه علوم  گروه فيزيک 3

 

ه مهمترين مشکل جبران كننده، محاسبده از جبران كننده ها مي باشد. يکي از روش هاي پرتو درماني با شدت تعديلي بر اساس استفا مقدمه:

سبه محا ،دقيق ضخامت آن به منظور تحويل دز بهينه با سطح خطاي قابل قبولي به عمق مورد نظر درماني است. در اين راستا يک عامل مهم
ضريب تضعيف موثر جبران  ،طبق بررسيهاي انجام شده .شدمي بادقيق ضريب تضعيف موثر جبران كننده با در نظر گرفتن عوامل موثر بر آن 

عوامل  هم ترينمكننده تنها وابسته به جنس ماده و انرژي اسمي شتابدهنده نمي باشد، بلکه با تغيير شرايط تابش، اين ضريب تغيير خواهد كرد. 
 .دنضخامت جبران كننده مي باشو  ابعاد ميدان درمان، موثر بر ضريب تضعيف جبران كننده

در پرتودرماني با شدت  MV6بررسي تأثير ضخامت جبران كننده برنج بر ضريب تضعيف موثر جبران كننده براي باريکه فوتوني  هدف:

 ( IMRTتعديلي)

تر سانتيم 6، 5، 4، 3، 2، 5/1، 1، 5/0، 0تغيير داده شد، كه شامل  cm 6تا  cm 0بدين منظور ضخامت جبران كننده برنج از  مواد و روشها:

از هدف شتابدهنده قرار گرفت. مقدار دز جذبي، يکبار بدون جبران كننده  mm 672مي باشد. جبران كننده در محل سيني نگهدارنده در فاصله 
(. ضريب D(، سپس براي هر ضخامت در همان عمق دز جذبي دوباره محاسبه گرديد)0Dدر فانتوم آب جامد محاسبه شد ) cm 5در عمق 

فوق در ابعاد ميدان  ت تابعي از ضخامت جبران كننده با استفاده از رابطه بيرالمبرت بدست آمد. تاثير هر كدام از ضخامتهايتضعيف موثر بصور
2cm 1×1  .مورد بررسي قرار گرفت 

با افزايش  سبا افزايش ضخامت جبران كننده ضريب تضعيف موثر كاهش پيدا كرد. اين پديده به دليل افزايش سخت شدگي پرتو ايک یافته ها:

ضخامت جبران كننده مي باشد. در اثر افزايش ضخامت جبران كننده، پرتوهاي كم انرژي از طيف پرتو ايکس حذف مي شوند و در نتيجه انرژي 
 متوسط طيف اشعه ايکس افزايش مي يابد. از طرفي ضريب تضعيف موثر بطور معکوس وابسته به انرژي پرتو تابشي مي باشد.

 مي نظر وردم درماني عمق به دز تحويل در خطا كاهش نظر گرفتن اثر  ضخامت جبران كننده بر ضريب تضعيف موثر سبب در نتیجه گیری:

 . شود

 جبران كننده،پرتودرماني با شدت تعديلي، ضريب تضعيف موثر کلمات کلیدی:
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 سوری ر موش( در تعدیل درد حاد دCB1نقش گيرنده های کانابينوئيدی ) ارزیابی
 1و علي رشيدي پور 1، عباسعلي وفايي1،2، علي بوستاني1،2، حسين رجب زاده*1،2مريم نظري، 1سعلي طاهريان عبا

 مركز تحقيقات فيزيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 2

 

مطالعات قبلي پيشنهاد نموده اند كه تزريق سيستميک اگونيست و آنتا گونيست گيرنده هاي كانابينوئيدي احتماال مي توانند و هدف: مقدمه 
موجب تعديل درد حاد شود البته اين اثر بروشني مشخص نيست. بر اين اساس هدف اين مطالعه تعيين اثرات تزريق سيستميک آگونيست و 

 در موش سوري بوده است. Hot Plateو  Tail Flickگيرنده هاي كانابينوئيدي را بر درد حاد در مدل آنتاگونيست 
درد حاد در مدل گرم مورد استفاده قرار گرفت.  30-27سر موش سوري نر نژاد آلبينو با ميانگين وزن  80در اين مطالعه تجربي  ها: مواد و روش

)صفحه داغ كه مالک واكنش و پاسخ با بلند كردن اندام و ليسيدن  Hot Plateبه عامل دردزا( و )بلند كردن دم در پاسخ  Tail Flickهاي 

به عنوان آنتا گونيست گيرنده هاي كانابينوئيدي با دوز  AM251به عنوان آگونيست و  Win21212آن مشخص مي شود( اندازه گيري شد. 
قبل از ارزيابي درد به صورت داخل صفاقي تزريق شدند. سپس در كليه حيوانات ميلي گرم به ازاء هر كيلوگرم( يک ساعت  4/0و  2/0، 1/0

  پاسخ به درد توسط مدل هاي ذكر شده اريابي شد.
ميلي گرم موجب اثر ضد دردي و كاهش درد و تزريق  4/0و  2/0آگونيست گيرنده كانابينوئيد با دوز يافته ها: نتايج نشان داد كه تزريق 

ميلي گرم تاثير معني داري  1/0كانابينوئيد موجب افزايش واكنش به درد در هردو مدل گرديد. البته هر دو دارو با دوز آنتاگونيست گيرنده 
 نداشتند.

( نقش مهمي در تعديل درد حاد دارند كه براي پي بردن به CB1گيرنده هاي كانابينوئيد ي )نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه 
 نها نياز به مطالعات بيشتر و دقيق تري مي باشد.اثرات دقيق آ

 كلمات كليدي: گيرنده هاي كانابينوئيدي، تعديل، استرس درد حاد
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 شبه رفتارهای تعدیل در حاد استرس و آدرنرژیک α1 های گيرنده متقابل اثرات ارزیابی

 سوری موش در اضطرابی
 2زاده عباس محمدصادق ،2فرحبخش حسين ،2بوستاني علي ،2زاده رجب حسين ،1پور رشيدي علي ،1وفايي عباسعلي

 مركز تحقيقات فيزيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 2

 

 فعاليت تعديل كه شده پيشنهاد و گردد اضطرابي شبه رفتارهاي افزايش موجب ندتوا مي حاد استرس دهد مي نشان شواهد: هدف و مقدمه

 بهش رفتارهاي تعديل موجب احتماال مذكور هاي گيرنده هاي گونيست آنتا عنوان به پرازوسين تزريق دنبال به آدرنرژيک α1 هاي گيرنده
 شبه رفتارهاي بر حاد استرس و پرازوسين سيستميک تزريق متقابل اتاثر تعيين مطالعه اين هدف اساس اين بر. شود استرس دنبال به اضطرابي
 . است بوده سوري موش در مرتفع اي بعالوه ماز مدل در اضطرابي

 شبه رفتارهاي. گرفت قرار استفاده مورد گرم 30-27 وزن ميانگين با آلبينو نژاد نر سوري موش سر 40 تجربي مطالعه اين در: روش ها و مواد
. شد گيري اندازه باز بازوي به ورود بارهاي تعداد و باز بازوي در حيوان حضور درصد هاي مالک با مرتفع اي بعالوه ماز در ها شمو اضطرابي

 يک و استرس اعمال از قبل ساعت 5/0 كيلوگرم هر ازاء به گرم ميلي 5/0 دوز با آدرنرژيک α1 هاي گيرنده گونيست آنتا عنوان به پرازوسين
 سپس. گرديد اعمال كننده محدود كمک با و دقيقه 20 مدت به حاد استرس. شد تزريق صفاقي داخل صورت به اضطراب رزيابيا از قبل ساعت

 آن دنبال به و شدند داده قرار سياه جعبه يک در اضطرابي رفتار ارزيابي از قبل دقيقه 5 گرايانه جستجو فعاليت افزايش جهت در حيوانات كليه
 . شد ارزيابي آنها در دقيقه 5 مدت به ياضطراب شبه رفتارهاي

 اضطرابي شبه رفتارهاي بر داري معني اثر تنهايي به و شده اشاره دوز با آدرنرژيک α1 گيرنده گونيست آنتا تزريق كه داد نشان نتايج: ها يافته
 اثر مهار وجبم پرازوسين تزريق كه بطوري دنماي تعديل را استرس زايي اضطراب اثرات توان مي شود مي تزريق استرس از قبل وقتي ولي ندارد

 .گردد مي استرس زايي اضطراب

 زايي اضطراب اثرات بر كننده تعديل اثر تواند مي آدرنرژيک α1 هاي گيرنده فعاليت تعديل كه دهد مي نشان مطالعه اين نتايج: گيري نتيجه 

 .باشد مي تري دقيق و بيشتر لعاتمطا به نياز آنها دقيق اثرات به بردن پي براي باشدكه داشته استرس
 

 اضطرابي شبه رفتارهاي | گونيست آنتا | حاد استرس | آدرنرژيک α1 هاي كلمات كليدي: گيرنده
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 ازدواج با ميگرنی بيماران در COX-2-1195 G →C ژنتيکی مورفيسم پلی ارتباط بررسی

 والدین خویشاوندی
  4مخلوعي مرتضي ،3نعمتي رضا ،2دوستي عباس ،1مظفري الهه

 آزاد دانشگاه --4 ، بوشهر، پزشکي علوم دانشگاه --3 ، شهركرد، اسالمي آزاد دانشگاه -2 شهركرد، اسالمي آزاد دانشگاه -2پالک ،11 كوچه سميه، خيابان شهركرد،-1 
  بوشهر،

 قطر تيموق تغييرات با و بوده طرفه يک و ضرباني بصورت آن دردً معموال كه بوده كننده ناتوان درد سر يا اختالل يک ميگرن: هدف و مقدمه 
 اساس رب و بوده همراه صدا به نسبت حساسيت نور، به نسبت حساسيت استفراغ، تهوع، جمله از عالئمي با و دارد ارتباط سر، در خوني هاي رگ

 ژن مورفيسم پلي ارتباط بررسي فهد با پژوهش اين. است شده بندي دسته اورا بدون و اورا با عمده گروه دو به ،IHS جهاني بندي تقسيم

COX-2 (COX-2-1195G→C) گرفت صورت آنها والدين ازدواج نوع با كنترل، و بيمار گروه دو در ميگرن، به ابتال ريسک و . 

 صياختصا پرايمر بکارگيري با و تخليص سالم، فرد 100 و ميگرني بيمار 100 خوني بافت به مربوط DNA مطالعه اين در: مواد و روش ها

COX-2-765G→C (rs20417) فرايند در PCR، ژن COX-2 روش گيري بکار با نهايتاً. يافت تکثير افراد RFLP دهنده برش آنزيم و 

 . گرفت صورت آنزيمي هضم Aci I اختصاصي

-COX-2 و COX-2-1195 CG هاي ژنوتيپ كه شد مشاهده ،SPSS افزار نرم بيستم توسط ها داده تحليل و تجزيه از پس: ها يافته

1195 CC دارد والدين فاميلي هاي ازدواج با مستقيمي ارتباط و داده افزايش ميگرن به را فرد ابتالي خطر برابر چندين تا . 
 در رت گسترده هاي نمونه روي بر ها آزمايش اين تکرار صورت در كه است اميد مطالعه، اين در آمده دست به نتايج به توجه با: گيري نتيجه

  .يافت دست بيماري اين در آن عملکردي نقش و ،COX-2 ژن ميگرن، ارتباط از بهتري نتايج به بتوان ط،نقا ديگر

 COX-2ژن |خويشاوندي هاي ازدواج |مورفيسم پلي |كلمات كليدي: ميگرن
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در کودکان دریافت کننده سلول های بنيادی خونساز جهت  HLA-C1مورفيسم پلی بررسی 

 وند بر عليه ميزبانتشخيص سریع بيماری حاد پي
 *1، فاطمه پاک1,2*، راضيه توتونچيان3، علي متولي زاده اردكاني*1، پرويز كوخايي1,2*نسرين صحتي

 ايران، سمنان، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، گروه ايمونولوژي 1
 ايران، سمنان، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، گروه ايمونولوژي 2
 ندسي ژنتيک و زيست فن آوريايران، تهران، پژوهشگاه ملي مه 3

(، درمان با ارزشي براي انواع آنمي ها هم چون تاالسمي و بيماري هاي بدخيم خون HSCTمقدمه و هدف: پيوند سلول هاي بنيادي خونساز)

مله مرحله به عوامل متعددي از ج HSCT( مي باشد. نتيجه AML( و لوسمي ميلوئيدي حاد )ALLكودكان همانند لوسمي لنفوبالستيک حاد )

( GVHD( بين دهنده و گيرنده، رژيم آماده سازي و وقوع بيماري پيوند عليه ميزبان )HLAبيماري، ميزان تشابه آنتي ژن لکوسيتي انسان )

ر نقش مهمي د كه است NKبستگي دارد. مطالعات اخير نشان داده است كه يکي از عوامل بالقوه تاثير گذار در نتيجه پيوند، حضور سلول هاي 

به  HLA-C1بررسي پلي مورفيسم دارد. هدف اصلي در اين پژوهش،  Tو به دنبال آن فعال كردن سلول هاي  APCفعال كردن سلول هاي

 از پيوند سلول هاي بنيادي خونسازمي باشد. يشپ ،در كودكانNKعنوان يکي از ليگاندهاي مهم سلولهاي 

جهت قبل از انجام پيوند،  ( مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه هاHSCTبنيادي خونساز) يهاكودک دريافت كننده پيوند سلول 51مواد و روش ها: 

 به كار گرفته شد. HLA-C1جهت بررسي پلي مورفيسم  PCR-SSPبررسي پلي مورفيسم مورد اناليز قرار گرفت. تکنيک 

در ارتباط  HLA-C1نيادي خونساز با پلي مورفيسمدر كودكان دريافت كننده پيوند سلولهاي ب aGVHDبه نظر مي رسد كه بروز : يافته ها

( با بروز P>0.009) HLA-C01:67( و P> 0.004) HLA-C01:12 (P>0.001 ،)HLA-C01:22آلل هاي است، به طوريکه 

aGVHD .ارتباط معني دار داشتند 

در كودكان پس از پيوند سلولهاي  aGVHDبا بروز  HLA-C1پلي مورفيسم ي بين ارتباط مطالعه ايننتيجه گيري: با توجه به يافته هاي 
 پيش بيني ت تکميل تري در آينده برايبا طراحي مطالعاونتايج اين مطالعه  بنيادي خونساز وجود دارد. به اين ترتيب با استفاده از

 .در اين كودكان بتوان گامهاي موثري برداشتaGVHDبروز
 كلمات كليدي:

aGVHD ،HSCT, PCR-SSP، NK Cell ،HLA-C1 Polymorphism, Pediatrician GVHD 
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 حافظهباز تثبيت بر در اثرات استرس حاد  5HT6ارزیابی نقش گيرنده های 

 1و علي رشيدي پور 1، دكتر عباسعلي وفايي2، علي بوستاني2، حسين رجب زاده2*رضا پور علي

 مركز تحقيقات و گروه فيزيولوژي، 1
 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، 2

 مقدمه و هدف: مطالعات اخير نشان مي دهند كه اعمال استرس حاد بعد از فعال سازي حافظه، بازتثبيت آن را مختل مي كند. 
 غير فعال بوده است. احترازي  حافظهروند باز تثبيت بر استرس حاد اثرات ( بر 5HT6نقش گيرنده هاي سروتونرژيک ) هدف اين مطالعه تعيين

 3 ميلي آمپر براي مدت 1در مدل يادگيري احترازي غيرفعال آموزش داده شدند )شوک روش ها: در اين مطالعه تجربي موش هاي سوري نر 
ن سازي حافظه اعمال گرديد، بطور همزمادقيقه( بالفاصله بعد از فعال 10استرس حاد )با استفاده از محدود كننده به مدت (. ثانيه

SC203575  به عنوان آگونيست و ياSB271046 ( 5به عنوان آنتاگونيست گيرنده سروتونرژيکHT6 به ميزان )ميلي گرم به ازاء  1
فعال سازي مورد بررسي قرار  از بعد 13و  11، 9، 2 حافظه موش ها ، در طي روز هاي هر كيلوگرم وزن به صورت داخل صفاقي تزريق شدند.

 گرفت.
يج نشان داد كه استرس حاد به تنهايي موجب اختالل در باز تثبيت حافظه مي شود. اين اثرات با تزريق آگونيست گيرنده يافته ها: نتا

 سروتونرژيک مهار و آنتاگونيست تقويت شد.
ظه بازي مي حاف نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد گيرنده هاي سروتونرژيک نقش مهمي در وساطت اثرات استرس حاد بر بازتثبيت

 كند. 
 لغات كليدي: استرس حاد، باز تثبيت حافظه، حافظه ترس، دستگاه احترازي غير فعال، گيرنده سروتونرژيک
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 HTF و TCM محيط دو در NMRI نژاد موش گزینی النه از قبل های جنين تکوین ارزیابی
 2محمدي خان نسرين ،1زربخش سام

 سمنان، پزشکي علوم دانشگاه -سمنان پزشکي علوم دانشگاه-szarbakhsh@ yahoo.com، 2 سمنان، پزشکي علوم هدانشگا -سمنان پزشکي علوم دانشگاه-1

nasrin_khanmohammadi@yahoo.com 
مقدمه و هدف: كشت آزمايشگاهي جنين در محيط آزمايشگاه روش سودمندي بوده كه مي توان در طي آن با انتخاب تنها يک جنين ، ميزان 

اي چندقلويي را كاهش داد. با توجه به اين كه جنين در محيط آزمايشگاه در معرض استرس هاي مختلفي قرار دارد، ضروري است كه بارداري ه
بتوانيم با انتخاب محيط كشتي مناسب شرايط بهينه تکوين آزمايشگاهي جنين را فراهم نماييم.هدف ما در اين تحقيق ، بررسي ميزان تکوين 

 نيز مورد ارزيابي قرار گرفت. CO2و ميزان  PHمي باشد.همچنين اثر فاكتور هايي از قبيل  TCMو  HTFط جنين ها در دو محي

ساعت بعد  48و  PMSGواحد  10استفاده شد. به جهت القاي تخمک گذاري،  NMRIروش مطالعه: در اين آزمايش از موش هاي ماده نژاد 

تزريق دوم و جفت گيري با موش نر ، اويداكت آنها خارج گشته وجنين هاي دو  ساعت پس از 48به موش تزريق گرديد و  HCGواحد  10

بازي  PHو  CO2 %6و  5انتقال يافتند. همين طور جنين ها در معرض دو غلظت  HTFو TCMسلولي توسط تکنيک فالشينگ به دو محيط 
 و خنثي قرار گرفتند.

 CO2 %6بازي و  HTFر گروه هاي مختلف نشان داد كه جنين ها در محيط مقايسه بدست آمده پس از كشت پنج روزه جنين د يافته ها:

 4/7تا  2/7در دامنه  PHمراحل كليواژي خود را به خوبي طي مي كنند ولي تعداد كمي از آنها به مرحله بالستوسيستي رسيدند كه با قرار دادن 

وژي نرمال بودند. سرعت و ميزان تکوين جنين ها در مراحل كليواژي به بالستوسيست رسيده و داراي مورفول تعداد بيشتري از آنها CO2 5% و

 %5از حالت بازي واستقرار  PHپايين بوده ولي تعداد زيادي از آنها به مرحله بالستوسيستي رسيدند. كاهش  CO2 %6بازي و TCM در محيط

CO2 داشت.تعداد بالستوسيست هاي حاصله را افزايش بخشيد ولي بر سرعت تکوين تاثيري ن 

براي كشت جنين در  CO2 %5و  4/7تا  PH 2/7با  HTFنتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه به نظر مي رسد كه استفاده از محيط 
 محيط آزمايشگاه مناسب تر بوده و مي تواند بالستوسيست هاي توانمندي را به لحاظ مورفولوژيک توليد نمايد.

 PH  ،CO2شت ، واژگان كليدي: كشت جنين ، محيط ك
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برشدت وابستگی فيزیکی ناشی از قطع مورفين بدنبال نالوکسان در BDNF اثر آنتاگونيست گيرنده

 موش های وابسته به مورفين

 ، حسين ميالدي گرجي، علي رشيدي پور معصومه خليل خليلي
 مركز تحقيقات فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشکي سمنان

دارو تغييرات رفتاري پيجيده اي شامل وابستگي. تحمل و حساسيت ميباشد كه مدلي از پالستيسيتي نوروني ميباشند. احتماال نتيجه اعتياد به مقدمه و هدف : 
( براي ايجاد شکل پذيري سيناپسي و تغييرات ملکولي و شيميايي وابسته به اوپيات ها ضروري ميباشد. لذا در BDNFيک فاكتور نروتروفيک مشتق از مغز )

  ( بر شدت وابستگي فيزيکي در موش هاي وابسته به مورفين پرداخته شده است.ANA12)BDNF ه به نقش آنتاگونيست گيرندهاين مطالع
ساعت به مدت ده روز به صورت مزمن وابسته شدند و موشهاي 12( دو بار در روز به فاصله mg/kg10حيوانات با تزريق زير جلدي مرفين ): مواد و روش ها

( داخل صفاقي mg/kg 5/0) ANA12به صورت مشابه سالين دريافت نمودند. در روز يازدهم ابتدا آخرين دوز مورفين و پس از دو ساعت گروه كنترل هم 
مشاهده و  Gllert_Holtmanدقيقه مطابق 30( داخل صفاقي تزريق شد و رفتارها و عاليم سندرم ترک به مدت mg/kg 2ساعت نالوكسان) 4و پس از 

 ت. ثبت گرديده اس

از موش وابسته در معرض سالين به طور قابل توجهي باالتر  ANA12در موش وابسته به مرفين در معرض  Gellert_Holtzman نمرات كلي:  يافته ها
درصد كاهش وزن  و P6.215, -=  18(T(0.0001>نشانه هاي درجه بندي شده مانند تعداد انقباضات شکمي  t).0.0001P6.326, -=  18>بود )

<0.04)P= 2.212,  81(T در موش هاي وابسته به مورفين در معرض ،ANA12  افزايش يافته بود. در ميان نشانه هاي چک شده تفاوتي بين دو گروه
 مشاهده نشده است. 

 احتماال نقشي در شدت وابستگي به مورفين ندارد.  BDNFنتايج اين مطالعه نشان داد كه نتيجه گيري: 
 ، نالوكسان.BDNF ه مورفين، آنتاگونيست گيرندهوابستگي ب :كلمات كليدي
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 آلبينو نژاد سوری موش در ميانی مغزی شریان انسداد با مغزی ایسکمی حيوانی مدل معرفی
 ٭وكيلي عابدين زاده، آخوند كبري

 سمنان پزشکي علوم پزشکي،دانشگاه دانشکده دانشجويي، تحقيقات كميته فيزيولوژي، بخش و تحقيقات مركز

 هاي سکته اكثر كه آنجايي از. شود مي شناخته جهان در معلوليت مهم علل از يکي و مرگ علت دومين عنوان به سکته :هدف و مقدمه
 كرده يشرفتپ شريان اين حوزه در سکته القاء براي حيواني مدلهاي بنابراين دهد مي رخ مياني مغزي شريان انسداد دنبال به انسان در ايسکميک

  .است نژادآلبينو سوري موش در مياني مغزي شريان انسداد با مغزي ايسکمي حيواني مدل معرفي قالهم اين از هدف. اند

 كاروتيد و دائمي بصورت خارجي و مشترک كاروتيد شريان. شدند بيهوش (mg/kg 400) هيدرات كلرال تزريق با ها موش :مطالعه روش
 نشام سمت به و شد داخلي كاروتيد وارد مشترک كاروتيد شريان در برشي طريق از نهسليکو 0/8 شماره نايلون نخ. شد مسدود موقت بطور داخلي
 نخ ايسکمي از بعد دقيقه 45. يابد كاهش پايه ميزان درصد 20تا 15 كمتراز به مغز موضعي خون جريان تا شد برده پيش مياني مغزي شريان

  .شد استفاده ضايعه حجم محاسبه و يايسکم ضايعه كردن مشخص جهت TTC با آميزي رنگ. شد خارج نايلون

 كورتکس و كوداتوپوتامن ناحيه در ايسکمي ،TTC هاي يافته طبق. بود مکعب متر ميلي 66.28±7.78 ضايعه حجم ميانگين :ها يافته

  .بود مشهود فرونتوپريتال
 و کتهس اندازه نظر از هم را انساني هاي هسکت شود مي مغز قشري زير و قشري ساختار آسيب باعث كه مغزي ايسکمي مدل اين: گيري نتيجه

 .باشد كارآمد سکته به مربوط تحقيقات در تواند مي بنابراين و كند مي تقليد درگير ساختار نظر از هم
  مياني مغزي شريان انسداد مغزي، ايسکمي حيواني مدل: كليدي كلمات
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Role of efflux pumps AmpC cephalosporinase and OprD in Pseudomonas 
aeruginosa clinical isolates in antibacterial resistance 

 
Omid Pajand 1, Mohammad Aghazadeh 2, Zoya Hojabri 1* 

1: Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

2: Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran 

Purpose of the research: In order to gain a better understanding of the role of several 
mechanisms in antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa clinical isolates 
obtained from CF and burn patients, we evaluated gene expression of efflux pumps 
MexAB-OprM and MexXY(-OprA), the natural β-lactamase AmpC and outer membrane 
porin protein OprD. Also, the presence of genes encoding Ambler classes A, B b-
lactamases and aminoglycoside modifying enzymes (AMEs) was examined. 
Principal results: Piperacillin–tazobactam and amikacin retained the highest in vitro 
activities among 21 CF and 27 burn P. aeruginosa isolates. Based on Enterobacterial 
Repetitive Intergenic Consensus (ERIC) 
PCR,15 distinct patterns were detected. There were 5 CF and 6 burn isolates harbored 
PER-1 and VEB-1, respectively. Among AMEs, involved in resistance of anti-
Pseudomonas aminoglycosides, aac(6’)-Ib was the most prevalent gene. Among CF 
isolates, mexA overexpression was the most prevalent mechanism (47.6%) followed by 
mexX (42.8%), ampC (9.5%) and oprD downregulation (4.7%). Among burn isolates, the 
prevalence of mexX, mexA, and ampC overexpression was 62.9%, 74%, and 11.1%, 
respectively. 
Downregulation of oprD was observed in 14.8% of burn isolates. 
Major conclusions: Among CF isolates, mexX and mexA overexpression were the major 
contributing factors to aminoglycoside (gentamicin) and carbapenem (meropenem) 
resistance, respectively while among burn isolates, AMEs in conjunction with mexX 
hyperexpression were identified to be responsible for aminoglycoside resistance. Also 
mexA overexpression was partially associated with carbapenem resistance. 
Moreover, cephalosporin resistance was linked to overexpression of mexA and/or mexX. 
The impact of interplay between different resistance mechanisms on resistant phenotypes 
was more complicated 
among burn than CF isolates. 
 
Keywords: Pseudomonas aeruginosa; Efflux pumps; AmpC; OprD; Iran 
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 حراییص موشهای در سياتيک عصب عملکرد و ساختار بر کروسين و زعفران عصاره محافظتی اثرات

 دیابتی نوروپاتی به مبتال

 7اميرسادات جعفر سيد ،6جريده عمار ،5وفايي عباسعلي ،4صفري منوچهر ،3وكيلي عابدين ،2طاهريان عباسعلي ،1ثامني حميدرضا

 از فهد. است آنها در مير و مرگ و ناخوشي اصلي عامل و ديابتي بيماران ريز عروق عوارض مهمترين از يکي ديابتي، نوروپاتي: مقدمه و هدف
 موشهاي رد سياتيک عصب هيستوپاتولوژيک و عملکردي تغييرات روي بر كروسين و زعفران آبي عصاره حفاظتي اثرات بررسي مطالعه اين

 . باشد مي ديابتي صحرايي
 بدون) مليتوس ديابت ،(ديابت بدون) كنترل: شامل گروه چهار به تصادفي طور به اسپراگ نژاد از بالغ نر صحرايي موش سر 40: مواد و روش ها

 داخل تزريق بار يک با ديابت. شدند تقسيم (mg/kg30 ) كروسين و (mg/kg80 ) زعفران آبي عصاره با درمان تحت ديابتي و( درمان

 با درمان تحت هفته 6 مدت به و روزانه چهارم و سوم گروههاي در حيوانات. شد ايجاد اناتحيو در (mg/kg65 ) استرپتوزوتوسين صفاقي

 براي ليزرداپلر و (MNCV) عصب هدايت سرعت گيري اندازه جهت الکتروفيزيولوژي روشهاي از. گرفتند قرار كروسين و زعفران عصاره

 .دش استفاده سياتيک عصب هيستوپاتولوژيک تغييرات سيبرر جهت بلو تولوئيدين آميزي رنگ و (NBF) عصب خون جريان سنجش
 عصب در. شد مشاهده سياتيک عصب در هفته 6 از بعد عصب خون جريان و هدايت سرعت در داري معني كاهش ديابتي درحيوانات: يافته ها 

 به يلينم خوردگي چين آكسوني، تخريب با دار ميلين عصبي هاي رشته تعداد اندونوريال، ادماي همچنين درمان بدون ديابتي گروه سياتيک
 به كروسين و زعفران عصاره با هفته 6 مدت به ديابتي حيوانات درمان. بود يافته افزايش عصبي هاي رشته در نظمي بي و آكسوپالسم داخل

 . نمود جلوگيري يزياد حد تا سياتيک عصب در ساختاري ناهنجاريهاي تمام از و داد افزايش را NBF ميزان و MNCV داري معني طور
 اتولوژيکهيستوپ تغييرات و عملکرد اختالل از زياد احتمال به كروسين و زعفران عصاره از استفاده كه دادند نشان ما هاي يافته: گيري نتيجه

  .كند مي جلوگيري ديابتي حيوانات در سياتيک عصب

  NBF و NCV |كروسين |زعفران |سياتيک عصب |كلمات كليدي: ديابت
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در کودکان دریافت کننده سلول های  12سی فعاليت سلول های کشنده طبيعی و اینترلوکينبرر

 برای تشخيص سریع بيماری حاد رد پيوند بر عليه ميزبان بنيادی خونساز

 3تيصح نينسر ،2انيتوتونچ هي، راض3يزاده اردكان يمتول ي، عل1، فاطمه پاک1ييكوخا زيپرو

 پزشکي سمنان، سمنان، ايران گروه ايمونولوژي، دانشگاه علوم 1
 يوتکنولوژيو ب کيژنت يمهندس يالملل نيموسسه ب 2
 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 3

 

مي باشد كه علت  (Graft-Versus-Host-Disease, GVHD) ، بيماري پيوند بر عليه ميزبانHSCT مقدمه و هدف: از موانع اصلي
دارند در اين مطالعه فعاليت  aGVHD نقش بسزايي در پاتوفيزيولوژيNK بعد از پيوند است. از آنجاييکه سلول هاي گ و ميركودكاناصلي مر

 .مورد بررسي قرار گرفت CD56/CD69 با ماركرهاي سطحي NK سلول هاي
 IL-12سايتوكاين حياتي براي تنظيم فعاليت سلول هاي T و NKيتوكاين در فعال نمودن سلول هايمي باشد و درنتيجه اين سا NK نقش

  .بسزايي دارد. در اين مطالعه همچنين ميزان سرمي اين سايتوكاين مورد سنجش قرار گرفت
+ )پس از 14+ ) و (7) (-8كودكي كه پيوند سلول هاي بنيادي خونساز را دريافت كرده بودند در روزهاي ( 51ها: نمونه خون محيطي مواد و روش

با روش فايکول جداسازي  PBMCs.اين بيماري را بروز ندادند بيمار ديگر 37تشخيص داده شد و  aGVHD بيمار14آوري شد. در پيوند جمع 
رنگ آميزي و با فلوسايتومتري مورد بررسي قرار گرفتند و با نرم  BD محصول شركتTripelCD56/69/45 شده و با استفاده ا ز آنتي بادي

مورد بررسي قرار  MABTECH در اين بيماران به روش االيزا با كيت IL-12 سايتوكاين. ميزان سرمي آناليز شدندFlow Max افزار

 .گرفت
( 8به ميزان آن قبل از پيوند )روز +( نسبت14روز ) HSCT پس از aGVHD در كودكان مبتال به IL-12 سايتوكاين يافته ها: سطح سرمي 

 با عدم بروز8-پس از پيوند در روز  IL-12 توكاينافزايش پيدا كرده است. هم چنين سطح سرمي ساي

aGVHD ارتباط معنا دار داشت .(p-value=0.048, p-value<0.05) درصد سلول هاي CD69+  پس از پيوند با بروز7نيز در روز + 
aGVHDارتباط معنا داري دارد (p-value=0.04,p-value<0.05). 

قبل از پيوند ارتباط IL-12 و سطح سرمي سايتوكاين aGVHD ده از اين مطالعه بين بروزنتيجه گيري: با توجه به يافته هاي به دست آم
در  +CD56 مي گردد. همچنين درصد باالي سلول هاي aGVHD بعد از پيوند موجب بروز IL-12 معکوس وجود دارد و افزايش ميزان

 مي باشد كه در بروز T ه فعال شدن سلول هاينشان دهند +CD69 موثر مي باشد. همچنين افزايش درصد سلول هايaGVHD بروز
GVHDموثرمي باشند 

 ، پيوند سلول هاي بنيادي خونساز، لوسمي ميلوئيدي حاد، لوسمي لنفوسيتي حاد و12واژگان كليدي: سلول هاي كشنده طبيعي، اينترلوكين

CD56/69 
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ت کارلو با به روش مون Elekta SL 75/25اعتبار سنجی هندسه سر شتابدهنده خطی پزشکی 

 MCNPXاستفاده از کد 

 *2. پيمان حجازي2. محمد جواد صفري1. اسرا سادات طالبي1سروش سيستاني

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران. 1
 گروه فيزيک پزشکي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان 2

با شبيه سازي دستگاه هاي شبيه سازي، مزاياي قابل توجهي از نظر هزينه، زمان و تکرارپذيري نسبت به انجام آزمايش دارد.  مقدمه و هدف:
پزشکي مي توانيم ميزان انجام آزمايش هاي عملي را كاهش داده كه به طور مستقيم موجب كاهش پرتوهاي يونيزان مي گردد. كد شبيه سازي 

MCNPX  هدف از اين مطالعه بررسي كد ترابرد ذرات، توليد چشمه هاي گوناگون و رسم هندسه دستگاه هاي مختلف است.قادر به محاسبه 

MCNPX  شبيه سازي هندسه سر شتابدهنده خطي و اعتبار سنجي آن با استفاده از داده هاي عملي است.در 

استفاده شده است؛ اطالعات مربوط به  MCNPXاز كد  Elekta SL 75/25مواد و روش ها: به منظور شبيه سازي شتابدهنده خطي پزشکي 
هندسه دقيق دستگاه توسط شركت سازنده فراهم گرديده است. جهت اعتبارسنجي هندسه شبيه سازي شده، مقادير درصد دوز عمقي و پروفايل 

محاسبه شد. در  MCNPXيه سازي از چشمه در فانتوم آب و يک بار در كد شب100cmدر فاصله  MV18دوز يک بار براي باريکه فوتوني 

 ، مقادير حاصل از اندازه گيري عملي با مقادير به دست آمده از شبيه سازي مقايسه شد.Tو آزمون  KSنهايت با استفاده از آزمون آماري 

شبيه سازي شتابدهنده براي توافق معني داري بين مقادير محاسبه شده در فانتوم آب و مقادير به دست آمده از  Tو  KSيافته ها: آزمون آماري 
 پروفايل دز و درصد دز عمقي، نشان دادند.

نتيجه گيري: با توجه به نزديکي مقادير درصد دز عمقي و پروفايل دز بدست آمده از روش عملي و محاسبات انجام شده در شبيه سازي، مي 
ي مناسب است و دقت قابل قبولي دارد. بنابراين مي توان از توان نتيجه گرفت استفاده از اين كد براي شبيه سازي هندسه سر شتابدهنده خط

 روش شبيه سازي براي به دست آوردن برخي محاسبات و آزمايشات استفاده نمود.

 ، شتابدهنده خطي، اعتبارسنجيMCNPXكلمات كليدي: مونت كارلو، كد شبيه سازي 
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 ينرژیککول موسکارینی های گيرنده بلوک با کروسين توسط یافته کاهش حرارتی ژیایهایپرآل

 یابدمی افزایش

 1، حسينعلي صفاخواه1، عباسعلي وفايي2و1، آذين توسلي*2و1سيمين جعفري

 مركز تحقيقات فيزيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانآزمايشگاه درد نوروپاتيک،  1
 ه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانكميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگا 2

 

مکانيستتم هاي كه در ايجاد و تداوم درد نوروپاتي دخالت دارند دقيقا مشتتخص نيستتت، يکي از گياهاني كه اثرات درماني آن در طب ستتنتي به   
ن مي ي دهد كه تجويز كروسيبررسي نشان مزعفران و كروسين به عنوان يکي از مواد تشکيل دهنده آن مي باشد.   باشدميزان زيادي مطرح مي

شود  CCIتواند باعث كاهش درد نوروپاتيک در مدل  سيستم تعديل كننده درد بوده كه هم در سطح       . در رت ها  سيستم كولينرژيک يکي از چند 
سطح نخاع موجب مهار دردهاي عمدتاً تونيک و مداوم مي گردد     سطح تنه مغز و هم در  شر مغز   و هم در  ش   . ق شخص ن ست كه  تا كنون م ده ا

كولينرژيک  گيرنده موسکاريني اين مطالعه  بررسي نقش  . هدف مي شود   CCIباعث كاهش درد نوروپاتي مدل چه مسيرهايي   كروسين از طريق 
 پاتيک است.كروسين در درد نوروهايپرآلژزياي حرارتي  كاهش  در اثرات

شها:  صحرائي ) دراين مطالعه از موش  مواد و رو ستفاده   250تا  200در محدوده وزني   Wistarنژاد  ( نر بالغ ازRatهاي  . از مدل ديگردگرم ا

CCI  6براي ايجاد درد نوروپاتي استفاده شد. حيوانات به ( گروهn=8 شامل گروه )1 :CCI   2به همراه وهيکل و گروه :CCI   به همراه كروسين

  CCI: 5و گروه  mg/kg1به همراه آتروپين با دوز   CCI:4.  و گروه /mg/kg5به همراه آتروپين با دوز  CCI  :3و گروه  mg/kg60با دوز 

و كروستتين با دوز    mg/kg1به همراه آتروپين با دوز   CCI: 6و گروه  mg/kg60/. و كروستتين با دوز mg/kg5به همراه آتروپين با دوز 

mg/kg60     شدند. از روز سيم  صورت روزانه و    CCIبعد از ايجاد  15تق شکل  داروها به  شد. ميزان   IPبه  سط  هايپرآلژزياي حرارتي تزريق  تو
 سنجيده شد. 60دستگاه پالنتار تست با شدت 

مي شتتتود.  آتروپين در دوز  هايپرآلژزياي حرارتي باعث كاهش  24از روز   mg/kg60نتايج اين مطالعه نشتتتان داد كروستتتين با دوز    :يافته ها   

mg/kg5/0 و mg/kg1   ايجاد نمي كند.  آتروپين در دوز زياي حرارتي ژلهايپرآتغييري در ميزان mg/kg 5/0  و mg/kg1    باعث از بين
 شد. ژزياي حرارتي هايپرآلرفتن اثر كروسين در كاهش 

ر دزياي حرارتي هايپرآلژكروسين از طريق گيرنده هاي موسکاريني كولينرژيک  باعث كاهش   نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده احتماال  

در رت CCIمدل 

CCIكلمات كليدي: 

 



 

146 

( و کورتيکوسترون در تعدیل درد حاد در CB1اثرات متقابل گيرنده های کانابينوئيدی ) ارزیابی

  سوری موش

  1و علي رشيدي پور 1، عباسعلي وفايي1،3، علي بوستاني1،3*، حسين رجب زاده1،3، شيما آمين2و1عباسعلي طاهريان 

 مركز تحقيقات فيزيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 2

 

وانند اثرات گونيست گيرنده هاي كانابينوئيدي احتماال مي ت مقدمه و هدف: مطالعات قبلي پيشنهاد نموده اند كه تزريق سيستميک اگونيست و آنتا
ضتد دردي كورتيکوستترون را تعديل نمايند البته اين اثر بروشتني مشتخص نيستت. بر اين استاس هدف اين مطالعه تعيين اثرات متقابل تزريق       

سترون بر درد حاد         ست گيرنده هاي كانابينوئيدي و كورتيکو ست و آنتاگوني ستميک آگوني سوري   Hot Plateو  Tail Flickدر مدل سي در موش 
 بوده است.

گرم مورد استفاده قرار گرفت. درد حاد در مدل  30-27سر موش سوري نر نژاد آلبينو با ميانگين وزن  40در اين مطالعه تجربي  مواد و روشها:
مالک واكنش و پاسخ با بلند كردن اندام و ليسيدن آن  )صفحه داغ كه Hot Plate)بلند كردن دم در پاسخ به عامل دردزا( و  Tail Flickهاي 

 1/0به عنوان آنتا گونيست گيرنده هاي كانابينوئيدي با دوز  AM251به عنوان آگونيست و  Win21212مشخص مي شود( اندازه گيري شد. 
زاء هركيلوگرم وزن( و يک ساعت قبل از ميلي گرم به ا3ساعت قبل از تزريق سيستميک كورتيکوسترون ) 5/0ميلي گرم به ازاء هر كيلوگرم( 

 ارزيابي درد به صورت داخل صفاقي تزريق شدند. سپس در كليه حيوانات پاسخ به درد توسط مدل هاي ذكر شده اريابي شد. 
د در هردو ريافته ها: نتايج نشان داد كه تزريق سيستميک كورتيکوسترون به تنهايي موجب اثرات ضد دردي و كاهش واكنش حيوان نسبت به د
قتي قبل و مدل مي گردد. همچنين تزريق آگونيست يا آنتا گونيست گيرنده كانابينوئيد با دوز اشاره شده به تنهايي اثر معني داري بر درد ندارد ولي

نابينوئيد موجب ااز كورتيکوسترون تزريق مي شود مي توان اثرات ضد دردي كورتيکوسترون را تعديل نمايد بطوري كه تزريق آگونيست گيرنده ك
 مهار و تزريق آنتاگونيست گيرنده كانابينوئيد موجب تقويت اثرات ضد دردي كورتيکوسترون مي گردد.

( مي تواند اثرات ضد دردي كورتيکوسترون را CB1نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه تعديل فعاليت گيرنده هاي كانابينوئيد ي )
 بردن به اثرات دقيق آنها نياز به مطالعات بيشتر و دقيق تري مي باشد.تعديل نمايد كه براي پي 

 كلمات كليدي: گيرنده هاي كانابينوئيدي، كورتيکوسترون، تعديل درد حاد
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-6بررسی اثر حفاظتی عصاره آبی پروپوليس ایرانی در مدل بيماری پارکينسون القا شده توسط 

 هيدروکسی دوپامين در موش صحرایی نر
 7عفريج بهناز ،6وفايي عباسعلي ،5پور رشيدي علي ،4بندگي احمدرضا ،3ثامني حميدرضا ،2بادبان ليال ،1ر صفريمنوچه

 كميته تحقيقات دانشجويي،دانشکده پزشکي،دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران

 
رژيک علت تحليل رفتن نورونهاي سيستم دوپامين مقدمه و هدف: بيماري پاركينسون يک اختالل نوروپاتولوژيک شايع و پيشرونده است كه به

به نظر مي رسدكه عصاره  بخش متراكم جسم سياه ايجاد مي شود. با توجه به نقش راديکالهاي آزاد و عوامل اكسيداتيو در ايجاد اين بيماري،
هدف، بررسي اثر نوروپروتکتيو تجويز داخل  لعه،آبي پروپوليس با داشتن تركيبات آنتي اكسيداني بتواند مانع از تخريب نوروني شود. در اين مطا

 صفاقي عصاره آبي پروپوليس ايراني در مدل تجربي بيماري پاركينسون ومقايسه تاثير آن با ال دوپا بود.

 mg/kg پاركينسوني، گروههاي درمان با دوزهاي گروه نرمال، 8صحرايي نربالغ به طور تصادفي به  سر موش 40مواد و روش ها: در اين تحقيق
ال دوپا و  mg/kg 10 گروه درمان با عصاره آبي پروپوليس،100وmg/kg 50 پيش درمان با دوزهاي گروه هاي عصاره آبي پروپوليس، 100و50

هيدروكسي دوپامين به داخل استرياتوم طرف چپ -6ميکروگرم  4مدل اوليه بيماري پاركينسون توسط تزريق  تقسيم شدند. vehicle(SH)گروه 
عصاره آبي پروپوليس ايراني را به روش داخل  100و  mg/kg 50 هفته قبل از ايجاد بيماري روزانه 2دو گروه پيش درمان از  گرديد.ايجاد 

 هفته عصاره آبي را به صورت داخل صفاقي با دوزهاي 2دو هفته پس ازايجاد بيماري گروه هاي درماني نيز به مدت صفاقي دريافت كردند.

mg/kg 50در پايان درمان ارزيابي رفتاري، شمارش نورونهاي بخش متراكم جسم سياه در رابطه با همه گروه ها بررسي  فت كردند.دريا 100و
 شد.

 (L)يافته ها: ميزان چرخش القائي در گروه هاي درماني و پيش درماني با عصاره آبي به طور معني داري كمتراز گروه پاركينسوني بدون درمان
 بود. Lرونهاي بخش متراكم جسم سياه نيز در اين گروه ها بيشتراز گروه بود همچنين تعداد نو

-6داراي اثر حفاظتي قابل مالحظه اي در برابر توكسيتي  mg/kg 100 تجويز داخل صفاقي عصاره آبي پروپوليس ايراني با دوز نتيجه گيري:
 هيدروكسي دوپامين در مدل تجربي بيماري پاركينسون است.

 ، ال دوپاBDNFهيدروكسي دوپامين،-6وپوليس ايراني ، پاركينسون ، كلمات كليدي: پر
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 فلزی اکسيد با شده دوپ روی اکسيد نانوذرات از استفاده با D-2،4 سم نانوفتوکاتاليستی تجزیه

 فرابنفش نور تابش تحت کروم
 4عزيزي اسماعيل ،* 3محمدي بيک معصومه ،2شاهمرادي بهزاد ،1پيرصاحب مقداد

 ايران كرمانشاه، كرمانشاه، پرشکي علوم دانشگاه بهداشت دانشکده دانشيار محيط، شتبهدا دكتري1
 ايران كردستان، كردستان، پرشکي علوم دانشگاه بهداشت دانشکده دانشيار محيط، بهداشت دكتري 2

  يرانا سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه بهداشت، مهندسي گروه آرادان، بهداشت و پيراپزشکي دانشکده علمي هيت محيط، بهداشت مهندسي ارشد كارشناس *3
 ايران كرمانشاه، كرمانشاه، پزشکي علوم دانشگاه بهداشت دانشکده محيط، بهداشت مهندسي ارشد كارشناس 4

 جمله از. ندك مي تهديد را آب تأمين اوليه منابع پسابها، توليد و مختلف صنايع رشد دليل به آن سازي آلوده و آب مصرف افزايش: هدف و مقدمه

 جمله زا هستند، حلقوي و آروماتيک آلي، تركيبات حاوي كه كشاورزي سموم. داشت اشاره كشاورزي به توان¬¬مي آب منابع آالينده صنايع

 ليآ هاي¬¬آلودگي ميزان كشاورزي، در سموم رويه¬بي استفاده علت به. شوند¬مي محسوب زنده موجودات براي مضر و كننده آلوده تركيبات

 كش علف يک (D-2،4) اسيد استيک¬كلروفنوكسى¬دى -4،2. است يافته افزايش برابر چند اخير سالهاي در زيرزميني و سطحي آبهاي
 عمرات و ها¬پارک گسترده طور به جهان سرتاسر در معموالً آن محلول مشتقات از كه است اسيدها استيک فنوكسى ازگروه سمى و معروف

 .است مقاوم ميکروبي تجزيه به نسبت و شود¬مى استفاده
 با دهش دوپ اكسيدروي نانوذرات ابتدا تحقيق اين در. گرفت انجام ناپيوسته صورت به و آزمايشگاهي مقياس در مطالعه اين: مواد و روش ها

-UV و XRD، FTIR، DLS، SEM، EDX تخصصي هاي¬آزمايش از استفاده با شده سنتز ذرات نانو خصوصيات. شدند سنتز كروم اكسيد

Vis Spectroscopy سم غلظت اثر تحقيق اين در. شد تعيين (mg/L10، 30 50 و)، (گرم2/0 و 1/0 ،05/0) نانوذره اوليه غلظت pH (5، 7 و 

 قدارم تعيين براي ها¬نمونه مرحله هر از پس. گرفتند قرار بررسي مورد فرابنفش نور تابش تحت( دقيقه 120 و 90 ،60 ،30) واكنش زمان و( 9
 .گرفتند قرار آناليز مورد نانومتر 220 موج طول در اسپکتروفتومتر دستگاه از استفاده با مانده باقي سم

 نتايج. بود هشد سنتز ذرات نانو خوب اندازه و ساختار كننده تاييد ذرات، نانو مشخصات تعيين تخصصي هاي¬آزمايش از حاصل نتايج: ها يافته

 .باشد¬مي %90 از بيش فرابنفش نور تايش تحت دقيقه 120 تماس زمان و pH =7 در سم حذف انميز كه دادند نشان آزمايش از حاصل
 نانو اين. كرد استفاده آبي منابع از D-2،4 سم فتوكاتاليستي تصفيه جهت توان مي كروم اكسيد با شده دوپ روي اكسيد نانوذرات از :گيري نتيجه
 از مجدداً توان مي جداسازي از پس و دارند استفاده قابليت و توانايي بار 5 تا حداقل و كرات به شوندگي احيا خود خاصيت داشتن دليل به ذرات

  .كرد استفاده سم حذف در ها آن
 D -2،4 سم فرابنفش، نور فتواكسيداسيون، روي، اكسيد ذرات نانو: كليدي كلمات
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Effect of Simvastatin on chromium-induced oxidative stress in rat  
Zahra Goudarzi 

Ahwaz University of Medical Sciences 

 

Background: Hexavalent Chromium (CrVI) is a widespread industrial compound and an 
environmental pollutant. The reduction of Cr (VI) to Cr (III) can yield reactive intermediates and 
reactive oxygen species and also, leading to oxidative tissue damage. Simvastatin(SIMV) has 
antioxidant and anti-inflammatory effects. This study aimed to investigate the effect of SIMV on 
sodium dichromate (CrVI)-induced oxidative stress in rat liver. Materials and Method: Forty-
eight adult male Wistar rats (180–220g weight) were used and randomly assigned to eight 
groups (n=8). Six animals were used for each group. Group one received SIMV20 mg/kg/day. 
Group two was given vehicle only. Group three, five and seven received intraperitoneally (i.p) 
sodium dichromate at doses of 8, 12 and 16 mg/kg/day for eight consecutive days, respectively. 
Group four, six and eight pretreated with the 20 mg/kg/day SIMV 30 minutes to prior 
administration, animals were killed with overdose of sodium pentobarbital. Liver tissues were 
removed for determination of glutathione (GSH) and malondialdehyd (MDA) levels. Results: 
Chromium induced dose-dependent elevation of MDA and reduced GSH level in rat liver when 
compared to those in control animals. SIMV decreased in dose-dependent manner, the level of 
MDA and enhanced GSH level in the liver of CrVI treated rats. Conclusion: The results of the 
present study supported the potential protective effects of SIMV on rats liver tissues against 
CrVI produced oxidative stress in rat liver. Key words: Simvastatin (SIMV); sodium dichromate; 
Oxidative stress; Malondialdehyd (MDA); Glutathione (GSH).  
  
Simvastatin (SIMV)| sodium dichromate| Oxidative stress| Malondialdehyd (MDA)| 
Glutathione (GSH). 
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( و استرس حاد در تعدیل رفتارهای شبه CB1متقابل گيرنده های کانابينوئيدی )اثرات  ارزیابی

 سوری ر موشاضطرابی د
 1پور رشيدي علي ،1وفايي عباسعلي ،2بوستاني علي ،2زاده رجب حسين ،2آزاده شاهرودي ،1عباسعلي طاهريان

 منان، ايرانمركز تحقيقات فيزيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، س 1
 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 2

مطالعات قبلي نشان داده اند كه اعمال استرس حاد موجب افزايش رفتارهاي شبه اضطرابي مي گردد، و پيشنهاد شده كه تعديل مينه و هدف: ز
تزريق اگونيست و آنتا گونيست هاي گيرنده هاي آن ممکن است موجب تعديل واكنش هاي حيوان فعاليت گيرنده هاي كانابينوئيدي به دنبال 

نسبت به رفتارهاي شبه اضطرابي شود. بر اين اساس هدف اين مطالعه تعيين اثرات متقابل تزريق سيستميک آگونيست و آنتاگونيست گيرنده 
 در مدل ماز بعالوه اي مرتفع در موش سوري بوده است. هاي كانابينوئيدي و استرس حاد بر رفتارهاي شبه اضطرابي

رفتارهاي شبه گرم مورد استفاده قرار گرفت.  30-27سر موش سوري نر نژاد آلبينو با ميانگين وزن  40مواد و روشها: در اين مطالعه تجربي 
تعداد بارهاي ورود به بازوي باز اندازه گيري شد.  ماز بعالوه اي مرتفع با مالک هاي درصد حضور حيوان در بازوي باز وموش ها در اضطرابي 

Win21212  به عنوان آگونيست وAM251  5/0ميلي گرم به ازاء هر كيلوگرم(  1/0به عنوان آنتا گونيست گيرنده هاي كانابينوئيدي با دوز 
دقيقه و با  20. استرس حاد به مدت ساعت قبل از اعمال استرس و يک ساعت قبل از ارزيابي اضطراب به صورت داخل صفاقي تزريق شدند

دقيقه قبل از ارزيابي رفتار اضطرابي در يک  5كمک محدود كننده اعمال گرديد. سپس كليه حيوانات در جهت افزايش فعاليت جستجو گرايانه 
 .دقيقه در آنها ارزيابي شد 5جعبه سياه قرار داده شدند و به دنبال آن رفتارهاي شبه اضطرابي به مدت 

آگونيست يا آنتا گونيست گيرنده كانابينوئيد با دوز اشاره شده و به تنهايي اثر معني داري بر رفتارهاي شبه ه ها: نتايج نشان داد كه تزريق يافت
اضطرابي ندارد ولي وقتي قبل از استرس تزريق مي شود مي توان اثرات اضطراب زايي استرس را تعديل نمايد بطوري كه تزريق آگونيست 

كانابينوئيد موجب مهار اثر اضطراب زايي استرس و تزريق آنتاگونيست گيرنده كانابينوئيد موجب تقويت اثرات اضطراب زايي استرس مي  گيرنده
 گردد.

( مي تواند اثر تعديل كننده بر اثرات اضطراب CB1تعديل فعاليت گيرنده هاي كانابينوئيد ي )نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه 
 زايي استرس داشته باشدكه براي پي بردن به اثرات دقيق آنها نياز به مطالعات بيشتر و دقيق تري مي باشد.

  



 

151 

 انسانی صفراوی مجاری و کبد انگل فاسيوليازیس
 5ميرصانع مجتبي سيد ،4زاده محبي زهرا ،3زنگياني احسان ،2ميرباقر ندا ،1ميرصانع عليرضا سيد

 
 و بدك روي بر و.هستند انگلي بيماري اين گير در جهان هاي قاره تمام و باشد مي انگلي بيماري يک الزيسفاسيو بيماري:هدف و مقدمه 

 بنابر.يشودم الزم بيماري شناخت و اپيدميولوژي.درمان.پيشگيري مثل مختلف هاي زمينه در كلي تحقيقات پس.گذارد مي اثر صفراوي مجاري
 از كلي طرحي مبتواني آنها عنوان و آمده بدست نتايج با تا.گرفتيم شناسي انگل علم از شاخه اين رد شده انجام تحقيقات بررسي به تصميم اين

  .دهيم ارائه شده ياد موارد

 حقيقاتت روي بر مرور با كه تحقيقات؛ اين نتايج كردن عنوان و رسيده قطعي نتيجه به و شده اثبات علمي تحقيقات بر مرور :مواد و روش ها
  .آورد بدست بيماري اين شناخت و اپيدميولوژي.درمان.پيشگيري از كلي طرحي ميتوان مذكور ي شده گيري نتيجه و شده اثبات متنوع

 مقبولي تايجن داراي و شده انجام شناخت و اپيدميولوژي.درمان.پيشگيري هاي زمينه در تحقيق اين در گشته مرور و شده بيان تحقيقات:ها يافته 
  .باشد مي مرتبط طرق با آنها آوردن در اجرا به قابلت از حاكي علمي يقاتتحق اين نتايج.ميباشند

 و بيماري با مبارزه جهت در ريزي برنامه گام دو اين كه برداشت مسير اين در مهمي گام دو توان مي شده ذكر هاي بررسي با :نتيجه گيري
 موضوعات از كدام هر در آمده بدست نتايج و.ميباشد يماريب اين اساسي مفاهيم دانستن دوم گام و است بيماري با مرتبط موضوعات
 دارا را مفيد اطالعات كردن كسب يا آوردن در اجرا به قابليت و هستند علمي ارزش داراي بيماري شناخت و اپيدميولوژي.درمان.پيشگيري

 ريزيهاي امهبرن براي مفيد اطالعات.بيماري با رزهمبا.آن شدن عالي و سالمت سيستم بهبود جهت در توان مي شده اثبات نتايج اين از.ميباشند
  كرد استفاده علمي دستاوردهاي و بهداشتي

 كلمات كليدي: فاسيوالزيس،پيشگيري،درمان،اپيدميولوژي،تشخيص
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 زنان در پستان تومور اطراف نرمال بافت و پستان توموری بافت در MMP-1 بيان ميزان بررسی

 پستان سرطان به مبتال

 3سينائيان طاهره ،3اسماعيلي ابولفضل ،3سمناني وحيد ،2كوخايي پرويز ،2پاک فاطمه ،1شکراللهي مهديه ،1كلر اتيبر مهدي

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 گروه ايمونولوژي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 2
 نان، ايراندانشگاه علوم پزشکي سمنان، سم 3

 

 تومور فتبا اطراف محيط ريز شود مي ايجاد پستان بافت استروماي يا مجاري هاي سلول بدخيم تکثير نتيجه در پستان سرطان: مقدمه و هدف
 ارجخ هاي پروتئيناز كه دهند مي نشان شده انجام تحقيقات از حاصل شواهد. دارد توموري هاي سلول رشد توقف يا پيشرفت در مهمي نقش

 ها آنزيم اين. شوند مي تومور گسترش حين در تومور اطراف محيط در زيادي تغييرات باعث MMP ها متالوپروتئيناز ماتريکس جمله از لوليس
 در. دارند آن طرافا استروماي و تومور بين ارتباط در كليدي نقش بنابراين كنند مي تنظيم را فيزيولوژيک هاي سيگنال و ها فعاليت از بسياري

 به كننده مراجعه پستان سرطان به مبتال زنان در تومور اطراف نرمال بافت و توموري بافت در MMP-1 بيان ميزان بررسي به ما مطالعه اين
 . پرداختيم سمنان كوثر بيمارستان

 استخراج RNA تومور اطراف نرمال بافت و توموري بافت گروه دو در پستان سرطان به مبتال بيمار 30 پارافينه هاي بلوک از: ها روش و مواد
 MMP-1 بيان ميزان Taq man probe روش بهReal time PCR (Applied Biosystem ) دستگاه از استفاده با cDNA تهيه از پس و شد
 . گرفت قرار آماري آناليز مورد SPSS 22 افزار نرم از استفاده با نتايج و شد گيري اندازه كمي صورت به

 شود مي بيان توموري بافت به نسبت بيشتري ميزان به تومور اطراف نرمال بافت در MMP-1 بيان ميزان كه داد اننش ما نتايج: يافته ها
(P<0.05 )بيان ميزان همچنين MMP-1 با تومور بافت در grade دارد مستقيم ارتباط تومور(.P<0.05 ) 

 هاي ستفيبروبال بر تاثير و تومور مقطع از التهابي مدياتوهاي و ها كاينسايتو توليد با توموري هاي سلول تومور grade افزايش با: نتيجه گيري
 و تومور متاستاز براي را شرايط و شده تومور اطراف ماتريکس تجزيه باعث و شده سلولها اين از MMP-1 آنزيم توليد باعث تومور اطراف

  .كنند مي فراهم را اطراف بافت در آنژيوژنز همچنين

 فيبروبالست پستان، سرطان متاستاز، متالوپروتئيناز، يکسكلمات كليدي: ماتر
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 معده رپرفيوژن/ ایسکمی طول در اکسيداتيو سيستم در واگ عصب و مالتونين تعامل

 3شاهرخي نادر ،2حداد خاكساري محمد ،1زاد نوري شهال

 بخش --nourizadeshahla@gmail.com، 2 ران،اي سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پزشکي، دانشکده دانشجويي، تحقيقات كميته --1 
 ايران، كرمان، پزشکي علوم فيزيولوژي،دانشگاه بخش --khaksar38@yahoo.com، 3 ايران، كرمان، پزشکي علوم فيزيولوژي،دانشگاه

nshahrokhisa@yahoo.com  

 
 بسب اغلب كه معده رپرفيوژن/  ايسکمي صدمات در محيطي پاراسمپاتيک واعصاب مالتونين تعامل باره در كمي مطالعات: هدف و مقدمه

 . اشدب مي معده رپرفيوژن/ ايسکمي در واگ وعصب مالتونين تعامل بررسي مطالعه اين موضوع .است شده انجام شود، مي جراحي پاتولوژي

 ساعت 3 آن دنبال به و ايسکمي دقيقه 30 مدت به سلياک شريان. شدند تقسيم گروه 7 به تصادفي طور به رتها روش اين در: مواد و روش ها 
 حريکت استيموالتور وسيله به راست سمت واگ عصب ديگر گروه در و گرديد قطع گردن طرف دو هر در گردني واگ عصب. شد انجام پرفيوژن

 . شد تزريق صفاقي داخل صورت به حالل يا مالتونين درماني هاي گروه در و شد

+  رپرفيوژن/  ايسکمي در مالتونين تجويز و(  p<0.001) داد افزايش را معده التهاب رپرفيوژن/  ايسکمي در واگ عصب تحريک: ها يافته 
+  واگ عصب تحريک در معده بافت در آلدئيد دي مالون كه دهد مي نشان نتايج(.  p<0.001) داد كاهش را معده التهاب واگ عصب تحريک
 سوپر فعاليت سطح(  p<0.001) دهد مي كاهش را الدئيد دي مالون داري معني طور به مالتونين وتجويز يابد مي افزايش رپرفيوژن/  ايسکمي

 عصب تحريک در مالتونين تجويز و(  p<0.01)  يابد مي كاهش رپرفيوژن/  ايسکمي با مقايسه در واگ عصب تحريک در ديسموتاز اكسيد
 / ايسکمي با مقايسه در رپرفيوژن/  ايسکمي+  واگ عصب تحريک در كاتاالز سطح(.  p<0.001) يابد مي افزايش رپرفيوژن/  ايسکمي+  واگ

 تحريک گروه در پراكسيداز گلوتامين(.  p<0.001) گردد مي افزايش سبب مالتونين تجويز چنين هم و(  p<0.01) يابد مي افزايش رپرفيوژن
/  ايسکمي با مقايسه در مالتونين تجويز و(  p<0.01)  يابد مي افزايش رپرفيوژن/  ايسکمي با مقايسه در رپرفيوژن/  ايسکمي+ واگ عصب

 (.  p<0.001) يابد مي افزايش رپرفيوژن

 دارد ينرژيکيكول عملکرد مالتوني، وسيله به اكسيدان آنتي هاي آنزيم فعاليت و معده زخم بهبودي كه دهد مي نشان مطالعه اين: گيري نتيجه 
  .شود مي گري واسطه كولين استيل وسيله به و

 رپرفيوژن |ايسکمي |واگ عصب |مالتونين |ات كليدي: معدهكلم
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 با دهش القاء اس ام بيماری آزمایشگاهی مدل در مغز بافت بر پروپوليس آبی عصاره محافظتی اثر

 کوپریزون

 5بندگي احمدرضا ،4طاهريان عباسعلي ،3صفري منوچهر ،2ثامني حميدرضا ،1جريده عمار

 سمنان،، پزشکي علوم --3 ، سمنان، پزشکي علوم --ajarideh2011@gmail.com، 2 ،- -2 واحد اساتيد خوابگاه سمنان پزشکي علوم ستاد بسيج بلوار سمنان-1 
  سمنان، پزشکي علوم --5 ، سمنان، پزشکي علوم --4

 
 لتهابا هنگام در دراماتيکي تصور به اكسيژن آزاد راديکالهاي موضعي سطح اس ام بيماران در كه اند داده نشان قبلي مطالعات: مقدمه و هدف

 توليدي محصوالت اند داده نشان مطالعات. شود مي عصبي ضايعات درون اكسيداني آنتي دفاعي پتانسيل در اختالل باعث و يابد مي افزايش
 اين از هدف .شوند يم استفاده خاص عصبي بيماريهاي از بعضي عليه درمان و محافظت براي مفيدي مواد بعنوان پروپوليس جمله از عسل زنبور

 مدل در اي ينهپ جسم در هيستوپاتولوژيکي تغييرات و مغز بافت اكسيداتيو استرس هاي شاخص بر پروپوليس آبي عصاره اثر بررسي مطالعه
 . باشد مي كوپريزون با شده القاء اس ام بيماري آزمايشگاهي

 استفاده تايي دوازده گروه 7در گرم 20 -25 وزني ميانگين با C57BL6نژاد بالغ نر سوري موش سر 84 تعداد از مطالعه اين در: ها روش و مواد
 قطع سپس و %2/0كوپريزون دريافت هفته6 دوم كنترل گروه درصد، %2/0 دوز با كوپريزون هفته 6 دريافت با اول كنترل گروه شامل. شد

 هفته 6 مدت به كوپريزون تغذيه با همزمان كه گروهايي شامل درمان گروههاي و سالين هفته 6 دريافت با شم گروه هفته،4 مدت به كوپريزون
 آبي عصاره هفته 4 مدت به بيماري مدل القاي از بعد كه گروهايي و كردند دريافت صفاقي داخل صورت به را پروپوليس 100وmg/Kg200 دوز

 گلوتاتيون دسموتاز، اكسيد سوپر ،FRAPبيلق از اكسيداتيو استرس هاي شاخص. كردند دريافت 100وmg/Kg200 دوزهاي با را پروپوليس
 پينه جسم نهت ناحيه در دميليناسيون وسعت تعيين همچنين. شد گيري اندازه حيوان مغز بافت در آلدئيد دي مالون غلظت همچنين و پراكسيداز

 . شد بررسي حركتي تعادل تعيين جهت روتارود رفتاري تست و حيوانات پاياني وزن ميانگين اي،
 در حيوانات تمقاوم افزايش باعث كوپريزون، با القاشده اس ام بيماري دميليناسيون مدل در توانست پروپوليس آبي عصاره از استفاده: ها يافته
 دئيدآل دي مالون ميزان كاهش حيوانات مغز در دميليناسيون وسعت دار معني كاهش وزن، كاهش از پيشگيري يا وزن، افزايش روتارود تست

 . گردد مغز بافت دسموتاز سوپراكسيد و پراكسيداز گلوتاتيون نميزا افزايش
 استرس اهشك باعث اكسيداني، آنتي خواص بدليل پروپوليس آبي عصاره كه است آن بيانگر حاضر مطالعه از آمده بدست نتايج: گيري نتيجه

 اه نورون مرگ از و بوده عصبي سيستم كننده محافظت ماده عنوان به دليل همين به شود مي اس ام بيماري حيواني مدل در اكسيداتيو
  .كنند مي جلوگيري

 دميليناسيون |اكسيدان آنتي |پروپوليس |كوپريزون |اس كلمات كليدي: ام
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Optimizing Brucella VirB12 recombinant protein expression as a soluble protein 
Shiva Mirkalantari1, , Noor Amirmozafari2, Gholamreza Irajian 
1- Semnan university of medical sciences, Semnan, Iran 

2,3- Iran University of Medical Sciences, Tehran,Iran . 

 
Introduction:VirB12 protein encodes an essential part of type IV secretion system (T4SS). The 
virB12 gene was found to encode 17-kDa proteins that located on Brucella surface. This protein 
is one of the antigenic components of Brucella. Production of this protein as recombinant 
facilitated the study on it. Escherichia coli is the most widely used for recombinant protein 
production, this is due to rapid growth on simple and inexpensive culture media. One major 
disadvantage of E. coli is that heterogonous proteins are often expressed as insoluble 
aggregates of folding intermediates known as inclusion bodies. Several strategies are available 
to improve the solubility of the expressed protein such as lowering the growth temperature 
and inducer concentration. In this study we examined these two factors on virB12 protein 
expression. 
Material and Methods: The recombinant plasmid pET28a-VirB12 transform to Ecoli Bl21 (DE3). 
To study temperature effect and IPTG concentration on protein expression, terrific broth 
medium was prepared and divided in equal volumes. In all medium, Bl21 bacteria containing 
pET28a-VirB12 plasmid were inoculated and incubated at 37⁰C until OD600 to 0.6. Then, four 
medium were induced by 0.1 mM IPTG and two of them incubated for 4 hour at 18⁰C and 23⁰C. 
Two others incubated for 15 hours at 18⁰C and 23⁰C. Four medium were induced by 1 mM IPTG 
and Two medium incubated for 4 hours at 18⁰C and 23⁰C. Two others incubated for 15 hours at 
18⁰C and 23⁰C. After the desired time, the cells were collected from each media and cell lysate 
solution was applied on the Ni-NTA agarose column and the protein was purified. The 
expression of recombinant protein was followed by SDS-PAGE.  
Results: In the present study, inducing the cells with concentration of 0.1 mM IPTG after 
reaching to 0.6 at OD600 and incubated them at 18⁰C for 15 hours was the best result for 
cytoplasmic expression as a soluble protein.  
Conclusion: In most cases, the main purpose of recombinant protein expression is obtaining a 
high percentage of the soluble product in a bacterial cell. It aims to influence the metabolic 
system of the host and cell stress response will not work well. Changing conditions, such as 
optimizing the growth conditions can produce soluble protein. 
Keyword: Brucella, VirB12, Expression protein 
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 پستان سرطانی منفی ER و مثبت ER سلولی های رده در فرابنفش نور با آپوپتوز القای بررسی

 1براتي مهدي  ،3پاک فاطمه ،3كوخايي پرويز ،2زاده حسن هادي ،1شکراللهي مهديه

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 شکي سمنان، سمنان، ايرانگروه فيزيک پزشکي، دانشگاه علوم پز 2
 گروه ايمونولوژي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 3

 

 
 القاي و سلولي ي چرخه توقف و DNA مولکول شکست ايجاد هاي راه ترين اصلي از يکي زنده هاي سلول به UV نور تابش: مقدمه و هدف

 القاي قابليت و استعداد. است مطرح مثبت ER سلولي ي رده انبعنو MCF7 و منفي ER هاي سلول جزو MDA-MB468 .است آپوپتوز
 . باشد متفاوت است ممکن سلولي ي رده دو اين در آپوپتوز

 و DMEM/F12،FBS10% كشت محيط در MDA-MB468 و MCF-7 هاي نام به پستان سرطان سلولي ي رده دو: مواد و روش ها
Penicillin, Streptomycin 1% ساعت 48 و 24 مدت به فرابنفش نور دوز سريال با مواجهه از پس و شد داده كشت ساعت 24 مدت به 

 .شد انجام ها نمونه روي بر فلوسايتومتري AnnexinV,PI آميزي رنگ با آپوپتوز سنجش تست ادامه در. شد انکوبه
 ساعت 48 زمان مدت از بيشتر ساعت 24 انکوباسيون زمان مدت در شده( مثبت دوگانه هاي سلول) آپوپتوز هاي سلول ميزان: يافته ها 

 با مقايسه در مثبت PI هاي سلول تعداد كه داد نشان سلولي ي رده دو در آپوپتوز ميزان ي مقايسه. است سلولي ي رده دو هر در انکوباسيون
 از بيشتر مثبت PI هاي سلول درصد نيز سلول اين خود در و بوده MCF-7 از بيشتر MDA-MB468 سلولي ي رده در مثبت دوگانه هاي سلول
 است. شده اپوپتوز هاي سلول

 نظر به MDA-MB468 سلولي ي رده در شده آپوپتوز هاي سلول با مقايسه در مثبت PI هاي سلول درصد بودن باال به توجه با: گيري نتيجه 
  .است نکروز رده اين در UV نور به پاسخ غالب مسير ولي باشد تر حساس UV نور تابش به نسبت سلولي ي رده اين رسد مي

 +ER سلولي هاي رده آپوپتوز، القاي فرابنفش، نور پستان، كلمات كليدي: سرطان 
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  Rat در حرکتی عملکرد اختالل سریع گيری اندازه برای جدید دستگاه یک تجربی ارزیابی

  1جراحي مرتضي

  فيزيولوژي گروه و قاتتحقي مركز رفتاري، اعصاب علوم آزمايشگاه. سمنان پزشکي علوم دانشگاه -1

  
 حركتي مسيست اختالل عملکرد معيار يک عنوان دواربه مخروط يا ميله يک روي بر گرفتن قرار هنگام به تعادل ايجاد در موش توانايي ارزيابي 

 ماهنگيه تعيين جاي به مناسب، سرعت به رسيدن براي الزم شتاب عدم دليل به مثال دارند معايبي روشها اين از بسياري. شود مي استفاده
 است، پايين آن ثابت سرعت با نوع خصوص به رود روتا دستگاه حساسيت آنکه به توجه وبا دهند مي قرار ارزيابي مورد را حيوان استقامت حركتي،

 مقايسه ،( NDA)  جديد شده طراحي دستگاه در مقاله، اين در. است نياز مورد بيشتري حيوانات قبول قابل آماري نتايج آوردن دست به براي
 8 ، 4) چرخش مختلف هاي سرعت از استفاده با بودند، نموده دريافت( كيلوگرم در گرم0/ 15)  اتانول و( سالين) حامل كه حيوانات از گروههايي

 دستگاه در مشابه مايشآز از استفاده با ديگر سوي از( . P<0.05) داد نشان را توجهي قابل اختالف. دستگاه هاي ميله( دقيقه در دور 20 و 16 ،

 به نسبت NDA است ممکن كه نمايد مي پيشنهاد پژوهش اين نتايج بنابراين. نشد مشاهده مذكور گروه دو بين دار معني آماري نتايج رود، روتا

 . باشد برخوردار بيشتري حساسيت از Rat در حركتي عملکرد اختالل درارزيابي رود روتا دستگاه

 اتانول |جديد شده طراحي دستگاه | رود روتا |حركتي هماهنگي |يصحراي كلمات كليدي: موش
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 سرطان سرطانی سلولی های رده سلولی تکثير و آپوپتوز القای در IL-17B و IL-25 اثر بررسی

 پستان
 1منوچهري احسان  ،2كوخايي پرويز ،2پاک فاطمه ،1براتي مهدي  ،1 شکراللهي مهديه

 اه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانكميته تحقيقات دانشجويي، دانشگ 1
 مركز تحقيقات فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 2

 
 ستگيب زيادي عوامل به بيماري آگهي پيش و پيشرفت. است كشنده هاي سرطان بين در زنان مرگ عامل اولين پستان سرطان: مقدمه و هدف

 25 نترلوكيناي. هستند تومور محيط ريز اجزاي ترين اصلي از يکي ها سايتوكاين. بدخيم و يافته غييرت هاي سلول اطراف محيط ريز همانند دارد
 در گيرنده كه جا ازآن (IL-17RB)شوند مي متصل واحد ي گيرنده يک به دو هر كه هستند 17 اينترلوكين ي خانواده از 17b اينترلوكين و

 . باشد مهم تواند مي تومور سرنوشت در ها سايتوكاين اين نقش لذا شود مي بيان پستان بدخيم بافت در وسيعي سطح
 و( ليتر ميلي در نانوگرم 500-10)دوز سريال در انساني نوتركيب سايتوكاين بوسيله MDA-231 و MCF-7 سلولي ي رده: ها روش و مواد

 MTT تست با تکثير ميزان و فلوسايتومتري ي يلهبوس PI و Annexin V با آپوپتوز سنجش تست سپس. شدند تيمار انکوباسيون زمان سريال

 . گرفت قرار ارزيابي مورد
 و بود بيشتر IL-17B با شده تيمار هاي سلول و كنترل نمونه با مقايسه در 25 اينترلوكين با شده تيمار هاي سلول در آپوپتوز ميزان: يافته ها

 رزيابيا براي بود متفاوت مختلف انکوباسيون هاي زمان و ها دوز در نتايج. شد سلولي تکثير ميزان افزايش به منجر IL-17B با ها سلول تيمار
 يکديگر اثر رمها باعث ه سايتوكاين ها نسبت از تعدادي در شد گرفته نظر در ها سايتوكاين از مختلفي هاي نسبت هم با ها سايتوكاين رقابت
 . داشتند همديگر روي افزايي هم اثر يا و شده

 رده در پوپتوزآ ميزان. دارند تومور رفتار در مهمي تاثير ها سايتوكاين و كند مي تغيير مختلف شرايط در توموري اطراف محيط يزر: گيري نتيجه
 باشد استروژن ي گيرنده حضور عدم يا حضور خاطر به است ممکن اين و بود MDA-MB231 سلولي ي رده از بهتر MCF-7 سلولي ي

  .كند تعيين را سرطان تواندسرنوشت مي ها آن رقابت و است مهم بسيار سلولي داخل نگسيگنالي در ها سايتوكاين غلظت
 پستان سرطان ،17B اينترلوكين ،25 اينترلوكين كلمات كليدي: آپوپتوز، 
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 حافظه خاطرآوری به روند بر کورتيکوسترون اثرات بر( کروکومين) زردچوبه عصاره تاثير بررسی

 فعال غير احترازی
 2پور رشيدي علي ،2وفايي عباسعلي ،1مريد پويا ،1ليپورع رضا

 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پزشکي، دانشکده دانشجويي، تحقيقات يتهكم 1
 سمنان پزشکي علوم دانشگاه فيزيولوژي تحقيقات ركزم 2

 وئيدگلوكوكورتيک و استرس مخرب اثرات اخير العاتمط. باشد مي قبلي شده تثبيت اطالعات يادآوري شامل حافظه خاطرآوري به: هدف و مقدمه
 فتارير فرايندهاي در را استروئيدها از ناشي اثرات تواند مي زردچوبه عصاره كه شده پيشنهاد و اند داده نشان ترس حافظه خاطرآوري به بر را ها

 بوده عالف غير احترازي حافظه خاطرآوري به روند بر نكورتيکوسترو اثرات بر زردچوبه عصاره تاثير تعيين مطالعه اين هدف. نمايد مي تعديل
 .است
 به گرم ميلي 3) كورتيکوسترون. شد استفاده تايي 10 گروه 5 در آلبينو نژاد سوري هاي موش سر 50 از تجربي مطالعه اين در: ها روش و مواد
 عصاره كورتيکوسترون، تزريق از قبل دقيقه 30 و خاطرآوري به تست از قبل دقيقه 30( قبلي مطالعات طي در دوز بهترين وزن كيلوگرم هر ازاء

  .شد تزريق صفاقي داخل صورت به وزن كيلوگرم هر ازاء به گرم ميلي 40 و 20 دوز با( كروكومين) زردچوبه
 در روكومينك زريقت. شود مي حافظه خاطرآوري به در اختالل موجب تنهايي به كورتيکوسترون سيستميک تزريق كه داد نشان نتايج: ها يافته
  .نمايد مي مهار خاطرآوري به بر را كورتيکوسترون اثرات داري معني بطور گرم ميلي 40 دوز

 پيش ضمنا. دكنن مي بازي حافظه خاطرآوري به در مهمي نقش گلوكوكورتيکوئيدي سيستم كه داد نشان مطالعه اين هاي يافته: گيري نتيجه
 .نمايد مي مهار را رتيکوئيدهاگلوكوكو اثرات زردچوبه عصاره درماني
 فعال غير احترازي دستگاه ترس، حافظه خاطرآوري، به زردچوبه، كروكومين، گلوكوكورتيکوئيد،: كليدي كلمات
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Effects of Dilsun extract on ileum motility in Guinesa pig 
Meisam Yousofzade1, Hanie Kasaie1, Mohammad Mehri1, Bahador Bagheri2, Mitra Emami Abarghoei2  

Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 
Pharmacology department, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

Background and aim: Previous studies have shown that Dilsun is able to treat inflammatory 
disease of the gastrointestinal tract, especially irritable bowel syndrome (IBS). However, its 
mechanism of action remains elusive. Our goal was to study effect of Dilsun extract on the 
motility of ileum in Guinea Pig. 
Methods: 10 Male Wistar Guinea pig (220-250 gr) were used. Pieces of ileum (2-3 cm) were 
mounted in a 50 ml organ bath containing tyrode solution with 37-degree temperature. The 
ileum was stimulated at 0.1 Hz contractions, which was recorded by a physiograph. 
Results: 0.1 Hz stimulation of Guinea pig ileum caused contractions that were depressed by 
addition of atropine. Addition of aqueous extract of Dilsun extract to the organ bath during 0.1 
Hz stimulation decreased contraction in a dose dependent manner (EC 50= 0.7 mg/ml) 
Conclusion: Our findings showed that Dilsun reduced contraction of the ileum possible through 
inhibition of the cholinergic system. 
 
Key words: Dislun, ileum, atropine,  

 

  



 

161 

Guilty or Not Guilty? A Look at the hypercholesterolemia in male fertility disorder 
Arash Khorrami 
Department of Pharmacology, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran 

 
Abstract 
Present study was designed to compare the potential effect of high serum level of LDL on 
spermatogenesis in male Wistar rats with that of oxidized LDL (OxLDL). Animals were fed for 14 weeks 
with normal and two high-fat diets. Blood Lipid profiles, sex hormone levels, as well as sex organs were 
analyzed. The levels of LDL and OxLDL were elevated in cholesterol and oxidized cholesterol-fed groups. 
The sex organ weights in oxidized cholesterol-fed group were significantly reduced (P<0.05). Compared 

with the normal rats (87±4.1×106) and rats with high serum level of LDL (90±6.3×106), sperm’s count 
in one mL of semen was markedly (P<0.01) low in the group with high serum concentration of OxLDL 

(64±4.2×106). Similarly, the percentage of viable sperms was significantly (P<0.001) decreased from 
78% to 52% by high level of OxLDL. While, non-oxidized LDL had no suppressive effect on 
spermatogenesis and tissue weight. Consistent with these effects, the serum concentration of sex 
hormones including FSH (P<0.001), LH (P<0.001), and testosterone (P<0.01) were significantly declined 
only in rats with high level of OxLDL but not with high level of non-oxidized LDL. In conclusion, high 
oxidized LDL levels showed higher destructive effect on reproductive system compared with high LDL 
level. 
Keywords: rat, cholesterol, LDL, oxidized low density lipoprotein, spermatogenesis 
  



 

162 

 1392درتابستان شهردامغان خشک ترو های شيرینی قارچی آلودگی بررسی

 1نيا ناصحي حميدرضا

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه -دامغان بهداشت دانشکده

 وليدوعرضهت وصنفي صنعتي بصورت كه دهند مي تشکيل را كشور غذايي توليدات از مهمي بخش قنادي شيريني هاي فرآورده:  وهدف مقدمه 
 بردن البا منظور به نظرصنعتي از وهم بهداشتي نظر از هم ميکروبي هاي كنترل كه است مالز فرآورده اين زياد مصرف به باتوجه. گردند مي

 روش رده،فرآو متشکله اجزاء به زيادي بستگي قنادي هاي فراورده و شيريني ميکروبي ي زمينه. گيرد انجام كيفيت حفظ و ماندگاري زمان
 يم حرارت به مقاوم هاي هاگ كمي تعداد حاوي بکاررفته حرارت آنها فرآيند در كه هايي شيريني. دارد آنها نگهداري شرايط و محيط توليد،
 قارچ ويژه هب ميکروبي هاي آلودگي درمعرض ديگر انواع از بيش خود تركيب در بيشتر آب بودن دارا دليل به قنادي هاي فرآورده از بعضي. باشند

 آوردن نبيرو از پس ها شيريني از برخي مثال عنوان به نيست، يکسان شيريني يها فرآورده همه مورد در بهداشتي خطرات.  گيرند مي قرار ها
 كه حالي رد. گيرد مي قرار انسان دست با ازتماس ناشي ثانويه آلودگي معرض در كمتر دليل همين به شود، نمي افزوده آن به ديگري ماده فر از
 بيشتر رچيقا زاي بيماري عوامل با آلودگي احتمال آنها تزئين و تهيه روش همچنين و تركيبات نوع دليل به خشک نيمه و تر هاي شيريني در

 . رسد مي نظر به ضروري ها قنادي ازجمله غذايي مواد توزيع و تهيه درمراكز خشک ترو هاي شيريني قارچي آلودگي تعيين لذا. است
 شيريني كارگاه و فروشي شيريني 10 از مطالعه، اهداف هب دستيابي جهت كه گرفت انجام مقطعي -توصيفي بصورت مطالعه:  مواد و روش ها

 جهت ايران ملي استانداردهاي اساس بر الزم ميکروبي هاي آزمون و انتخاب مختلف هاي تاريخ در نمونه 38 تعداد شهردامغان سطح پزي
 . گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد فراواني نهاي آزمو از استفاده با ها داده سپس. گرفت انجام قارچي آلودگي بررسي

 بطور ومخمر كپک رشد وميزان %10 رشدكپک ميزان ،% 25مخمر رشد ميزان خشک هاي شيريني در كه داد نشان مطالعه اين نتايج: ها يافته
 . ستا بوده %44باهم مخمر و كپک رشد وميزان%6 كپک رشد ،ميزان%39 مخمر رشد ميزان نيز تر هاي شيريني در.  است بوده % 35 مختلط
 براي ختلفم هاي راه كارگيري به لذا. باشد مي باال ها مخمر و كپکها به ها شيريني آلودگي ميزان مطالعه اين نتايج به توجه با: گيري نتيجه
 افراد هداشتيب هاي آگاهي سطح ارتقاء و بهداشتي و سالم اوليه ازمواد استفاده شامل ها كپک و ها باكتري رشد مخصوصا ميکروبي فساد كنترل
  .رسد مي نظر به ضروري ها ه فراورد اين توزيع و تهيه در دخيل

 |قارچي آلودگي |كلمات كليدي: شيريني
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 و خاطرآوری به بر( 5HT6) سروتونرژیک های گيرنده سازی فعال غير و سازی فعال تاثير بررسی

 حافظه خاموشی

 2پور رشيدي علي ،2وفايي عباسعلي ،1بوستاني علي ،1محمدي فاطمه ،1زاده رجب حسين

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 مركز تحقيقات فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 2

 و ادگيريي بويژه ريرفتا فرايندهاي در تواند مي سروتونرژيک هاي گيرنده فعاليت تعديل كه اند نموده پيشنهاد اخير مطالعات: مقدمه و هدف
 خاطرآوري به روند بر( 5HT6) سروتونرژيک هاي گيرنده سازي فعال غير و سازي فعال تاثير تعيين مطالعه اين هدف. نمايد بازي نقش حافظه

 . است بوده فعال غير احترازي حافظه خاموشي و
 براي آمپر ميلي 1 شوک)  شدند داده آموزش فعال غير ياحتراز يادگيري مدل در سوري هاي موش تجربي، مطالعه اين در: ها مواد و روش

 گيرنده آگونيست عنوان به SC203575 آن از قبل دقيقه 60 و( آموزش از بعد ساعت 48) حافظه بخاطرآوري ارزيابي در(. ثانيه 3 مدت
(5HT6 )و SB271046 گيرنده آنتاگونيست عنوان به (5HT6) 2 حيوان به صفاقي داخل صورت به وزن كيلوگرم هر ازاء به گرم ميلي 

 واليمت تست چندين طي در حافظه و نمودند دريافت دارو ها موش حافظه سازي فعال از قبل ساعت يک حافظه خاموشي ارزيابي در. شد تزريق
 . شد بررسي

 تسهيل و مهار و بخاطرآوري ارمه و تقويت موجب ترتيب به سروتونرژيک گيرنده آنتاگونيست و آگونيست تزريق كه داد نشان نتايج: يافته ها
 .گردد ي حافظه خاموشي

 مي بازي حافظه خاموشي و خاطرآوري به در مهمي نقش 5HT6 سروتونرژيک هاي گيرنده كه داد نشان مطالعه اين هاي يافته: گيري نتيجه 
 . كنند

 5HT6 يکسروتونرژ گيرنده |فعال غير احترازي دستگاه |حافظه خاموشي |خاطرآوري كلمات كليدي: به
  



 

164 

 خاطرآوری حافظه در موش های ماده سالم: تاثير سيکلکورتيکوسترون و پروژسترون بربهاثر 

 استروس
 3، علي رشيدي پور3، عباسعلي وفايي2، نيلوفر دربندي1رضيه محمدخاني

 . گروه زيست شناسي ، دانشکده علوم ، دانشگاه اراک و كميته تحقيقات دانشجويي ، سمنان، ايران. 1
 گروه زيست شناسي ، دانشکده علوم ، دانشگاه اراک ، اراک، ايران .. 2
 . مركز تحقيقات و گروه فيزيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران3

ه به با توج .ندرا مختل مي كخاطرآوري اطالعات كورتيکوسترون بهغلظت باالي  دهند كهنشان ميخوبي  به: مطالعات قبلي مقدمه و هدف

، در خاطرآوري حافظههدف اين مطالعه، بررسي اثرات كورتيکوسترون و پروژسترون بر به به خاطر آوري اطالعات،بر اثرات هورمونهاي جنسي 
 سيکل جنسي بود. مرحله هاي سالم در موش

 -حامل و پروژسترون-كورتيکوسترون، پروژسترون-حامل حامل، -گروه حامل 4هاي صحرايي ماده بالغ به: در اين مطالعه، موشروش مطالعه

ساعت بعد، ميزان  48ثانيه(.  3ميلي آمپر شوک براي مدت 1ها در مدل احترازي غيرفعال آموزش داده شدند)كورتيکوسترون تقسيم شدند. موش
عت قبل از آزمون، كورتيکوسترون يا حامل ساخاطرآوري، پروژسترون يا حامل آن و نيمخاطرآوري آنها بررسي شد. يک ساعت قبل از آزمون بهبه

 آن تزريق شد و بالفاصله بعد از تست، از موش ها پاپ اسمير گرفته شد و فاز سيکل جنسي هر موش مشخص شد.

وژن راستروس )زماني كه سطح استديدر مرحله  هاخاطرآوري اطالعات را در موشكورتيکوسترون قادر است بهكه  دهد: نتايج نشان ميیافته ها

اثر  ازدر هر دو ف هاي پرواستروس)زماني كه سطح استروژن باالست( اثري نداشت. تزريق پروژسترونپايين است( مختل كند، اما بر روي موش
 معني داري بر حافظه نداشت. تزريق توام اين دو هورمون نيز تاثيري نداشت.

ي ي استروژن داخلي و سيکل جنسون بر به خاطرآوري اطالعات، بوسيلهدهد اثرات مخرب كورتيکوستر: يافته هاي ما نشان مينتیجه گیری

 شود ولي پروژسترون خارجي تاثيري بر اثرات كورتيکوسترون ندارد. تعديل مي

 كورتيکوسترون، يادگيري اجتنابي استروس،: پروژسترون ، پرواستروس، ديکلمات کلیدی
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سکته قلبی ایجاد شده بوسيله  اثر روغن اسطوخودوس بر شاخص های همودیناميکی در

 ایزوپرترانول در موش صحرایی
 ، عابدين وكيلي، مهدي زاهدي خراساني و مرتضي جراحيجعفر صادق زاده

 بخش و مركز تحقيقات فيزيولوژي -دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دانشکده پزشکي

 

اده از گياهاني كه سر شار از مواد آنتي اكسيدانتي هستند در سکته قلبي عامل يک سوم مرگ و مير در جهان است. نشان داده شده است استف
گياهي از خانواده نعنايان، كه اثرات متعدد درماني درطب سنتي و مدرن  جلوگيري از بيماري هاي قلبي عروقي بسيار مفيد هستند. اسطوخودوس

قبل از ايجاد سکته قلبي بر شاخص هاي هموديناميکي روز  14از آن گزارش شده است. مطالعه حاضر اثر مصرف خوراكي اسطوخودوس به مدت 
 قلبي بررسي شد.

روز قبل ايجاد سکته قلبي به حيوان داده شد. سکته  14بصورت گاواژ دهاني روزانه براي  800و  mg/kg 200  ،400 اسطوخودوس با دوز هاي

ساعت ايجاد شد. در زير بيهوشي )تيوپنتال  24وز با فاصله بر اي دو ر mg/kg 85ايزوپرترانول جلدي با دوز  حاد قلبي با تزريق زير جلدي

 شده و فشار خون شرياني ثبت شد وكانول به داخل قلب هدايت مي شد. فشار سيتولي و فشار ( شريان كاروتيد كانول گذاريmg/kg 80 سديم

( با استفاده از دستگاه dP/dt min-) و سرعت شل شدن بطن چب قلب (dP/dt max) پايان دياستولي بطن چب، سرعت انقباض

Powerlab .اندازه گيري شد 

باعث  دو هفته قبل از سکته قلبي به طور معني داري mg/kg 200  ،400 نتايج مطالعه نشان داد، پيش درماني با اسطوخودوس در دوز هاي 

  و بهبود ساير متغير هاي قلبي در مقايسه با گروه شاهد شد. dP/dt min- و dP/dt maxافزايش 
بي ليافته هاي اين مطالعه نشان داد، احتماال استفاده از اسطوخودوس مي تواند در بيماران پرخطر قلبي در پيش گيري از بروز سکته هاي حاد ق

 مفيد باشد.
 

 سکته، ايزوپرترانول، هموديناميک، قلب، موش صحرايي :کلید واژه ها
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Multiple sclerosis is considered a prototype inflammatory autoimmune disorder of the CNS. 
Experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) induced by myelin oligodendrocyte 
glycoprotein is one of the best-characterized animal models of multiple sclerosis. Compre- 
hensive understanding of gene expression in EAE can help identify genes that are important in 
drug response and pathogenesis. We applied a 2-DE-based proteomics approach to analyze the 
protein expression pattern of the brain in healthy and EAE samples. Of more than 1000 protein 
spots we analyzed, 70 showed reproducible and significant changes in EAE compared to 
controls. Of these, 42 protein spots could be identified using MALDI TOF-TOF-MS. They included 
mitochondrial and structural proteins as well as proteins involved in ionic and neurotransmitter 
release, blood barriers, apoptosis, and signal transduction. The possible role of these proteins in 
the responses of mice to animal models of multiple sclerosis is discussed 
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 از درمان های فوتونی مطالعه مروری بر تاثير پارامترهای موثر بر دز فوتونوترون ناشی
 2، پيمان حجازي1سروش سيستاني. 1اسرا سادات طالبي

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانگروه فيزيک پزشکي،  2

توني روشي رايج براي كنترل و درمان بدخيمي ها است. شتابدهنده خطي پزشکي يکي از ابزار هاي اساسي : راديوتراپي با باريکه هاي فومقدمه

، ذرات ثانويه مثل نوترون هارا از طريق واكنش فوتو  كار مي كنند MV10-8در راديو تراپي است .شتابدهنده هاي پزشکي كه با انرژي باالتر از

اين ذرات يک چشمه پرتوگيري ناخواسته براي بيماران  ,باالي نوترون ها LETزياد اين ذرات در محيط و هسته اي توليد مي كنند. به دليل برد 
باشد. بنابراين فوتونوترو نها نقش مهمي در بحت حفاظت و محاسبه دوز در ردايوتراپي و به عنوان يکي از عوامل سرطان هاي ثانويه مطرح مي

 مگاولتاژ دارند.

قاله مروري بر مطالعات منتشر شده درباره دز فوتونوترون توليد شده در شتابدهنده ها ي مختلف و همچنين بررسي تاثير : اين ممواد و روش ها

 فاكتور هاي مختلف بر روي دز فوتونوترون است.

دان و فاصله از ايزوسنتر دارد. اندازه مي ,انرژ ي باريکه  ,دز معادل نوترون براي شتابدهنده ها ي مختلف بستگي به ساختارسر شتابدهندهیافته ها:

رون كاهش نوتدز فوتونوترون در داخل ميدان با اافزايش اندازه ميدان افزايش مي يابد ولي براي نقاط خارج از ميدان با افزايش اندازه ميدان دز فوتو
صله از ايزوسنتر دز معادل نوترون كاهش مي مي يابد. با افزايش انرژي در يک شتابدهنده دز معادل نوترون افزايش خواهد يافت و با افزايش فا

است. بسياري از مطالعات  MV18 ميلي سيورت بر گري براي باريکه 2-5يابد. بيشتر مطالعات نشان داد كه دز معادل نوترون در ميدان درمان 
شده  ليل تفاوت در ساختار و مواد استفادهمعادل دز نوترون متفاوتي را براي شتابدهنده هاي مختلف در شرايط يکسان نشان مي دهند كه اين به د

 در سر شتابدهنده است.

معادل دز فوتونوترون ها در يک درمان معمولي با شتابدهنده پزشکي قابل اغماض نيست. معادل دز فوتونوترون در ايزوسنتر مي  نتیجه گیری:

ازي ثانويه شود. بنابراين ارزيابي ميدان نوترون براي بهينه س تواند به عنوان يک ريسک براي بافت هاي سالم باشد و باعث تشديد بد خيمي هاي
 درمان الزم است.

 معادل دز نوترون ،يفوتونوترون، شتابدهنده خطكلمات كليدي: 
  



 

168 

SPS  به عنوان یک مدل حيوانی برایPTSD 

 . 1، رضيه محمدخاني 2، عباسعلي وفايي 2، علي رشيدي پور 1سکينه شفيعا

 جويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، ايرانكميته تحقيقات دانش 1
 آزمايشگاه يادگيري و حافظه، مركز تحقيقات و گروه فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، ايران 2

رفتهاي وجود پيشبيماري ناتوان كننده است كه در پي مواجهه با حوادث تروماتيک در بعضي افراد مشاهده مي شود.با  استرس بعد از تروما يک

شده است. خوشبختانه تالش بيشتري بر روي گسترش مدلهاي  PTSDاخير، محدوديت هاي اخالقي مانع از پيشرفت جستجوها در فهم 

 انجام شده است. PTSDحيواني براي كمک به مطالعه پاتوفيزيولوژي 

چون انها محدوديت هاي اخالقي همراه با مطالعات انساني را فراهم مي كنند. PTSDمدلهاي حيواني يک راه مهم براي مطالعه پاتوفيزيولوژي 
را در معرض تروما قرار داد، در مدلهاي حيواني ، پژوهشگران مي  نمي توان شركت كنندگان كه ندارند. ابتدا اينکه بر خالف مطالعات انساني

اين مداخله به محققان اجازه مي دهد كه فاكتورهايي را كه  توانند همه جنبه هاي استرسور شامل زمانبندي و شدترا دست كاري كنند. دوم اينکه
داشته اند از آنهايي كه مي توانند بعد از قرار گرفتن در معرض استرسور كسب شوند را جدا كنند.و نهايتا مدلهاي حيواني اجازه مي  از قبل وجود

ين تبار يک مدل حيواني بطور تيپيک با استفاده از سه معيار تعيدهند تا از تکنيک هاي تهاجمي تري نسبت به مطالعات انساني استفاده شود.اع

ميتواند يک مدل حيواني مناسب از نظر  SPSبر اساس مدارک بدست امده مدل اعتبار ساختاري و اعتبار پيشگويانه. مي شود:اعتبار صوري ،
ازمند بررسي هاي بيشتر مي باشد.اين مدل در سه مرحله اعتبار ساختاري و صوري باشد.با وجود اين، موضوعات حل نشده ايي وجود دارد كه ني

 دقيقه بعد، 15 -3سانتي گراد  24دقيقه شنا در اب  20بالفاصله پس از آن  -2ساعت محدود شدن در يک محدود كننده  2 -1اجرا مي شود: 
فس مانده و بعد از ان جهت مطالعات بعدي روزبدون هيچ استرسي در ق 14قرار گرفتن در معرض اتر تا از دست رفتن هوشياري .سپس به مدت 

 ضروري مي باشد. PTSDاستفاده مي شود.اين دوره بدون اضطراب براي حيوان جهت توليد عالئم شبه 

در حيوانات، از تست  PTSDرا روي موش هاي نر و ماده نژاد ويستار اجرا كرده و براي اطمينان از بروز عالئم شبه  SPSما در آزمايشگاه، مدل 

 مشاهده گرديد. PTSDحيوانات عالئم شبه  ي مختلف رفتاري )مثل تست فراموشي ترس و تست اضطراب(استفاده شد. در همهها
 كليد واژه:

SPS :Single Prolonged Stressاسترس طوالني مدت تک واحدي 
PTSD:Post-traumatic stress disorder استرس بعد از تروما 
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و دز ناحيه انباشت در اندازه ميدان های مختلف با استفاده از کد تاثير فيلتر پهن کننده بر عمق 

  FLUKAشبيه سازی 

 2، پيمان حجازي1سروش سيستاني. 1اسرا سادات طالبي

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 کي سمنان، سمنان، ايراندانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشگروه فيزيک پزشکي،  2

گي ت: يکي از مناطق مهم كلينيکي در راديوتراپي با باريکه هاي مگا ولتاژ، ناحيه انباشت است. دز اضافي در ناحيه انباشت باعث التهاب، سوخمقدمه

يا عدم استفاده از فيلتر پهن پوست و درمان نا مطلوب مي شود. در هر روش انجام شده جهت بهبود اعمال دز در ناحيه درمان همانند استفاده 
 كننده، بايد دز و عمق ناحيه انباشت مورد بررسي قرار گيرد.

تخت در مقايسه با باريکه غير تخت در اندازه ميدان  MV6: اين مطالعه با هدف بررسي تغييرات دز و عمق ناحيه انباشت در باريکه فوتوني هدف
2cm10×10 در شتاب دهنده Elekta SL 75/25 تفاده از كد شبيه سازي با اسFLUKA .صورت گرفته است 

به وسيله كد فلوكا شبيه سازي شد. پس از اعتبار سنجي كد، منحني درصد دزعمقي  Elekta SL 75/25: ابتدا سر شتابدهنده روش مطالعه

 براي حالت با فيلتر پهن كننده و بدون فيلتر پهن كننده بدست آمد. 2cm10×10و پروفايل دز در ميدان 

: شبيه سازي نشان داد كه به خاطر ميانگين انرژي كم باريکه غير تخت، دز سطحي باريکه غير تخت در مقايسه با باريکه تخت بزرگ یافته ها

 تر است. تغييرات دز سطحي با اندازه ميدان براي باريکه غير تخت در مقايسه با باريکه تخت كوچکتر است. باريکه غير تخت دز سطحي بيشتري
ايسه با باريکه تخت در اندازه ميدان هاي كوچک توليد مي كند و براي اندازه ميدان هاي بزرگ اين اختالف كمتر است. همچنين عمق دز در مق

 ميلي متر تفاوت ندارد. 2ماكزيمم براي باريکه هاي با فيلتر پهن كننده و بدون فيلتر پهن كننده بيشتر از 

كه بدون فيلتر پهن كننده انجام مي شود، نبود فيلتر  IMRTدر تکنيک هاي راديو تراپي جديد مانند  : يافته هاي ما نشان داد كهنتیجه گیری

 پهن كننده سبب افزايش دز پوست مي شود.

 : شبيه سازي، شتاب دهنده، فيلتر پهن كننده، ناحيه انباشت، اندازه ميدانکلمات کلیدی
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در موش  CCI از ولوژیک نوروپاتی ناشیت الکتروفيزیآیا اثر پروژسترون در بهبود اختالال

 صورت می گيرد؟( Aگابا ) های صحرایی با واسطه گيرنده
  2، حجت تركمندي1 حسينعلي صفاخواه ،1پور رشيدي علي ،1جراحي مرتضي

 سمنان، سمنان، ايران پزشکي علوم دانشگاه فيزيولوژي، دپارتمان الکتروفيزيولوژي و و نوروپاتيک تحقيقات درد مركز 1
 سمنان، سمنان، ايران پزشکي علوم كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه 2

 

 ثبت عمل پتانسيل اختالالت دامنه شامل كه اشده است داده نشان CCI rat نوروپاتي در بهبود اختالالت الکتروفيزيولوژيک در اثر پروژسترون
 مطالعه .بود تيبيال و سورال اعصاب در حركتي و حسي هدايت سرعت در توجهي قابل كاهش سورال و عصب و گاستروكنميوس عضله در شده

. صورت مي گيرد يا خير( Aگابا ) هاي گيرنده واسطه با پروژسترون درماني اثر آيا كه منظور پاسخ دهي به اين سوال طراحي شده است به حاضر
 درماني پيش كه داد آماري نشان نتايج. ژسترون صورت گرفتقبل از تزريق پرو (Aگابا ) گيرنده منظور، تزريق بيکوكولين آنتاگونيست اين براي

را  CCI از ناشي کنوروپاتي موش صحرايي بهبود اختالالت الکتروفيزيولوژيک بر پروژسترون مفيد اثر پروژسترون، تزريق از بيکوكولين قبل با
 CCI از يناش نوروپاتيک موش الکتروفيزيولوژيک يتبهبود وضع در پروژسترون اثر كه دهد مي نشان نتايج اين (.P-0.05) تضعيف مي نمايد

 . صورت گيرد (Aگابا ) هاي واسطه گيرنده با است ممکن
 ، الکتروفيزيولوژي (Aگابا ) گيرنده ، بيکوكولين ، آنتاگونيست، پروژسترون محيطي، نوروپاتي نوروپاتيک، درد: كليدي هاي واژه
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 پوسته سوپر-ترپتوکيناز به کمک هستهداروی اس ارزیابی بارگذاری و رهایش هدفمند

 پارامغناطيس 
 5داود كاظمي صالح،  4، مهدي كمالي3، مريم تاج آبادي2، سيد محمد صادق نوربخش*1اسديمحمد بني

 .ي نوين، دانشگاه سمنان، سمنان، ايرانهايفناورپرديس علوم و  ،بيو مواد -ارشد مهندسي پزشکي كارشناسي

 .ي نوين، دانشگاه سمنان، سمنان، ايرانهايفناورپرديس علوم و  ،يو موادب -استاديار مهندسي پزشکي

 .عج(، تهران، ايران) مركز تحقيقات مهندسي پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل بيو مواد، -استاديار مهندسي پزشکي

 .عج(، تهران، ايران) شکي بقيه اهلل، دانشگاه علوم پزلوژيمركز تحقيقات نانوبيوتکنو -مولکولي استاديار بيوتکنولوژي

 .عج(، تهران، ايران) ، دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهللتحقيقات آترواسکلروزمركز  -و عروق و متخصص قلب  دانشيار

مه ه علت نيب از آنما استفاده باليني ؛ اشوديمبوده؛ كه بدين منظور استفاده  موثري استرپتوكيناز داروي ترومبوليتيک قوي و: مقدمه و هدف

پوسته به  -كارگيري نانو ساختارهاي هسته حدود شده است. تحقيقات وسيعي در زمينه سنتز و به، مخون ريزي و خطرعمر كوتاه، پاسخ ايمني 
 –ه از كاربردهاي هست هاي دارويي، هايپرترميا(، حاملMRIر )هاي كلينيکي انجام شده و استفاده دعلت پتانسيل باال در تشخيص و درمان

پوسته به منظور كاهش اثرات جانبي دارو و ايجاد قابليت هدفمندسازي –استرپتوكيناز با هسته  كردن ونژوگه، كاين مطالعهز دف اها است. هپوسته
 د.باشيم

سترپتوكيناز به عنوان حامل ا 5/3ي دندريمري از پلي )آميدوآمين( نسل ي مگنتيت و پوستهاي با هستهپوسته –ابتدا هسته : روش مطالعه

انجام  نمحلول شبيه سازي شده بد ي مختلف درهاو زماندر نسبت گوناگون  پوسته–ي و رهايش داروي استرپتوكيناز در هسته بارگذار تهيه شد.
انساني  ناف بند و رده سلولي اندوتليال (L929دم موشي ) تست عدم سميت سلولي با دو رده سلولي شامل رده سلولي فيبروبالست .شد

(HUVECصورت ،) .پذيرفت 

 ذبه سه حالت اتصال به گروه عاملي انتهايي، جاگيري در مناف پوسته –بررسي روند بارگذاري دارو، نشان از همراهي دارو با هسته  :هاافتهی

ري استرپتوكيناز و ارزيابي بارگذا %91ساعت با  3بارگذاري  نهيبهباشد. نتايج تست بارگذاري مويد زمان ها ميو قرار گيري در مايسلر دندريم
. نتايج تست عدم سميت سلولي، با دو رده سلولي ذكر شده، نشان از زيست سازگاري دهديم( نشان 1:1در نسبت )ا حالت ر نيترنهيبهرهايش نيز 

 مجموعه دارد. 

خون ريزي،  ز در بدن، كاهش پاسخ ايمني وي سامانه رهايش هدفمند مذكور، عالوه بر بهبود نيمه عمر استرپتوكيناريكارگبهبا  :نتیجه گیری

 .شوديم درصد فعاليت آنزيمي دارو، امکان هدايت از طريق ميدان مغناطيسي خارجي نيز ميسر 80و حفظ بيش از  بهبود اثر بخشي درماني

 رهايش هدفمند. ،استرپتوكيناز پوسته،-هسته کلمات کلیدی:
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 نقش توارث در الکليسم و اعتياد

 4، بابک مرشدزاده 3، جاويد لطفي عطاري 2، نصرت اله ضرغامي 1*سبقينويد سرخس ا

 دانشجوي كارشناسي ارشد ژنتيک، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز 1

 استاد دانشگاه و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تبريز، آزمايشگاه تخصصي و فوق تخصصي پرديس تبريز 2
 نشگاه آزاد اسالمي واحد تبريزدانشجوي كارشناسي ارشد ژنتيک، دا 3

 دانشجوي كارشناسي ارشد ژنتيک، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز 4

از زمان هاي دور انسان تمايل به مصرف موادي داشته است كه تغيير در حالت رواني و هشياري او بوجود آورد . مطالعات مقدمه و هدف: 

نشان داده اند كه عيار بروز الکليسم در بستگان نزديک اين بيماران به مراتب بيشتر از جمعيت كلي خانوادگي در تمام دنيا ، تقريبا بدون استثناء 
ختلفي در م است . هدف از ارائه اين مقاله ، مطالعه و بررسي انتقال توارثي استعداد اعتياد و اكليسم از والدين به فرزندان مي باشد كه نظريه هاي

 اين زمينه وارد است .

ي ارث منتقل متو ، آمادگي و استعداد الکليک شدن فرد از طريق شواهد فراوان تجربيبراساس نظريه ژنتيکي ، تحقيقات گسترده و :  یافته ها

شواهد  . دارد و سوئيسي اختالالت غدد داخلي به خصوص تيروئيد و هيپوفيز وجود معتادان آمريکايي %28نشان داد در بين « بلويلر»تحقيق شود . 
به الکل در د معتا 645در ميان « آمارک». در تحقيقي كه  چشمگير است ه هاخانواد كه توزيع فراواني اعتياد به الکل ميان اعضايدهد ي نشان م

د ام داانج« بلويلر»ه . در پژوهشي ديگر ك ، مبتال به الکليسم بودند خواهران اين بيماران برادران و %25، نتيجه گرفت كه تقريباً  سوئد انجام داد
خواهران باالتر از  %5،  برادران %15،  مادران %5،  پدران %28مشاهده كرد كه در هر دوگروه ي معتاد سوئيس 50معتاد آمريکايي و  50با مطالعه 

 ه اند .، مبتال به مصرف الکل بود سال 40

 هزمين كه ممکن است ي گذاردم يبر جا يو عوارض فرزندان اثرات ي هايويژگ هسازندهاي  بر ژن اعتياد به مواد مخدر و الکليسمنتیجه گیری : 

زن تأثير كرده و ايجاد مسموميت  کو در خون و تخم مرد اسپرماصوال الکل در  . فراهم آورد يشخصيت هاي و اختالل يرا براي ناسازگار يمساعد
كودكان دين و والحاصل از الکليسم  يوارض صرعبه ع ي توانكه از جمله م ي باشداز الکليسم گاه بسيار شديد م يناش يارث ص هاي. نقي كند م

 . در انتقال الکليسم است يعامل ارث کبر احتمال وجود ي ه اياين مشاهدات خود قرينپس  . اشاره كرد كژخو يا ديوانگان اخالقي

 ژنتيک ، توارث ، الکليسم ، اعتياد کلمات کلیدی :
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 گو/پلی نوکلئوتيدروش ها و پتانسيل های درمانی اصالح ژن مبتنی بر الي
 3، امين محمدزاده 2، محمدرضا مشايخي 1*نويد سرخس اسبقي

 ايران -دانشجوي كارشناسي ارشد ژنتيک ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز  1

 ايران -استاد دانشگاه و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز  2

 ايران -علوم پزشکي تبريز  دانشجوي كارشناسي علوم آزمايشگاهي ، دانشگاه 3

 مقدمه و هدف :
روش هاي اصالح ژني مبتني بر اليگو/پلي نوكلئوتيدها به عنوان روشي جايگزين به منظور هدف قرار دادن ژنهاي معيوب و درمان اختالالت 

فظ ادن ژن اليگو/پلي نوكلئوتيد ، حژنتيکي مي باشد . بر خالف استراتژي هاي درماني به روش ترانس ژن ، اين روش درماني يعني هدف قرار د
و اليگونوكلئوتيد  RNAi تماميت ژن و رابطه بين كدگزاري پروتئين و توالي تنظيمي ژن خاص است . روش اليگو/پلي نوكلئوتيد كه بر اساس

مچنين فته مي باشد . هآنتي سنس مي باشد ، يک روش درماني جديد براي مداخله مستقيم از طريق كاهش توليد در عوامل پروتئيني جهش يا
اين روش درماني داراي مزيت هاي نسبت به روش پايه اي انتقال نوتركيبي همولوگ است . تمركز اصلي اين بررسي بر روي جنبه هاي مکانيکي 

 جايگزيني قطعات كوچک همولوگ مي باشد .

تئين شامل كاربرد وكتورهاي ترانس ژني مي باشند كه پرو اكثر درمان هاي مبتني بر اسيد نوكلئيک اكنون در آزمايشات بالينيروش مطالعه : 

يا ژن كوچک ) ميني ژن  cDNAغير عادي يا از بين رفته را با نسخه نوع وحشي پروتئين سالم تکميل مي كنند . مکمل ترانس ژني اساسا يک 
يک وكتور انتقالي پالسميدي يا ويروسي است . اين  و ديگر توالي هاي تنظيمي وارد شده به A( با پروموتور متفاوت غير فعال ، محل هاي پلي 

س نروش چندين مشکل دارد ؛ وكتورهاي انتقالي ترنس ژن معموال بطور تصادي در ژنوم هاي سلولي ادغام مي شوند و مي توانند منجر به بيان ترا
ه يرات توالي هاي ويژه توسعه پيدا كرده اند كژن غير فعال پيش بيني و خاموش شدن ژن و سرطاني شدن سلول ها شود . چندين روش براي تغي

 جايگزين در اصالح ژن مي باشد . SSODNروش 

يک مکانيسم جديد در قالب يک ابزار سركوب ژن بودند  ، محققين به دنبال استفاده از آن به عنوان RNAi از همان ابتداي شناساييیافته ها : 

مايشات و تحقيقات پايه بيولوژيک ، به تدريج اين مکانيسم تبديل به يک ابزار منحصر به فرد در بسياري از آز RNAiو بدين ترتيب با بکارگيري 
چندين مطالعه نشان داده اند كه حتي وقتي بازده انتقال بين انواع سلول هاي متفاوت براي شناسايي و مطالعه ژن ها بر اساس اهداف درماني شد . 

 د كامال متفاوت باشد .مشابه است ، بازده هدف قرار دادن مي توان
چشم انداز كلي يک درمان ژنتيکي به منظور جراحي ژنتيکي يک جهش عامل بيماري در ژن هاي اندوژني شامل تکامل و توسعه نتیجه گیری: 

ضعف و قوت  اطدرماني اوليگو/پلي نوكلئوتيد براي اصالح و ترميم ژن در مراحل ابتدايي و مطالعه مکانيسم هاي اضافي براي به دست آوردن نق
از رويکردهاي مختلف براي بهينه سازي و به افزايش اثر بخشي درمان بدون عوارض جانبي است . پژوهش هاي آينده ممکن است به درک بهتر 

و مشخص كردن اين كه آيا اين تکنيک مي تواند براي  SSSODNتوانايي ها و محدوديت هاي محل اختصاصي اصالح توالي ژن توسط 
ماني بيماري هاي ژنتيکي انساني اعمال شود .اگرچه به طور سطحي مطالعات شبيه هم هستند ولي تفاوت هاي قابل توجهي وجود دارد پتانسيل در

 كه ممکن است نگرشي در مورد عواملي فراهم كند كه براي روش اصالح ژن خاصي مهم هستند .
 الح ژناليگو/پلي نوكلئوتيد ، پتانسيل هاي درماني ، اصكلمات كليدي : 
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 بستر زخم از پيشگيری های روش از پرستاران عملکرد و آگاهی ميزان بررسی

 1اسالمي حافظ ،3صدقي پريسا ،2جعفري هدايت ،*1گودرزيان اميرحسين

  مازندران پزشکي علوم دانشگاه ساري، نسيبه مامايي و پرستاري دانشکده پرستاري، كارشناسي دانشجوي -1

 مازندران پزشکي علوم دانشگاه نسيبه، مامايي پرستاري شکدهدان علمي هيات عضو -2

  مازندران پزشکي علوم دانشگاه آمل، زينب حضرت پيراپزشکي دانشکده سالمت، اطالعات فناوري كارشناسي دانشجوي -3

 يم درماني بهداشتي ماتخد ي دهنده ارائه مراكز براي كيفيت ارزيابي شاخص يک و عمده مشکالت از يکي فشاري هاي زخم: هدف و مقدمه
 در محوري قشن درماني، كادر ساير به نسبت بيمار با زياد ارتباط علت به پرستاران. دارد پي در را اجتماعي و مالي جسمي، شديد تبعات كه باشد

 روش از اريس خميني امام انبيمارست پرستاران عملکرد و آگاهي ميزان تعيين هدف با مطالعه اين بنابراين. دارند عارضه اين بروز ميزان كاهش

 .شد انجام 93 سال در بستر زخم از پيشگيري هاي

 دبودن شده گزينش ساده تصادفي روش به كه ساري خميني امام بيمارستان پرستاران از نفر 120 بر توصيفي ي مطالعه اين: مواد و روش ها
 و پرسش 26 شامل پرستار عملکرد ميزان و پرسش 20 شامل پرستار آگاهي ميزان ارزيابي قسمتي 2 پرسشنامه ها داده آوري گرد ابزار. شد انجام

( هميشه تا هرگز)3 تا 0 از ليکرت صورت به پرسشنامه به دهي امتياز روش. بود( تحصيالت و جنس سن،)شناختي جمعيت اطالعات همچنين

-Test-re صورت به ICC روش به پرسشنامه پايايي نهمچني و شد تاييد نظر صاحب اساتيد از تن 5 نظرات اعمال از پس ابزار روايي. بود

test آماري افزار نرم توسط ها داده. شد محاسبه 95/0 هفته يک فاصله به پرستار 15 بر spss.v.16 آماري هاي آزمون كمک با 

 .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد( پيرسون و مستقل T)استنباطي و( ميانه و ميانگين)توصيفي

 كاري سابقه داراي( 83/60)نفر 73 و ليسانس مدرک داراي( %82)آنان اكثر كه بودند( %6/66)زن نفر 80 مطالعه مورد پرستار 120 از: يافته ها
. داد مي نشان عملکرد و آگاهي از را متوسطي سطح كه بود 3/42 و 5/26 ترتيب به پرستاران عملکرد و آگاهي ميانگين. بودند سال 10 از باالتر

  .(p، 652/0=r<01/0)شد يافت داري معني و مستقيم ارتباط پرستاران عملکرد و اهيآگ ميان همچنين

 بيماران رد بستر زخم بروز ميزان كاهش در پرستار بارز نقش و مطالعه اين پرستاران عملکرد و آگاهي متوسط ميزان به توجه با: گيري نتيجه
 صورت كشور هاي بيمارستان در پرستاران براي بستر زخم درمان و زبرو عوامل شناخت جهت در تخصصي هاي آموزش است الزم بستري،

 .گيرد

 عملکرد آگاهي، پرستار، بستر، زخم: كليدي كلمات
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 خون یپرفشار به مبتال سالمندان زندگی از رضایت بر گروهی شيوه به اسالمی معنوی برنامه آیا

 شده تصادفی بالينی آزمایی کار مطالعه دارد؟یک تاثير

 2معيني مهين ،1يفيشر سميه

  دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

 انجام از هدف. است مرتبط شخص آسايش و رفاه با تنگاتنگي طور به و.دارد خود زندگي از فرد كه است نگرشي زندگي از رضايت: وهدف مقدمه
 به كننده عهمراج خون پرفشاري به بتالم سالمندان زندگي از رضايت بر گروهي شيوه به اسالمي معنوي برنامه يک تاثير تعيين پژوهش اين

 . ميباشد اصفهان شهر سالمت مراكز
 آزمون گروه دو در تصادفي صورت به خون پرفشاري به مبتال سالمند 52 كه. ميباشد تصادفي باليني كارآزمايي يک مطالعه اين: مواد و روش ها

 شد، مي برگزار اصفهان شهر سالمت مراكز از مركز دو در كه گروهي اسالمي معنوي برنامه جلسه 8 در آزمون گروه وافراد. گرفتند قرار وكنترل
 افزار رمن از.شد تکميل دوگروه در( ماهه يک) وپيگيري آزمون آزمون،پس پيش مرحله سه در دينر زندگي از رضايت وپرسشنامه.كردند شركت

 . شد استفاده ها داده وتحليل تجزيه جهت تکراري شاهداتم با واريانس وآناليز مستقل tاسکوئر، كاي وآزمونهاي 20نسخه spss آماري

 داري معني تفاوت P</001 با آزمون پس درمرحله كنترل گروه به نسبت آزمون گروه زندگي از رضايت نمره ميانگين داد نشان نتايج: يافته ها

 . شد حفظ P</001 با نيز پيگيري مرحله در معناداري واين. پيداكرد
 اين از بنابراين.دميباش سالمندان در زندگي از رضايت بر گروهي شيوه به اسالمي معنوي برنامه اثربخشي بيانگر مطالعه اين نتايج: گيري تيجه

  .نمود استفاده خون پرفشاري به مبتال سالمندان زندگي از رضايت افزايش جهت توان مي مداخله

 خون پرفشاري |زندگي از رضايت |سالمند |معنويتكلمات كليدي: 
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 ر تبریز در شه زيالیتحت همود مارانيب یافسردگ اضطراب و شدت بر آوای قرآن کریم ريتاثبررسی 
 2، راهب قرباني1، چنگيز جهاني1، نعمت اهلل ستوده اصل1حسن بابامحمدي

 دانشکده پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، 2

بک سمقدمه و هدف: بيماران مبتال به نارسايي پيشرفته كليه از جمله بيماراني هستند كه به دليل بيماري و شيوه درمان و در نتيجه تغيير در 
کالت ترين مشدليل افسردگي و اضطراب يکي از شايع اجتماعي زيادي دست به گريبان بوده و به همين  -زندگي، اغلب با مشکالت رواني

ش روروانشناختي آنان مي باشد. روش هاي درماني غير دارويي اخيرا با تمايل رو به تزايدي در درمان بيماري ها همراه بوده است. يکي از اين 
سمي و روحي بيماران، تحقيقات زيادي صورت به عنوان يک مداخله پرستاري بر شرايط ج موسيقي تاثيردر مورد ها موسيقي درماني است. 

يکي از انواع موسيقي، موسيقي ناشي از تالوت  دارند. تاكيد مداخله مورد هاي گرفته كه همگي بر كاهش هزينه و عوارض درمان براي گروه
 هاياسخپ جاديبراي ا يمحرك ،يعرفان يقيموس کيبه عنوان  تواندي آن م نيو صوت دلنش ميكه تالوت قرآن كر يياز آنجا قرآن كريم است.

تحت  مارانيب يبر شدت اضطراب و افسردگ ميقرآن كر يآوا ريتاثبا هدف بررسي مطالعه حاضر  لذادر شنونده باشد،  کيکولوژيو سا کيولوژيزيف
 شد. انجام 92در سال  زيتبر در شهر زياليهمود

انجام  زيتبر يمحالت ديشه مارستانيب زياليبخش همودي بوده كه در نيبال ييآزمامطالعه حاضر، يک مطالعه نيمه تجربي از نوع كارها: مواد و روش
داشتن حداقل شش ماه سابقه درمان با  ،سال 65تا 18 يمحدوده سن) مطالعه به ورود شرايط كه بيماراني بين از نفر( 60مطالعه ) نمونه هاي شد.

 داشتن ثباتي و عدم مصرف داروهاي ضد اضطراب و ضد افسردگ ،نوايياختالل شمزمن، نداشتن  يعدم وجود مشکالت روان ،زياليهمود

بار در  3 اتيآ نياي انتخاب و استاد شاطر يبا صدا سيسوره  ميقرآن كر يآرامبخش و عرفان يقيموس .شدند انتخاب داشتند، را( کيناميهمود

همراه با  mp3 playerبعد از شروع آن( از طريق دستگاه  قهيدق 15قبل از شروع دياليز تا  قهيدق 5) قهيدق 20هفته و در هر نوبت به مدت 
در  اه داده ليو تحل هيصورت نگرفت. تجز يمداخله خاص ،در مورد گروه كنترلشد ولي  پخشگروه آزمون  مارانيب يماه برا کيهدفون در طي 

 انجام شد. و من ويتني t ،نفكلمگروف اسميرو ،شريف دقيق ،اسکوئر يآزمونهاي كابا استفاده از و  spss18 افزار نرم
 ياضطراب و افسردگ شدتمداخله گر مؤثر بر  يها يژگيو شاهد از نظر عوامل و و ميقرآن كر يهر دو گروه شنونده آوانتايج نشان داد  ها:يافته

روه نمره اضطراب گ .خواب همگن بودند تيو وضع زياليمدت زمان د ،يليتحص تيوجود فرزند، وضع ،ياقتصاد تيشامل سن، جنس، تأهل، وضع
واحد افزايش داشت كه  8/1واحد كاهش، در حالي كه در گروه شاهد بطور متوسط  4/46شنونده آواي قرآن كريم پس از مداخله بطور متوسط 

ونده (. همچنين نمره افسردگي گروه شنP<001/0(. تغييرات نمره اضطراب دو گروه تفاوت معني دار داشت )P<001/0تفاوت معني دار بود )
واحد افزايش يافت. تغييرات  2/2واحد كاهش يافت؛ در حالي كه در گروه شاهد بطور متوسط  1/20آواي قرآن كريم پس از مداخله بطور متوسط 

 (.P<001/0نمره افسردگي در دو گروه تفاوت معني دار داشت )

 .بر كاهش شدت اضطراب و افسردگي در بيماران همودياليزي داردگيري: اين مطالعه نشان داد آواي قرآن كريم تأثير مثبت و قابل توجهي نتيجه
كاهش اضطراب و افسردگي  جهت دارويي غير روش هاي درماني از استفاده رو به تزايد پزشکان، پرستاران و بيماران به تمايل به توجه لذا با

جهت كاهش اضطراب و افسردگي بيماران تحت  هزينه مك و آسان غير دارويي، يک درمان عنوان به كريم قرآن استفاده از آواي بيماران،
 مي شود. همودياليز توصيه

 كلمات كليدي: بيماران همودياليزي، اضطراب، افسردگي، آواي قرآن كريم
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 بررسی نگرش پرستاران درباره حضور و مشارکت همراه بيمار در بخش مراقبت ویژه
 1*، حسن بابامحمدي2، زرين تن ساز1محسن سليماني

 استاديار، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دانشکده پرستاري و پيراپزشکي 1
 پرستار، بخش سي سي يو، بيمارستان الزهرا اصفهان )دانشجوي فارغ التحصيل پرستاري مراقبت ويژه سمنان( 2

 

جام شده است. در بيشتر بيمارستان مقدمه و هدف: امروزه تالش هاي زيادي براي گسترش رويکردهاي خانواده محور در بخش هاي مراقبت ويژه ان
 ها، رويکردهاي مالقات آزاد در بخش هاي ويژه و مشاركت خانواده در مراقبت مورد پذيرش قرار گرفته است. از آنجا كه اجراي اين رويکردها

اي خانواده بيمار در بخش ه وابسته به نگرش و باورهاي پرستاران است، لذا هدف اين مطالعه بررسي نگرش پرستاران درباره حضور و مشاركت
 مراقبت ويژه بود.

نفر از پرستاران بخش سي سي يو بيمارستان الزهرا )س( نگرش خود را درباره حضور و مشاركت  20تحليلي  -روش كار: در اين مطالعه توصيفي
ده كه روايي و پايايي مورد قبولي داشت خانواده بيماران در بخش هاي سي سي يو مطرح نمودند. نگرش آنها با استفاده از پرسشنامه طراحي ش

 تجزيه و تحليل شد.  05/0در سطح معني داري  SPSS ver.18بررسي گرديد. يافته ها پس از جمع آوري با استفاده از 
سال داشتند. بررسي  5 نفر( سابقه كار كمتر از 11آنها ) %55نفر( از پرستاران زن بودند و بيشتر از 18) %90يافته ها: يافته ها نشان داد كه حدود 

( معتقد بودند كه حضور خانواده در بخش سبب %7/66نگرش پرستاران درباره حضور خانواده در بخش سي سي يو نشان داد كه اكثر پرستاران )
ارائه توضيح  موارد معتقد بودند كه حضور همراه سبب اتالف وقت آنها جهت %90اختالل در عملکرد مراقبتي پرستاران مي شود. پرستاران در 

معتقد بودند كه حضور خانواده در كنار بيمار سبب افزايش رضايت نسبي بيمار مي شود  %90شرايط بيمار به همراه مي گردد. گرچه بيشتر پرستاران 
 مار مي شود. اي بيولي تقريبا اكثر پرستاران معتقد بودند كه حضور اعضاي خانواده در بخش ويژه سبب افزايش احتمال بروز پيامدهاي ناگوار بر

نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه پرستاران بخش سي سي يو نگرش مثبتي نسبت به حضور اعضاي خانواده در بخش ويژه ندارند 
ر ر حال حاضو معتقدند كه حضور همراه سبب كاهش عملکرد مراقبتي آنها و اتالف وقت آنها جهت آگاه كردن خانواده مي گردد. بنظر مي رسد د

حركت به سمت رويکردهاي خانواده محور در بخش هاي مراقبت ويژه با چالش هاي فراواني مواجه است. لذا نمي توان بصورت ناگهاني تغيير 
    ايجاد نمود. تغيير در نگرش ها و باور پرستاران نيازمند آموزش و اصالح ساختارهاي مراقبتي در بخش هاي مراقبت ويژه مي باشد.

 مات كليدي كليدي: خانواده، مشاركت، مالقات، بخش مراقبت ويژه كل 
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 بررسی سالمت معنوی بيماران سرطانی تحت شيمی درمانی

  4،حميد رضا بيکي 3، نعيم السادات كيا2،مجيد مير محمد خاني1٭فرح عباسيان

 كارشناسي ارشد آموزش پرستاري ،مدرس دانشگاه آزاد واحد سمنان -1
 ات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکي سمنانقيقنشگاه علوم پزشکي سمنان ،مركز تح، استاديار دا اپيدميولوژيست-2
 ات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکي سمنانقيقدكتري پزشکي اجتماعي مركز تح-3
 ان دانشگاه علوم پزشکي سمنكميته تحقيقات دانشجويي،  رزيدنت داخلي ، -4

مقدمه و هدف : سالمت معنوي به عنوان نيروي قوي درمركز زندگي، يک انرژي منحصر به فرد ايجاد كرده، سبب هدفمند شدن زندگي و با 
ين به باالتر احساس خوب داشتن وبهبودي پيوند مي خورد و راهکاري رايج براي مقابله با مشکالت با هدف ارتقاي سالمت عمومي و رسيدن

سرطان درهرفرهنگي يکي از ترسناک ترين بيماريها محسوب شده و همانند هر بيماري متاثر از عوامل فرهنگي  دگي مي شود .سطح كيفيت زن
اقتصادي و تفاوت هاي شخصيتي ، تعيين كننده  –و ضعيت اجتماعي  –است جنبه هاي فرهنگي، ارزش ها و رفتارها در كنار تجربيات زندگي 

انواده آنها بوده و بر چگونگي مقابله با بيماري تاثير گذار است . بيماراني كه در آنها سالمت معنوي تقويت مي شود معناي سرطان براي بيمار و خ
وهش در ژزندگي آنها معني دار و هدفمند شده و بطور موثر مي توانند با بيماري خود سازگار شده و مراحل آخر بيماري را به خوبي بگذرانند ،اين پ

 سطح معنوي بيماران را اارزيابي كند.نظر دارد ميزان 

كه به جهت شيمي درماني به  بوده و افراد مبتال به سرطان شركت كننده در پژوهش همبستگي نوع از توصيفي پژوهش طرح مواد و روش ها:
ركت در تحقيق اعالم داشته نفر رضايت خود را در جهت ش 160نفر بوده اند كه  172كرده اند مراجعه بخش انکولوژي بيمارستان فاطميه و كوثر

  و پرسشنامه اطالعات دموگرافيک جمع آوري شد سالمت معنوي پرسشنامه داده ها از طريق . اند
 25/50 ± 29/15مرد با ميانگين سني و انحراف معيار  % 3/37زن و  % 7/62مطالعه حاكي از آن بود كه افراد شركت كننده ها را  :يافته ها

 ± 41/14تحصيالت دانشگاهي داشتند. ميانگين و انحراف معيار سالمت معنوي افراد شركت كننده %4/11تاهل وم%7/77تشکيل داده اند.
  افراد در سطح پايين از سالمت معنوي بودند. %6در سطح متوسط و  %6/50افراد در سطح سالمت خوب،  %8/48بوده است .  17/97

مخرب آن بر سطح سالمت معنوي بيماران مبتال و وابسته بودن مفهوم سالمت معنوي به نتيجه گيري: با توجه به شيوع زياد سرطان و تاثير 
 عوامل فرهنگي و مذهبي نتايج اين مطالعه نشان داد بسياري از بيماران مبتال به سرطان از سطح سالمت معنوي متوسطي برخوردارند. 

 سرطان، بيماران سرطاني  سالمت معنوي ، :كليدي كلمات
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ی ربست مارانيب خانوادهی اعضا در آن با مرتبطجمعيت شناسی  عوامل و اضطراب انزيمی بررس

 تهران شهر دری مقطع مطالعه: ژهیو مراقبت بخش در
 6، علي منتظري5، مجيد ميرمحمدخاني4، فريد زايري3، ناهيد رژه2*مجيده هروي كريموي ،1راضيه بندري

  شاهد دانشگاه پرستاري، دانشکده پرستاري، گروه ، ژهيو يها مراقبت يپرستارت  ارشد يكارشناسدانشجوي  – 1
 سالمندي سالمت گروه مددجو، وآموزش مديريت تحقيقات مركز و شاهد دانشگاه پرستاري، دانشکده پرستاري، گروه ت استاديار ت 2

 سالمندي سالمت گروه دجو،مد وآموزش مديريت تحقيقات مركز و شاهد دانشگاه پرستاري، دانشکده پرستاري، گروه ت استاديار ت3

 رانيا تهران، بهشتي،شهيدپزشکيعلومدانشگاهکس،يپروتئوم قاتيتحق مركزت استاديار ت 4

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه ، پزشکي دانشکده اجتماعي، پزشکي گروه ، سالمت بر موثر اجتماعي عوامل تحقيقات مركز ت استاديار ت 5
 دانشگاهيجهادبهداشتيعلومپژوهشکدهسالمت،سنجشتحقيقاتمركزروان،سالمتگروهت پژوهش استادت  6

در خانواده شتتود؛ به خصتتوص زماني كه  بحرانهاي شتتديد روانشتتناختيبيماري مي تواند به عنوان يک عامل تنش زا باعث ايجاد  :و هدف مقدمه
 ياعضتتا در اضتتطراببا هدف تعيين ميزان  حاضتتر مطالعهامد. بيماري به بستتتري شتتدن يکي از اعضتتاي خانواده در بخش مراقبت ويژه مي انج

 . استانجام شده  تهران در آن با مرتبط جمعيت شناسي عوامل و بستري در بخش مراقبت ويژه مارانيب خانواده

 
ضا ي رو بر يمقطع مطالعه نيا :هاروش و مواد ستر  مارانيب خانوادهي اع شنا    از. شد  انجام ژهيو مراقبت بخش دري ب س ستاندارد  مهپر  ، STAI ا
ستفاده  اضطراب ي ريگ اندازهي برا  غل،ش  تاهل، تيوضع  ،يو خانواده عضو  و ماريب سن و  جنس از بودند عبارت مطالعه مورد مشخصات  . گرديد ا

 بخش دري ربست ماريب از مراقب عضو ي قبل تجربه و ژهيو بخش در ماريبي بستر  زمان مدت و ليدل خانواده، عضو  التيتحص  وي اقتصاد  تيوضع 
 . شد انجام چندگانه و ساده کيلجست ونيرگرسي هالمد از استفاده با ليتحل. ژهيو مراقبت

 به كهي طور به بود، 05/110±81/17 آنها اضتتطراب نمره نيانگيم .دندنمو شتتركت مطالعه در 99/40±89/8ي ستتن نيانگيم با نفر 80: ها افتهي
ضطراب  باي ها گروه در %8/33 و %2/66 بيترت س . قرارگرفتند شتر يب و مترك ا ست  ونيرگر شان  کيلج ضو  سن  افزايش داد ن  تاهلم و خانواده ع

  .دهد يم شيافزا را باال اضطراب با گروه در گرفتن قرار شانسي و بودن
 
شاهده  ارتباط به توجه باي: ريگجهينت ضو  تاهل و سن  انيم شده  م ضطراب  متغير با خانواده ع ضا ا جهت يرشت يب و توجهي تيحما اقدامات، ا ي ع

 . گردد يم شنهاديپ ژهيو مراقبت بخش دري بستر بيماران خانواده متاهل و مسن

 
 خانواده ژه،يو مراقبت بخش اضطراب،ي: ديكلكلمات 
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 متسال حوزه در اطالعات فناوری به نسبت پزشکان پذیرش در بازدارنده و کننده ترغيب عوامل

 5موسوي السادات راضيه ،4كسائي هانيه ،3داودي زينب ،2كاهويي مهدي ،1عاصفي اكرم

 يازهاين با اطالعات فناوري تطابق عدم دليل به گيرند مي قرار جديد فناوري با تعامل در كه زماني افراد ساير همانند پزشکان:  هدف و مقدمه
 عوامل ررسيب منظور به مطالعه اين. باشد اطالعات فناوري به نسبت آنها ميلي بي براي دليلي تواند مي اين و شوند مي نگران آنها، اطالعاتي
 . شد انجام سالمت حوزه در اطالعات فناوري به نسبت پزشکان پذيرش در كننده وتسهيل بازدارنده

 سرشماري صورت به مطالعه اين. شد انجام شمسي 1391 سال در سمنان شهر پزشکان روي كاربردي – توصيفي مطالعه اين:  مواد و روش ها
 آن يي روا كه شد انجام ساخته پژوهشگر ايپرسشنامه بوسيله ها،داده آوري جمع. گرفتتد قرار بررسي مورد( نفر 200)  آماري جامعه تمامي و بود
 يفيتوص آمار با ها داده. پذيرفت انجام آزمون باز و آزمون روش اساس بر آن پايايي و نظران صاحب نظرات نقطه و عملي متون بررسي مبناي بر

 . شدند آناليز SPP 16 افزار نرم بوسيله و
 كاهش( درصد 29) نفر 18 و اطالعات آوردن بدست در سرعت( درصد 8/38) نفر 31 ، ها داده يافتگي سازمان( درصد 5/35) نفر 43: ها يافته
 4/50) نفر 59 .كردند انتخاب ومس تا اول هاي اولويت در باليني اطالعات سيستم از استفاده به نسبت خود تمايل علل عنوان به ترتيب به را خطا

 نفر 69. كردند گزارش بالين حيطه در كامپيوتر از استفاده اصلي مانع عنوان به را پزشکي مسائل در باليني اطالعات سيستم جامعيت عدم( درصد
 اطالعات يستمس به نسبت کانپزش تمايل افزايش جهت در راهکار اولين را باليني اطالعات سيستم به نسبت آگاهي سطح افزايش( درصد 6/55)

 .كردند انتخاب باليني
 زشکانپ پذيرش تا شود مي باعث سازي فرهنگ طريق از كننده تسهيل عوامل تقويت و بازدارنده عوامل رفع رسد مي نظر به: گيري نتيجه 

 كاهش اعثب امر اين و گردد پزشکان انيسازم رفتار و فرهنگ در تغيير به منجر وآن يافته افزايش سالمت حيطه در اطالعات فناوري به نسبت
 . گرديد خواهد اطالعات فناوري به نسبت افراد اين فرهنگي مقاومت

 اطالعات فناوري |پزشکان |پذيرش |كننده ترغيب |كلمات كليدي: بازدارنده
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 سمنان( ع)امير درمانی آموزشی مرکز در جراحی های زخم بيمارستانی عفونتهای بررسی
 نيکفر افسانه صفاريه، ، محدثهصيادجو سکينه*

 
 اين از يکي است همراه گوناگوني عوارض با جراحي اعمال هم هنوز جراحي و پزشکي علم در بسيار هاي پيشرفت رغم علي:مقدمه و هدف

 مي نيز يرم و مرگ سبب گاهي موربيديتي افزايش سبب و بوده بيمارستاني عفونت شايع علت دومين كه است جراحي زخم هاي عفونت عوارض
 ورد و طوالني اقامت از ناشي اضافي هاي هزينه. شود مي اجتماعي اقتصادي و درماني سنگين هاي هزينه رفتن باال سبب طرفي از و گردد

 جراحي مختلف هاي دربخش جراحي هاي زخم عفونت ميزان تعيين هدف با حاضر مطالعه.كرد اشاره توان مي را تالش و كار ي عرصه از ماندن

 .است گرفته صورت سمنان( ع)امير درماني آموزشي مركز
 تحت 93 ماه خرداد الي 1388 سال ازفروردين كه بيماراني كليه از شماري سر روش به و بوده مقطعي توصيفي روش به مطالعه: و روشها مواد

-تميز زخم و بوده بستري ساعت 48 از بيش جراحي ICUوزايمان، زنان عمومي،جراحي جراحي هاي بخش در و بودند گرفته قرار جراحي عمل
 كه خمز كشت طريق از زخم عفونت به مربوط اطالعات.شد استفاده فعال غير و فعال بيماريابي روش از مطالعه اين در.گرفت انجام داشته، آلوده
 مارستانبي در بستري نزما طول بستري، جراحي،بخش عمل نوع جنس، سن، هاي متغير حسب وبر گرفت انجام زخم پانسمان و شستشو از قبل

 .گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد 16 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با و آوري جمع
 جراحي زخم عفونت كلي بروز ميزان. بودند بيمارستاني باكتريال عفونت دچار جراحي زخمهاي مورد 87 مجموع در كه داد نشان نتايج: ها يافته

 بودند بستري بيمارستان در( روز3-7) %7/53و( سال13-45) بزرگسال سني درگروه %4/49 مرد، %8/51 نبيمارا اكثريت. بود درصد 13/0
 اساس بر.آمد بدست جراحي محل و بخش نوع بستري، زمان مدت بيماران، وسن جراحي هاي زخم عفونت خطر بين داري معني ارتباط بطوريکه

 موارد بيشترين بخش نوع برحسب.شد گزارش كلبسيال جراحي زخم بيمارستاني باكتريال عفونت كننده ايجاد باكتري شايعترين زخم كشت نتيجه

 جراحي زخم عمل نوع نظر از. است بوده( %7/5) جراحيICU و( %7/13) وزايمان زنان جراحي ،( %6/80)عمومي جراحي به مربوط عفونت

 .بودند شده عفونت دچار اعصاب و مغز هاي جراحي بقي ما و 8/20 زايمان و زنان ،%26/ 8 عمومي ، %45 ارتوپدي بترتيب بيشترين
 ثبتو جراحي هاي عفونت دائمي پايش آسپتيک، اصول صحيح اجراي جراحي هاي زخم بيمارستاني عفونتهاي از كاستن جهت: گيري نتيجه

 و يمارستانيب هاي عفونت به ابتال در يجراح از قبل بيماران سابقه و استعداد وبررسي ها بيمارستان عفونت كنترل هاي كميته توسط گزارشات

 .گردد مي تاكيد كار حين در جراحي بخشهاي و عمل اتاق پرسنل بيشتر دقت نيز
 جراحي زخم محل-جراحي زخم عفونت-بيمارستاني عفونت:كلمات كليدي
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Information and support needs of adult family members of patients in intensive 
care units: an Iranian perspective 

 
 
Razieh Bandari1, Majideh Heravi-Karimooi*2, NahidRejeh3, Majid Mirmohammadkhani4, 
MojtabaVaismoradi5, and Sherrill Snelgrove6 
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Aim: Nurses must have the required knowledge to meet theneeds of patients’ families in 
intensive care unit, ICU. It is essential to identify the importance and priority of the needs .In this 
study, the perceived needs as well as the relationship between each need and individual 
characteristics of Iranian family members were described and evaluated . 
Sample: In a cross sectional study, some family members of patients admitted in the ICUs for 
48 -72 hours were assessed by the Persian version of Critical Care Family Need Inventory, 
CCFNI . 
Duration of Study: between May to June 2012 
Results: Data was analyzed by Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis test . 
Four hundred and fifty family members participated. Mean score for each of the 45 items ranged 
from 2.45-3.72(scale from 1: very important to 4: not important). Ten items were rated by 
responders as very important (mean score 3.15-3.70). The most important needs were chiefly 
from Assurance dimension (5 items), while the least important ones were from Support 
dimension (8 items). Giving honest answer to questions had the highest level of importance 
(93.13%). Unlike gender of family members, their age, family relations, marital status, and level 
of education are the characteristics which are related to the importance level of some of the 
perceived needs . 
Conclusion: According our findings, enhanced recognition of the needs perceived by Iranian 
family members especially the need “to receive honest answers”; an item from Assurance 
dimension improves quality of care offered by ICU care team to families of their patients . 
Key words: critical care, Critical Care Family Need Inventory, family needs  
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 اولویت بندی نيازهای اطالعاتی بيماران مبتال به سرطان
 3مهدي كاهويي ،2هما ايراواني، 1ريحانه معدني *

دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران ) نويسنده  كميته تحقيقات دانشجوييدانشجوي فناوري اطالعات سالمت ،  .1

  email: mkahouei@yahoo.comمسئول(

 كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان،ايران دانشجوي كارشناسي فناوري اطالعات سالمت، .2

 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده پيراپزشکي، گروه مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر برسالمت، دانشيار، .3

مقدمه و هدف : سرطان يکي از بيماري هاي تهديد كننده حيات است كه تغييرات زيادي در روند زندگي،ارتباطات وفعاليت هاي اجتماعي ايجاد 
ناسب م مي كند. داشتن اطالعات و شناخت نيازها ي بيماران مبتال به سرطان مي تواندبه بهبودواصالح شيوه هاي اطالع رساني وارائه خدمات

 شد.  انجام وچگونگي دستيابي بيماران به اين اطالعات، اولويت بندي نيازهاي اطالعاتي بيماران مبتال به سرطان حاضرباهدف كمک كند.مطالعه
بيمارستان هاي  نفراز بيماران مبتال به سرطان بستري شده در 100روي بر1392-93سال در تحليلي -توصيفي مطالعه مواد و روش ها : اين

روايي وپايايي آن انجام  كه بود اي ساخته پژوهشگر بوسيله يک پرسشنامه ها داده گردآوري ابزار .شد سمنان، انجام پزشکي علوم دانشگاه تابعه

 گرفت. قرار تحليل و تجزيه مورد spssنرم افزار و بوسيله ي توصيفي آمار هاي از روش استفاده با گردآوري از پس ها داده شد.
( از واحدهاي پژوهش، در ارتباط با عوارض جسمي، كنترل درد را به عنوان اولويت اول و در زمينه ي عوارض جانبي داروها 7/61نفر)66يافته ها:

( از بيماران تمايل داشتند اطالعات از 7/46نفر) 50( تغييرات وزن رابه عنوان مهم ترين نياز اطالعاتي خود اعالم كردند. همچنين 7/46نفر) 50
 ابچه راهنما در اختيار آن ها قرار بگيرد. طريق كت

 ،نتيجه گيري: اكثر بيماران داشتن اطالعات درزمينه ي كنترل درد ،افسردگي وتغذيه را به عنوان مطرح ترين نياز هاي خود بيان كرده بودند
ار گيرد. ازطرفي دستيابي به اطالعات اماالزم است اطالعات درمورد سايرعوارض جسمي،روحي وعوارض جانبي داروها نيز در اختيارآن ها قر

 پسندترواقع شد.  ازطريق پزشک ودرقالب كتابچه راهنما از نظر بيماران مورد
 كلمات كليدي : اولويت بندي ،نياز اطالعاتي ، سرطان
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 المتس اطالعات فنآوری دانشجویان بين در اطالعات فنآوری از استفاده و دسترسی ميزان بررسی

 سمنان
 *پناهي شريعت قضوي اتسهيالساد

  سمنان،سمنان،ايران پزشکي علوم پيراپزشکي،دانشگاه و پرستاري دانشکده-

 باعث نتيجه ودر يادگيري فرايند در دانشجويان مشاركت افزايش باعث ارتباطات و اطالعات فناوري كارگيري به افزايش: هدف و مقدمه
 قرار أثيرت تحت را ها دانشگاه هاي هاوسياست ،روش وارتباطات اطالعات فناوري و دجدي ابزارهاي توسعه. ميشود دانشجويان تحصيلي پيشرفت

 هدف با مطالعه اين.شود مي يادگيرندگان تحصيلي عملکرد و يادگيري تدريس فرايند بهبود باعث و راتغييرميدهد آموزش و تدريس فرايند و داده
 شده امانج سمنان پزشکي علوم دانشگاه سالمت اطالعات فنآوري دانشجويان نبي در اطالعات فنآوري از استفاده و دسترسي ميزان تعيين
 ..است

 و كاري،اينترنت،محدوديتها تجربه قسمت4 شامل در كه بوده پرسشنامه اطالعات گردآوري ابزار.است بوده مقطعي مطالعه اين:مواد و روش ها
 نرم در ها داده ،سپس گرديده نفرتکميل106تعداد به سالمت عاتاطال فناوري دانشجويان به محقق حضوري مراجعه با و تنظيم موانع
 .است شده تحليل و تجزيه به اقدام توصيفي آمار از استفاده با و واردspss16افزار
 استفاده بطورهفتگي%46 اند،اكثرا ديده آموزش%8/53شخصي، رايانه داراي%7/71قرارداشته، سال19-20سني فاصله داداكثرادر نشان:ها يافته

 استفاده پاورپوينت و الکترونيکي پست از كاري اهداف جهت و داشته آشنايي پاورپوينت و الکترونيکي وردوپست پردازشگر با%70كرده،اكثرا
 عبورداشته رمز و كاربري به نياز%95در و بوده خاص مکان و كتابخانه و منزل%65آنان دسترسي محل و داشته دسترسي اينترنت به%5/95نموده،

 انهراي كافي فقدان: محدودكننده نموده،عوامل استفاده اينترنت جستجواز جهت اكثرا و اند داشته دسترسي محدوديت خاص ساعات رد%50 و
 اشخاص همزمان ،استفاده(%65اوقات گاهي)شبکه خطاهاي دسترسي و استفاده موانع بوده،از%5/43ها رايانه مکان و سيستم پايين ها،سرعت

 به دسترسي بهبودي موجب كه هستند موافق %49و %70كار، شدن آسان با موافق%62داشته، آشنايي فنآوري يمهارتها با%51،%35ديگر
 .شود آنهامي براي امتياز ايجاد موجب فناوري مهارتهاي كه هستند نيزموافق %46شده، دركار دقت و اطالعات

 جوياندانش هاتوسط فناوري اين كاربرد بر مستقيمي تأثير ات،ارتباط و اطالعات ازفناوري دانشجويان استفاده مهارت چون: گيري نتيجه 
 فراهم ارتباطات و اطالعات فناوري زمينه در هايي مهارت ايجاد براي زمينه آموزشي هاي كالس و ها ،كارگاه ها دوره تشکيل با دارد،بنابراين

 .باشند داشته را آتي شغلي هاي موقعيت در اطيارتب و اطالعاتي نوين هاي فناوري از استفاده براي الزم توانايي آنان شودتا
 سالمت،دانشجويان اطالعات دسترسي،استفاده،فنآوري: كليدي كلمات
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 های ویژهبررسی درک پرستاران از درد در بيماران با کاهش سطح هوشياری در بخش مراقبت

 3، راهب قرباني*1، منير نوبهار2و1حسين قاسميان نيک

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران اپزشکيدانشکده پرستاري و پير 1
 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران كميته تحقيقات دانشجويي 2
 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت،  3

تر مورد ت درد در بيماران با كاهش سطح هوشياري توسط پرستاران و پزشکان كمدهد درک، سنجش و مديريمقدمه و هدف: شواهد نشان مي
گيرد. در حالي كه درک و مديريت ناكافي درد منجر به افزايش مدت زمان بستري در بيمارستان، بستري مجدد، نارضايتي بيماران توجه قرار مي

گردد. لذا هدف اين مطالعه تعيين ميزان درک پرستاران از درد در بيماران مي هاي پزشکي، بروز عوارض و افزايش مرگ و مير بيماراناز مراقبت
 هاي ويژه بود.با كاهش سطح هوشياري در بخش مراقبت

هاي مراقبت ويژه بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه هاي مورد مطالعه پرستاران بخشمواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي تحليلي، نمونه
هاي پژوهشگر ساخته كه شامل اطالعات دموگرافيک، بررسي درد، دانش و ها با استفاده از پرسشنامهآوري دادهي سمنان بودند، جمععلوم پزشک

سوال بود كه بر اساس نظرات متخصصان داراي دانش و تجربه، روايي محتوايي، صوري و پايايي آن با  25آموزش درد بود. اين پرسشنامه شامل 

 گرديد.تجزيه تحليل  SPSS 18افزار ها با نرمتاييد شد. دادههمساني دروني 
پيماني  %3/43ترين وضعيت استخدامي سال داشتند، بيش 30تر از ها كمآن %50ها نشان داد كه همه پرستاران خانم بودند. ها: بررسي دادهيافته

سال  5بين يک تا  % 60سال بود،  13ار پرستاران يک سال و حداكثر تر سابقه كاري داشتند. حداقل سابقه كسال و بيش 5ها آن %7/66بوده، 
 % 7/97بود.  % 3/53ساعت  100تا  51ترين ميزان اضافه كاري ساعت متغير بود، بيش 140تا  30سابقه كار داشتند. مدت زمان اضافه كار بين 

 8/2( و آموزش 16)از  8/10 ±8/1(، دانش 24)از  9/16 ±2/3پرستاران شيفت در گردش بودند. ميانگين و انحراف معيار نمرات بررسي درد 

( بود. همبستگي بين درک كلي درد با سابقه كار با حذف اثر اضافه كار، سن و سابقه كار 47)از  7/20±3/5( بود. نمره كلي درک درد 7)از  ±1/3

 ( و اين ارتباط منفي بود. r= 416/0و  031/0=P) ICUدر 
زاي بزرگ براي هاي اخير در اداره درد بيماران، بررسي درد به عنوان يک عامل استرسهاي صورت گرفته در دههتالشگيري: با وجود نتيجه

 ريزيهاي مراقبت ويژه مطرح است. جهت ارتقاء عملکرد پرستاران و مديريت مناسب درد، برنامهبيماران با كاهش سطح هوشياري در بخش
تواند جهت مديريت درد بيمار ن از طريق انجام يک ارزيابي مداوم و منظم درد و رفتارهاي مربوط به آن ميباشد. پرستارادقيق مورد نياز مي

 تصميمات موثري اتخاذ كنند.
 هاي ويژه كلمات كليدي: درد، درک پرستاران، كاهش سطح هوشياري، بخش مراقبت
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 خانواده پزشک طرح در سالمت الکترونيک پرونده از استفاده مشکالت

 (3)عباسپور سارا ،(3)كوهستانيان مينا ،(3) نژاد هاشم الهام ،(2*)بيات سهيال ،(3)فوالديان صديقه ،(1)كاهويي مهدي

 
  سمنان سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پيراپزشکي، گروه ، سالمت بر مؤثر اجتماعي عوامل تحقيقات مركز دانشيار، .1

 نويسنده)  منانس سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده دانشجويي تحقيقات كميته سالمت، اطالعات فناوري كارشناسي دانشجوي .2
  ، كميته وپيراپزشکي، پرستاري دانشکده دانشجويي تحقيقات ، سمنان پزشکي علوم دانشگاه سمنان،:  آدرس( مسئول

 منانس سمنان، پزشکي علوم دانشگاه دانشجويي، تحقيقات كميته پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده سالمت، اطالعات فناوري كارشناسي دانشجوي .3

 الکترونيک پرونده قالب در خدمات نوع اين امروزه. شود مي محسوب سالمت خدمات ارايه براي حلي راه ، خانواده پزشک طرح :هدف و مقدمه
 اركنانك سالمت الکترونيک پرونده كاربران از يکي چون. شود مي واجهم احتمالي هاي چالش با پروژه اين اجراي معموال. گردد مي ارائه سالمت

 و ها چالش شناسايي منظور به مطالعه اين. است موثر پروژه اين موفقيت در آنها هاي ديدگاه به توجه ، هستند درماني بهداشتي مراكز
 .است شده انجام خانواده پزشک طرح در سالمت الکترونيک پرونده اجراي راهکارهاي

 زشکيپ علوم دانشگاه تابعه هاي بيمارستان در پرستاران و علمي هيئت ،اعضاي ،مديران پزشکان برروي توصيفي مطالعه اين :مواد وروش ها
 کي گيري ابزاراندازه. نشد برده كار به گيري نمونه روش و شد استفاده سرشماري روش از مطالعه دراين. پذيرفت انجام 1391 درسال سمنان
 .شدند تحليل توصيفي آمارهاي بوسيله ها داده. بود پايا و روا ساخته پژوهشگر مهپرسشنا

 درصد 32 ، يکپارچه اينترنتي هاي وشبکه تجهيزات وجود عدم درصد 7/67 مردم، در سازي فرهنگ عدم %5/63 داد نشان ها يافته : ها يافته
 پزشک همکاري عدم %7/72 ، طرح اجراي بودن وگران باال هزينه درصد7/62 دولت، مالي حمايت عدم درصد 61 كارشناس، انساني نيروي نبود

 کالکتروني پرونده سازي پياده مسير در مانع مهمترين بعنوان را باليني پرسنل مقاومت %3/27و غيرمجاز دسترسي خاطر به نگراني %73وبيمار،
 پرونده سازي پياده پيشرفت در اول اولويت عنوان به را مردم نقش %2/15 و دولت نقش ها آن از %8/58 همچنين.كردند بيان سالمت

 .كردند انتخاب سالمت الکترونيک

 مهم زا سازماني بين هاي وهماهنگي اقتصادي ،اجتماعي، فرهنگي ، فني هاي زيرساخت كه دارد وجود باور اين داد نشان نتايج :گيري نتيجه
 روژهپ اين اندركاران دست براي مطالعه اين نتايج. باشند مي خانواده پزشک رحدرط سالمت الکترونيک پرونده طرح اجراي هاي چالش ترين
 هاي يفناور پذيرش جهت سازند، آگاه پرونده اين از استفاده طريقه و مزايا از را مردم رسانه، ابتدا تا شود مي منجر كه چرا باشد مي اهميت حائز

 دجهبو اختصاص جهت در دولت شود، انجام اجتماعي بازاريابي پذيرد، صورت ازيس فرهنگ مردم در سالمت الکترونيک پرونده مانند جديدي
 خود ايفوظ مورد در كاركنان به يابد، كاهش آنها مقاومت ميزان تا شود قائل پزشکان رابراي تسهيالتي دهد، انجام اقداماتي طرح اين به كافي

 مپيشگا خانواده پزشک درطرح فناوري اين سازي پياده جهت در دولت و شود داده الزم آموزش سالمت الکترونيک پرونده اندازي راه قبال در
 . داد افزايش را آن به نسبت كاربران پذيرش و امنيت ميزان و كاهش را پروژه اين هاي هزينه و جامعه فرهنگي مقاومت بتوان تا شود،

 سالمت خدمات گان دهنده ايه،ار ديدگاه خانواده، پزشک سالمت، الکترونيک پرونده ، چالش: كلمات كليدي
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Psychometric Properties of the Persian Version of the Critical Care Family Needs 
Inventory 

Razieh Bandari 
Background: Life-threatening illnesses and subsequent hospitalization in the intensive 
care unit (ICU) often occur unexpectedly. In many cases, this event is devastating for 
families and can lead to emotional stress, anxiety, and fear. In order to offer 
comprehensive and high quality nursing care, critical care nurses provide care not only 
for patients themselves, but also to patients’ and families’ psychological and social needs 
Purpose: The purpose of this study was to assess the psychometric properties of the 
Persian version of the Critical Care Family Needs Inventory, CCFNI-P.  
Methods: It was a cross sectional methodological research study. Forward-Backward 
translation was used to develop the tool, and it was pre-tested with 10 families, assessing 
its face validity. The main sample consisted of 360 families of patients on the ICUs, as 
well as 360 people on general wards in Tehran; selected randomly to evaluate the tool in 
terms of known groups, construct, and convergent validity. Moreover, its internal 
consistency was checked via Cronbach's alpha coefficient. 
Results: In agreement with the original tool, five distinct components were extracted from 
the CCFNI-P, while more than 52% of variance detected by them. A significant difference 
was found between the scores of patients in the ICUs and general wards (p <.001). The 
correlation between the tool’s total score and the State-Trait Anxiety Inventory criterion 
was positive and significant (r = .23, p < .04). The Cronbach's alpha coefficient for the 
entire tool was .89, while it was more than .70 for its all dimensions.  
Conclusions: This study confirmed the validity of the CCFNI-P in terms of face, construct, 
convergent and knowngroups; and showed its acceptable internal consistency. CCFNI-P 
is found to be suitable for the investigation of Iranian family members' needs in ICUs.  
Key words: family; need assessment; intensive care units; questionnaire; 
psychometrics; 
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 ان باسمن درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مراکز در موجود اطالعات فناوری سازگاری بررسی

 دانش مدیریت مولفه های
 (3(، مهدي كاهويي)2(، ثريا صدقي*)1زهره مالنوروزي) (،1مينا حبيبيان )

  پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان دانشجوي كارشناسي فناوري اطالعات سالمت، كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده پرستاري و. 1
ويسنده مسئول( ندانشجوي كارشناسي فناوري اطالعات سالمت، كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان ) . 2

 ،آدرس : سمنان، دانشگاه علوم پزشکي سمنان
 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان امل اجتماعي مؤثر بر سالمت ، گروه پيراپزشکي،، مركز تحقيقات عو . دانشيار3

فناوري به ويژه فناوري اطالعات  مي كند؛ مديريت را سازمان دانش كه است اطالعاتي هاي سيستم از كالسي دانش، مديريت: مقدمه و هدف
 به. كند يم ايفا دانش مديريت در را اساسي نقش كه ساز انتقال دانش استيکي از عوامل ارتباط دهنده بين بخش هاي مختلف سازمان و زمينه 

 ضرورتي خدمات، كيفيت و اثربخشي كارايي، افزايش جهت كارآمد اطالعاتي هاي سيستم از استفاده درمان و بهداشت بخش در كه طوري
 يبررس حاضر، پژوهش هدف. است برخوردار خاصي اهميت از انيدرم مراكز در اطالعات فناوري وضعيت ارزيابي لذا. رود مي شمار به انکارناپذير
  .است دانش مديريت فرآيند با درماني مراكز در اطالعات فناوري سازگاري

 انجام1393سال در سمنان پزشکي علوم دانشگاه تابعه هاي بيمارستان كاركنان از نفر 320 روي تحليلي-توصيفي مطالعه اين: مواد و روش ها
 وسيله هب و واليس كروسکال و ويتني من آزمونهاي و توصيفي آمارهاي بوسيله ها داده. بود پايا و روا پرسشنامه يک ها داده آوري معج ابزار. شد

  .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد SPSS افزار نرم
 تبادل ها آن از %5/1 تنها ولي كردند گزارش زياد را، كامپيوتري هاي شبکه وسيله به سازماني درون اطالعات تبادل كاركنان از %15: يافته ها

 نياز موجود، كامپيوتري تجهيزات كه كردند گزارش افراد از %20/2 تنها. كردند گزارش زياد را ها شبکه همان وسيله به سازماني برون اطالعات
شي مکمل در حوزه كاري خود استفاده مي گزارش كردند كه از اينترنت به عنوان دان افراد از %11.8 .كند مي برطرف زياد را ها آن كاري
 گزارش كردند كه گزارشات الکترونيکي جايگزين گزارشات كاغذي نشده است. %41.4 همچنين.كردند

 و خود اتاطالع فناوري فعلي وضعيت با درماني بهداشتي مراقبت موسسات كه دارد وجود ترديد اين كه است آن از حاكي نتيجه گيري: نتايج
 مراقبت موسسات داد نشان ها يافته باشند، كرده فراهم كاركنان در ساالري شايستگي براي را فرصتي باشند توانسته آن، از استفاده نحوه

 انسجام و وجودم فناوري بوسيله نبودند قادر و شوند يادگيرنده هاي سازمان به تبديل خود فعلي ساختارهاي زير كمک با اند نتوانسته بهداشتي
 سازي وارد با توام آموزشي هاي دوره برگزاري با ابتدا رسد مي نظر به .ببرند بهره مدار دانش كاركنان و محور دانايي زمانسا از اطالعاتي،

 فراهم با نهايت در. كنند نهادينه را آن از استفاده فرهنگ تکنولوژي، اين با كاركنان كردن درگير و كاري فرايندهاي تمامي در اطالعات فناوري
 در عاتاطال فناوري حاكميت دانش، مديريت اهداف به يابي دست تسريع موجب باشد، كاربران نيازهاي پاسخگوي كه مناسب، اتتجهيز سازي
  .شوند جامعه در درماني بهداشتي خدمات كيفيت ارتقاء به منجر و سالمت حوزه

 دانش مديريت درماني، مراكز اطالعات، فناوري سازگاري،: كليدي كلمات
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 پزشکی پرونده اطالعات افشاء مورد در بيماران آگاهی و یلتما بررسی
 3پور رمضاني زهرا ، 3زارعي زهرا ،3ملکان مريم ،2*كاسب اميني ناهيد ،1كاهويي مهدي

 ايران منان،س سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده پيراپزشکي، گروه برسالمت، موثر اجتماعي عوامل تحقيقات مركز دانشيار، .1

  ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده دانشجويي تحقيقات كميته سالمت، اطالعات فناوري دانشجوي .2

  ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه ، پيراپزشکي و پرستاري دانشکده دانشجويي تحقيقات كميته سالمت، اطالعات فناوري دانشجوي .3

 هك باشند، آگاه خود پزشکي مدارک و اطالعات از استفاده سوء عواقب از بايد همواره درماني بهداشتي، مراكز با مواجهه در افراد : هدف و مقدمه 
 افشاء دليل به درمان ي ادامه به تمايل عدم اطمينان، و اعتماد دادن دست از شغل، دادن دست از نادرست، درمانِ از است عبارت ها آن مهمترين

 و ارانبيم تمايالت كمتر اطالعات افشاء زمينه در شده انجام مطالعات اكثر. است فرد مالي رفاه گرتن قرار تهديد مورد مسائل، بعضي شدن
 افشاء فرآيند اب رابطه در بيماران انتظارات تا شود مي باعث بيماران تمايالت بررسي. اند داده قرار بررسي مورد فرآيند اين به نسبت را آنان آگاهي

 افشاي به نسبت بيماران آگاهي و تمايل بررسي پژوهش اين هدف. گردد مي فرآيند اين روند بهبود به منجر آن و شده مشخص اطالعات

  . است پزشکي پرونده اطالعات
 هاي مارآ طريق از و شده آوري جمع پايا و روا ساخته پژوهشگر پرسشنامه يک بوسيله ها داده تحليلي، توصيفي مطالعه اين در:  مواد و روش ها

 .شدند تحليل و تجزيه استنباطي و توصيفي
 از( % 2/88) نفر 217 كه داد نشان ها يافته(.1نمودار) داشتند شخصي غير اطالعات افشاي به تمايل آماري جامعه از( %54) نفر 134: ها يافته

 اولويت در خود اطالعات افشاي براي را بيمارستان از خارج هاي سازمان( 2/6)نفر6و محققان و پژوهشگران( 5/10)نفر 25 آماري،پزشک، جامعه
 نفر 74 و كردند گزارش متوسط حد در شان پزشکي پرونده به را خود دسترسي آماري جامعه از( %1/34) نفر 84 همچنين دادند، قرار اول

 واگذاري از آگاهي هيچ آماري جامعه از( %8/32)نفر 80 و است بوده كم بيماران حقوق منشور از شان آگاهي ميزان شدند مدعي( 6/33%)

  .نداشتند خود پزشکي پرونده اطالعات
 سوي از. داشتندن تمايل بيمارستاني كادر از غير افرادي به خود پزشکي پرونده اطالعات افشاي از بيماران اكثر كه داد نشان نتايج: گيري نتيجه 

 باشد يمارانب فرهنگي ، اجتماعي ابعاد در ضعف از ناشي تواند مي ها يافته اين. نداشتند آگاهي پزشکي اطالعات افشا فرآيند از آنها از برخي ديگر
 مدون هاي برنامه ارايه با اجتماعي هاي رسانه و درماني بهداشتي مراكز رسد مي نظر به.  شود پزشکي پرونده ارزش به نبردن پي به منجر كه

  .باشند داشته موثري نقش توانند مي امعهج آگاهي افزايش جهت در
 بيمار پزشکي، اطالعات،آگاهي،تمايل،پرونده افشاء: كلمات كليدي
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 بيماران الکترونيکی گزارشات در اطالعاتی شکاف بررسی
 3 عرب اسکندري فاطمه ،*2نژاد پهلواني شهربانو ،1كاهويي مهدي 5فاميلي محترم ، 4 راد مظفري فاطمه

 .ايران ، سمنان پزشکي علوم دانشگاه ، پيراپزشکي و پرستاري دانشکده ، سالمت بر مؤثر اجتماعي كننده تعيين عوامل تحقيقات مركز دانشيار،1

 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه سمنان،( ع)اميرالمومنين بيمارستان ، پزشکي مدارک كارشناس 2

 ايران ، سمنان پزشکي علوم پيراپزشکي،دانشگاه و پرستاري کدهدانش دانشجويي تحقيقات كارشناسي،كميته دانشجوي3

 . ايران ، سمنان پزشکي علوم پيراپزشکي،دانشگاه و پرستاري دانشکده دانشجويي تحقيقات كارشناسي،كميته دانشجوي4

  ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه سمنان، كوثر بيمارستان ، پزشکي مدارک كارشناس5
 يستمس مزاياي رغم علي. گذرد مي بيماران پزشکي پرونده اطالعات ثبت براي كامپيوتر از كاربرد از دهه يک به نزديک ايران در:فهد و مقدمه
 آن اتگزارش و كامپيوتري پرونده از هايي وبخش ورزند مي تعلل سيستم اين از استفاده در سالمت مراقبت دهندگان ارائه كامپيوتري، هاي

 مي مواجه مشکل با را بيمار بعدي هاي ها،مراقبت شکاف اين وجود. شود مي اطالعاتي هاي شکاف وجودآمدن به باعث كه ماند مي ناقص

 .باشد مي كاركنان ديدگاه از آن داليل و الکترونيک گزارشات شدن تکميل بررسي ، مطالعه اين از هدف. سازد

 اطالعات انواع علمي متون مطالعه اساس بر كه ليستي چک توسط ونيکالکتر گزارش 2499998 توصيفي، مطالعه اين در: مواد و روش ها
 روايي كه پژوهشگرساخته اي پرسشنامه توسط كاركنان نگرش همچنين. گرفتند قرار ارزيابي مورد داد، مي قرار بررسي مورد را باليني و هويتي

 ..شد ارزيابي بود، شده يدتايي بازآزمون و آزمون اساس بر آن پايايي و نظران صاحب تاييد براساس آن
 عنوان به را كادرپزشکي كافي آموزش عدم( %4/69)نفر 104. شدند نمي ثبت هويتي و باليني اطالعات از برخي %100 داد نشان نتايج: ها يافته
 نقص علت را تگزارشا تکميل براي كادرپزشکي كافي فرصت عدم(  %6/66) نفر 100. قلمدادكردند الکترونيک گزارشات ماندن ناقص علت

 بوجود عامل را گزارشات تکميل خصوص در مافوق مقام از اي بخشنامه وجود عدم افراد( %7/58) نفر 88 و دانستند مي الکترونيک گزارشات
 گزارشات در شده استفاده هاي فرم ساختار نبودن مناسب با( %7/54) نفر 82. كردند اعالم الکترونيک گزارشات اطالعاتي شکاف آمدن

 گزارشات مستندات ثبت كه كردند گزارش( %3/13)نفر 20 و بودند موافق الکترونيک گزارشات اطالعاتي شکاف دليل عنوان به ترونيکالک
 نيست مهم درمان فرآيند در الکترونيک

 عوامل كاركنان و اردد وجود بيماران الکترونيکي گزارشات در متعددي اطالعاتي نواقص كه است آن از حاكي مطالعه اين نتايج :گيري نتيجه
 ينهزم در گذاري رسد،سرمايه مي نظر به. كنند مي گزارش الکترونيک گزارشات نواقص داليل ترين مهم از را آموزشي و سازماني انساني،
 زشکيپ مدارک كميته توسط دستورالعمل و مشي خط تدوين قبيل از مربوطه هاي سياست تدوين جهت مديران حمايت كادرباليني، آموزش

 و يکيالکترون هاي فرم طراحي در سالمت اطالعات فناوري متخصصين بيشتر مشاركت ، الکترونيکي گزارشات تکميل جهت بيمارستان
 جهت لمسي صفحات مانند پيشرفته هاي فناوري از استفاده و الکترونيکي پزشکي پرونده در استفاده مورد هاي فرم نوع و ساختار در تجديدنظر

 توانند هب تا است راهکارهايي جمله از پرمشغله كادرباليني براي كامپيوتر در اطالعات ثبت جهت و وقت در جويي صرفه براي گزارشات ثبت

 .نمود برطرف را الکترونيکي گزارشات نواقص مشکالت از بسياري
 كاركنان ديدگاه ، الکترونيک گزارشات ، اطالعاتي شکاف: كلمات كليدي
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 سالمت حوزه در سازمانی تراتژیاس بر اطالعات فناوری تاثير
 3كاهويي مهدي ،2 رضائيان ناهيد ،*1خواسته مائده

 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده دانشجويي تحقيقات كميته ، سالمت اطالعات فناوري . دانشجوي1
 سمنان،ايران سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده دانشجويي تحقيقات كميته سالمت، اطالعات فناوري كارشناسي . دانشجوي2

 راناي سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده پيراپزشکي، گروه برسالمت، موثر اجتماعي عوامل تحقيقات مركز دانشيار، ..3

 رد بيشتر هماهنگي و يکپارچگي ايجاد سبب خود، كار و كسب هاي استراتژي با اطالعات ريفناو همسويي ايجاد با مديران:  هدف و مقدمه
 مراكز رد سازماني استراتژِي بر اطالعات فناوري تاثير بررسي منظور به مطالعه اين. گردند مي سازمان موفقيت و بقا موجب درنتيجه و سازمان

 .است پرداخته درماني
 صورت93-1392 سال در سمنان پزشکي علوم تابعه هاي بيمارستان در شاغل كاركنان روي بر تحليلي-وصيفيت مطالعه اين: مواد و روش ها

 براساس نآ پايايي و نظران صاحب تاييد با آن روايي كه. شد استفاده پژوهشگرساخته پرسشنامه و سرشماري روش از مطالعه اين در. پذيرفت

 .شدند وتحليل تجزيه تحليلي توصيفي آمارهاي بوسيله ها داده. شد سنجيده كرونباخ آلفاي
 را آن كارگيري به درصد44.4 و ها بخش كارايي بهبود و خدمات ارائه در را اطالعات فناوري اجراي درصد43.7 داد نشان نتايج: ها يافته

 گزارش كاركنان از درصد19.1. دندكر گزارش موثر تاحدودي كاركنان شغلي وارتقا درپيشرفت را آن از استفاده درصد40و مديران درتصميمات

 .است داشته زيادي تاثير كاركنان آموزش در اطالعات فناوري كه كردند
 قتصادا سازماني، دانش قبيل از سازماني استراتژي هاي جنبه از بعضي در درماني مراكز در اطالعات فناوري كه داد نشان نتايج: گيري نتيجه

 اردمو در و موفق حدودي تا موارد اين بعضي روي طوري به باشد، داشته متعددي اثرات كاركنان، ازيس توانمند و سازماني تصميمات درمان،
 و كاركنان مشاركت با اطالعاتي هاي سيستم است ضروري سالمت حوزه در اطالعات فناوري حاكميت منظور به .است بوده ناموفق ديگر

  .شوند مجدد احيطر درماني درمراكز كاري هاي فرايند بازبيني و مديران
 سالمت سازماني، استراتژي اطالعات، فناوري: كلمات كليدي
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 لیبيمارستانی در مورد اعزام بيماران داخگيری کارکنان اورژانس پيشتبيين عوامل مؤثر بر تصميم
 3، سيد حسام سيدين2، غالمرضا معصومي×1عباسعلي ابراهيميان

 م پزشکي سمنان، سمنان، ايراندانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علو -3

 بيمارستان شهداي هفتم تير، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران  -4

 رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايراندانشکده مديريت و اطالع -5

اما تعداد قابل  است. افتهيگسترش  ياندهيفزابطور  (EMS)بيمارستاني اورژانس پيشتوسط  مارانيب عزامبه ا ازيدر دهه گذشته نمقدمه و هدف: 
يکي  .استضروري بيماران و حذف استفاده نابجا از آمبوالنس، ضروري رغي هايعزامكاهش ا باشند. بنابراينها غيرضروري ميتوجهي از اين اعزام

درجهت شناسايي افرادي  EMSدگان خدمات هاي غيرضروري پيشنهاد شده است، كمک به ارائه كننهايي كه براي حل مشکل اعزامحلاز راه
بيمارستاني يشگيري كاركنان اورژانس پتبيين عوامل موثر بر تصميم اي با هدفاست كه نياز به انتقال بوسيله آمبوالنس ندارند. بنابراين مطالعه

 انجام شد.  در مورد اعزام بيماران داخلي
نفر از كاركنان خدمات  18كنندگان عبارت از انجام شد. مشاركت 1392ي كيفي در سال مواد و روش ها:اين مطالعه با رويکرد تحليل محتوا 

هاي شهر تهران انتخاب شدند. روش جمع آوري اطالعات مصاحبه EMSهاي پزشکي بودند كه به صورت مبتني بر هدف از بين كاركنان فوريت
ها با استفاده از روش پيشنهادي گرانهيم و الندمن هاي حاصل از مصاحبهود. دادهدقيقه ب 41تا  23ها بين ساختارمند بود. مدت زمان مصاحبهنيمه

 تحليل شدند.
بود. اين درونمايه از طبقات اصلي شرايط بيمار و شرايط مأمور  "ميزان خطر درک شده براي خود و بيمار"ها: درونمايه اصلي مطالعه عبارت از يافته

ي بيمار اجتماعي و وضعيت فرهنگ -يمار خود مشتمل بر زير طبقات وضعيت جسماني، وضعيت اقتصاديو مأموريت مشتق گرديد. طبقه شرايط ب
 ها و شرايط كاركنان بود.و طبقه شرايط مأمور و مأموريت مشتمل بر زير طبقات شرايط انجام مأموريت و ويژگي

رچه تمامي بيمارستاني تأثير دارد. گهاي پيشبيماران داخلي در محيطگيري در مورد اورژانسي بودن يا نبودن گيري: عوامل زيادي بر تصميمنتيجه 
مورد توجه قرار  EMSاين عوامل از ارزش يکساني در قضاوت در مورد اعزام بيماران داخلي برخودار نيستند. اما به هر حال بايد توسط كاركنان 

باشد. آنها در تشخيص بيماران اورژانس داخلي مي EMSسنگين كاركنان  دهنده مسئوليتگيرند. تعداد زياد اين عوامل و گوناگوني آنها، نشان
يري گاي از اين عوامل را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و بر اساس آنها در مورد اعزام بيماران داخلي تصميمبايد در مدت زمان كوتاهي قسمت عمده
 ات علمي باالتر هستند، جهت حضور بر بالين بيماران اورژانس داخلي استفاده شود.اي كه داراي درجنمايند. بنابراين بايد از كاركنان باتجربه

 گيريبيمارستاني، اعزام، بيمار داخلي، تصميمكلمات كليدي: اورژانس پيش
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 بيمارستان در سالمت اطالعات امنيت وراهکارهای ها چالش

 3 آبادي منوچهر انصاري ريحانه ، 2*عباسي زينب ،1كاهويي مهدي

 اناير سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده پيراپزشکي، گروه برسالمت، موثر اجتماعي عوامل تحقيقات مركز . دانشيار،1

 راناي سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه ، پيراپزشکي و پرستاري دانشکده دانشجويي تحقيقات كميته سالمت، اطالعات فناوري .دانشجوي2

 سمنان،ايران سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده دانشجويي تحقيقات كميته سالمت، اطالعات فناوري كارشناسي .دانشجوي3

 حوزه در اطالعات فناوري از گسترده استفاده درصدد كه پزشکي وآموزش بهداشت،درمان وزارت فعلي سياست به توجه با:  هدف و مقدمه
 پرونده ايجاد و ريکديگ به ها بيمارستان الکترونيکي اتصال ها، بيمارستان اكثر در بيمارستاني اطالعات هاي استقرارسيستم و ودرمان اشتبهد

 رارق اولويت در كاركنان ازديدگاه سالمت اطالعات امنيت در وراهکارهايي ها چالش چه كه است مطرح سوال اين لذا است، الکترونيک سالمت
 امنيت وراهکارهاي ها چالش به نسبت كاركنان هاي اولويت بررسي هدف با اي مطالعه تا نمود ترغيب را ما سوال اين به پاسخ لذا .دارد

 .دهيم انجام سالمت اطالعات

 در. يرفتپذ صورت1391-92سال در سمنان پزشکي علوم تابعه هاي بيمارستان در شاغل كاركنان روي بر توصيفي مطالعه اين:  مواد و روش ها
 پايايي و راننظ صاحب تاييد با آن روايي كه. شد استفاده پژوهشگرساخته پرسشنامه يک از همچنين. شد استفاده سرشماري روش از مطالعه اين
 .شدند وتحليل تجزيه توصيفي آمارهاي بوسيله ها داده. شد سنجيده بازآزمون و آزمون انجام براساس آن

 عوامل درصد 17.2 الزم واعتبار بودجه تامين عدم درصد 21.9 ناكافي، وآگاهي آموزش آماري، جامعه از درصد 49.6 داد نشان ها يافته: يافته ها
 زا حاكي ها يافته. كردند گزارش سالمت اطالعات امنيت در ها چالش مهمترين عنوان به را جديد فناوري پذيرش در مقاومت درصد 15.3و فني
 تدوين درصد 17.3و مستمر نظارت درصد 21.4 مديريت، حمايت درصد 30 مدون، هاي برنامه وجود ماري،آ جامعه از درصد 36.6 كه بود آن

 از درصد 71.3 همچنين. كردند انتخاب سالمت اطالعات امنيت در موثر سازماني عوامل حوزه در اولويت اولين عنوان به مقررات و استانداردها
  كردند انتخاب سالمت اطالعات امنيت براي تهديد مهمترين را( انساني يوخطا اشتباهات) انساني عوامل آماري، جامعه

 و انساني خطاهاي و اشتباهات آنها ميان از ولي. كردند گزارش سالمت اطالعات امنيت در را متعددي هاي چالش آماري جامعه: گيري نتيجه
 درماني و بهداشتي مراكز كاركنان ديگر سوي از. شدند گزارش ها چالش مهمترين عنوان به اطالعات امنيت زمينه در كاركنان كافي دانش عدم

 امنيت در مهم هاي راهکار از كاركنان آموزش و مديريت حمايت با امنيتي هاي دستورالعمل اجراي بر مستمر نظارت كه بودند باور اين بر
 مديران، براي تواند مي مطالعه اين نتايج. دهد مي شكاه را اطالعات يعني سازمان مهم دارايي به آسيب و خطر احتمال كه هستند اطالعات
 به عاتياطال هاي سيستم استقرار كنار در كه باشد اهميت حائز بهداشتي مراقبت هاي سازمان در اطالعاتي هاي سيستم تحليلگران و طراحان

 .باشند داشته اي ويژه توجه كاركنان فرهنگ ارتقا جهت الزم هاي آموزش و سالمت اطالعات امنيت هاي جنبه

 سالمت اطالعات امنيت راهکار، چالش، اولويت،: كليدي كلمات
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 مدیر یت اطالعات سالمت در بالیا
 سهيالسادات قضوي شريعت پناهي

 دانشکده پرستاري و پيراپزشکي،دانشگاه علوم پزشکي سمنان،سمنان،ايران

تم موسسه مراقبت بهداشتي سيسخالصه . بعنوان يک واحد حياتي از هر مقدمه و هدف: باليا تاثير بسياري بر مديريت اطالعات سالمت دارند 
اطالعات بيمارستان بايد يک پاسخ برنامه ريزي شده براي بازيابي پرونده هاي پزشکي داشته باشد.مشکالت بايد شناسايي شوند و راه حلهاي 

يريت اطالعات سالمت در باليا جهت پرونده هاي پزشکي رفع انها ارائه شود. هدف اين مطالعه ارائه يک طرح استراتژي جديد براي مد
 موسسات مراقبت سالمت است.

مواد و روش ها: مطالعه حاضرمروري سيستماتيک مي باشد.جهت جمع آوري داده ها از آخرين منابع موجودكتابخانه اي،الکترونيکي تخصصي 
 استفاده شده است.

اي  يا موارد ساخت بشر نظيرتروريسم،بيوتروريسم و وقايع شيميايي،راديولوژيکي و هسته عفوني يافته ها:بالياي طبيعي نظير هوا،شيوع بيماريهاي
تظارند و نمي توانند صدمه گسترده ايجاد نمايند و اثر مخرب بر روي زيرساختهاي جامعه از جمله بيمارستانها داشته باشند.باليا معموال غير قابل ا

گو نيز تاثير مي گذارند.اين سازمانها بايد طرحي براي باليا در محلي كه اتفاق مي افتد داشته باشند. و براي عالوه بر قربانيان بر سازمانهاي پاسخ
تمام وضعيتها قابل پيش بيني باشد.هدف بايد يک برنامه ريزي احتمالي بر اساس آمادگي وضعيت اضطراري باشد و امکان تجزيه و تحليل 

 ل داشته باشد و آن را اجرا نمايد.خطرات و باليا را در هنگام وقوع مشک
ان  كه بطورعام براي ارائه دهندگان وجوداطالعات نتيجه گيري:وقتي كه مردم در اثر بالياي طبيعي جابجا مي شوند ارائه مراقبت پزشکي بدون

و دسترسي به اطالعات مشکل مي شود.بهر حال باليا به تنهايي ممکن است به پرونده هاي پزشکي موجودصدمه زده  در دسترس مي باشد
 حياتي بيمار نظير داروها،آلرزيها،تشخيص ها و موضوعات ايمني بيمار را با چالش مواجه سازد.مواردي كه براي حفظ مراقبت مطلوب از بيمار

و به روز  ر منظم آزمايشموجود باشد بلکه بايد بطو ضروري مي باشد.لذا برنامه ريزيها و طرحهاجهت مقابله با باليا بايد نه تنها در همه موسسات
 شود.

 كلمات كليدي:باليا،مديريت اطالعات سالمت
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 سوختگی دچار بيماران پانسمان تعویض حين درد کنترل در دارویی غير های روش از استفاده
 3سليماني محسن ، 2و1 دهون فاضل ، 2و1كمالي الهه

  سمنان پزشکي علوم دانشگاه پيراپزشکي و يپرستار ويژه،دانشکده هاي مراقبت پرستاري ارشد كارشناسي دانشجوي
 سمنان پزشکي، علوم دانشگاه پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده دانشجويي، تحقيقات كميته

 سمنان پزشکي، علوم دانشگاه پيراپزشکي و پرستاري دانشکده جراحي، و داخلي گروه استاديار،

 معموالً وند،ش مي سوختگي دچار كه بيماراني بيشتر. شود مي تلقي حاد درد انواع ترين مداوم و شديدترين از يکي سوختگي درد: مقدمه و هدف
 تعويض زمان در درد كنترل دارويي غير هاي روش بر مروري مطالعه اين از هدف. كنند مي تجربه را زيادي درد پانسمان تعويض زمانِ در

 .باشد مي سوختگي بيماران پانسمان
 دارويي غير هاي روش. شد دسترس در هاي پايگاه داده بررسي طريق از تحقيقي شواهد مرور به اقدام توصيفي مطالعه اين در: مواد و روش ها

 براي شده معرفي دارويي غير هاي روش و گرفت قرار بررسي و مطالعه مورد موجود باليني راهنماهاي اصيل، و مروري مقاالت در استفاده مورد

  .دگردي مشخص سوختگي بيماران درد كنترل
 يمارانب پانسمان تعويض حين درد تسکين براي مطالعه مورد دارويي غير روشهاي جمله از كه داد نشان موجود شواهد و مقاالت بررسي: ها يافته

 هاي تکنيک فک، آرامسازي سنتتيک، و بيولوژيک هاي پانسمان از استفاده درماني، موسيقي درماني، ارتباط فکر، انحراف به ميتوان سوختگي
 درد نترلك براي درد دهنده تسکين دارويي غير درماني اقدامات از استفاده. است شده بيماران اين درد كاهش باعث كه كرد اشاره ماساژ و تنفسي
 آنها، اثر افزايش و مخدر داروهاي عوارض كاهش نتيجه در و مخدر داروهاي مصرف كاهش بر عالوه سوختگي دچار بيماران پانسمان تعويض

 .شود مي بيماران بيشتر رضايت موجب نيز و باشد مي صرفه به مقرون
 چندان اييتنه به شايد كه دارد وجود بيماران اين درد كنترل براي متنوعي هاي روش كه شد مشخص متون بررسي در كلي بطور :گيري نتيجه
 کنمس داروهاي عوارض از پيشگيري در بيماران، يترضا و درد كاهش بر عالوه توانند مي درد كنترل روشهاي ساير كنار در اما نباشند موثر

  .نمايند استفاده ها روش اين از درد تسکين روشهاي ساير كنار در توانند مي پرستاران. باشند موثر
 درد كنترل غيردارويي هاي روش پانسمان، سوختگي، درد،: كلمات كليدي
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 کيفی مطالعه یک: بيمار قبتمرا بر ویژه مراقبت اطالعات سيستم تاثير از پرستاران درک
 3قره باش آسيه ،3نائيجي آزاده ،3جمال حليمه ،*2بابامحمدي حسن ،1كاهويي مهدي

 سمنان، زشکيپ علوم دانشگاه پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده سالمت، اطالعات فناوري گروه سالمت، بر موثر اجتماعي كننده تعيين عوامل تحقيقات مركز دانشيار؛ :1

 .راناي سمنان،

 :ايميل مسئول، نويسنده ايران، سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده جراحي، -داخلي گروه استاديار، :*2

babamohamadi@semums.ac.ir 
 پزشکي علوم گاهدانش پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده دانشجويي تحقيقات كميته پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده سالمت، اطالعات فناوري كارشناسي دانشجوي :3

 .ايران سمنان، سمنان،

 نيکيپاراكلي و باليني هاي¬بخش ساير با تعامل و كاغذي هاي¬چارت شدن جايگزين براي ويژه مراقبت اطالعات هاي¬سيستم مقدمه و هدف:

 سيستم تاثير از پرستاران درک به دستيابي منظور به همطالع اين. اند¬شده طراحي بخش اين بيماران از بهتر مراقبت منظور به بيمارستان

 .است شده انجام و طراحي كيفي صورت به بيمار مراقبت روي ويژه مراقبت بخش اطالعات
. دش تحليل محتوي آناليز روش به و گردآوري يافته ساختار نيمه عميق هاي¬مصاحبه طريق از ها¬داده كيفي، مطالعه اين مواد و روش ها: در

 هدفمند صورت به ابتدا در كه بود سمنان پزشکي علوم دانشگاه تابعه هاي¬بيمارستان در ويژه، مراقبت بخش از پرستار 30 شامل آماري هنمون

 .يافت ادامه ها¬داده اشباع تا و شد شروع
 ¬نندهك تسهيل عوامل. شدند قسيمت بازدارنده و كننده تسهيل عوامل به گرديد استخراج ها مصاحبه از كه متعددي هاي¬مايه درون: ها¬يافته

 پايين و كاري دوباره شامل ¬بازدارنده عوامل و بيماران؛ مراقبت در پرستاران نقش افزايش و هزينه كاهش پرستاري، عمليات در تسريع شامل

 .شدند پديدار كاركنان كامپيوتري سواد سطح بودن
 كيفيت از عاتياطال سيستم اين داد¬مي نشان كه داشتند هايي¬چالش اطالعاتي سيستم از استفاده در پرستاران داد نشان نتايج: گيري نتيجه

 تا شود¬مي باعث افزاري نرم و افزاري سخت مشکالت رفع و كننده تسهيل عوامل تقويت رسد¬مي نظر به. است نبوده برخوردار بااليي
 كاهش يستمس اين به نسبت آنان فرهنگي مقاومت و افتهي افزايش اطالعاتي سيستم اين به نسبت ويژه مراقبت هاي بخش كاركنان پذيرش

 .يابد
 بيمار مراقبت محتوي، آناليز كيفي، مطالعه ويژه، مراقبت اطالعات سيستم پرستاران، درک كلمات كليدي:
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 سالمتی خدمات بهبود راستای در Mobile Health نقش
 2*جنگجو مهديه ،1ابراهيميان محمد

 سمنان وپرورش مپيوترآموزشكا دبير تکنيک، پلي ارشد -1

 مسئول ي ويسندهن سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده دانشجويي تحقيقات كميته سالمت، اطالعات فناوري كارشناسي دانشجوي -2
  بوستان خوابگاه -سمنان پزشکي علوم دانشگاه -دامغان جاده5 كيلومتر -سمنان: آدرس)

. ستا قرارگرفته آزمايش مورد عمومي، سالمت اطالعات يکپارچگي بهبود براي سالمت، مرتبط نواحي از طيفي در موبايل فناوري: وهدف مقدمه
 كنترل ،بيمار مديريت پرستاران، و دكترها بين سالمت اطالعات توزيع دور، راه از ودرمان تشخيص و مشاوره تسهيل باعث فناوري اين همچنين
 را اهميتي اب نقش توانند مي همراه هاي تلفن كه كند مي پيشنهاد مطالعه اين. شود مي مديريت هاي سيستم كارايي زايشاف و عمومي سالمت

 در يرسيدگ افزايش براي دستاويزهايي ديگر، واطالعاتي ارتباطي هاي فناوري با همراه وسايل اين كه چند هر. كنند ايفا ها حوزه اين تمام در

  .باشد مي توجه قابل و اهميت با حوزه اين در فناوري پيشرفت از بالقوه منفعت و سود همچنين. باشد يم سالمت مراقبت حوزه

 mobile در موجود هاي پتانسيل تعيين بررسي به ازمقاالت گيري بهره با. باشد مي مروري ي مطالعه يک مطالعه اين: مواد و روش ها

health پايگاه هاي داده از اطالعات آوري جمع براي. پردازد مي آن مزاياي شناسايي همچنين و سالمت خدمات بهبود راستاي در آن نقش و 

  .است شده استفاده Google scholar, pubmed, sciencedirect اطالعاتي هاي
 از و شده ظيمع تحولي ردچا نيز ديجيتال سالمت اينترنت، از استفاده به كاربران گرايش افزايش و جوامع در اينترنت نفوذ گسترش با: ها يافته

 صرف نيازمند mobile health اندازي راه و اجراء. است شده عمومي بهداشت از شاخه زير يک به تبديل و شده خارج عمومي كاربردي

 .نمايد مي طلب را مرتبط و وابسته مجريان كليه همياري و هماهنگي همچنين و بوده نيرومند پشتيباني و بسيار هاي هزينه
 هاي سال رد. هستند بهداشتي هاي سرويس ارائه براي مهم فرم پلت يک به شدن تبديل حال در فزاينده طور به همراه هاي تلفن: ريگي نتيجه
 لبي،ق هاي بيماري و آسم عالئم بر نظارت سالم، غذايي رژيم و بدني فعاليت تشويق براي ابزاري عنوان به همراه هاي تلفن از محققان اخير
 پزشکي. ندا كرده استفاده ديگر وسالمت بهداشت مشکالت از وسيعي طيف براي و سيگار ترک از حمايت بيماران، به يادآوري مپيا ارسال براي

 دهندگان ارائه در. كند مي فراهم مخابراتي هاي فناوري از استفاده با را دور راه از پزشکي اطالعات يا بهداشتي مراقبت خدمات كه دور راه از
 در هيتوج قابل اثرات داشتن با كه همراه تلفن پزشکي اطالعات هاي سيستم .است آورده وجود به را رشد به رو عالقه اشتيبهد هاي مراقبت
 تر، احتر و پذيرتر انعطاف بهداشتي هاي مراقبت ساختن و بيمار ايمني سرپايي، خدمات خانگي، بهداشتي مراقبت پزشکي، دور راه از نظارت
 راقبتم خدمات اجراي براي وزمينه است يافته گسترش ها بيمارستان در تدريج به همراه تلفن پزشکي مراقبت خدمات. است يافته توسعه

  .است گرديده فراهم فعال بهداشتي

 health- mobile، e-Health:كليدي كلمات
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 مددجویان مراقبت در ریوی صداهای و تراپی اکسيژن تخصصی کاربرد تلفيق
 عباسي علي ، ميري خيزران ، شکوهي مجيد بيگي، امين زماني، مصطفي

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي گناباد

 اندام رناپذي جبران هاي آسيب موجب اكسيژن از محروميت. است حياتي بدن به بقا اوليه عنصر عنوان به اكسيژن مداوم رسيدن :وهدف مقدمه
 نيبالي هاي بخش در رايج و اساسي هاي مراقبت از درماني اكسيژن روشهاي و دانش از حصحي استفاده. گردد مي ناگهاني مرگ و حياتي هاي

  .است ريوي صداهاي سمع درماني اكسيژن وسايل انتخاب در دهنده ياري نکات جمله از. است
 منتشر مطالعات شناسايي ايبر 2014 تا2000 سالهاي در موجود چاپي منابع و الکترونيکي جستجوي يک منظم، مرور اين در :مواد و روش ها

  .شد انجام ريوي صداهاي و تراپي اكسيژن خصوص در كه شده
 غيرو طبيعي صداهاي شامل و شوند¬مي داده تشخيص دارند ها ريه در كه خاصي ناحيه و محل برحسب اساساً ريه تنفسي صداهاي: ها يافته

 ي درباره ارزشمندي اطالعات. نگيرد انجام سمع و معاينه كه ورتيص در شود سمع ريه هاي قسمت ي همه در تنفسي صداهاي. است طبيعي
 شاياني كمک يهر اختالالت از بسياري هنگام به تشخيص و پيشگيري به تواند مي كه ماند، مي باقي دور نظر از افيوژن پلورال يا آتلکتازي بروز

 .نمايد
 براي باليني هاي بخش درماني اكسيژن تجهيزات تکميل نيز و ريوي هايصدا از آنها آگاهي و درمان تيم دانش ارتقاي ضرورت :گيري نتيجه

  .اند دهش تنظيم و تهيه منظور اين براي ذيل پوستر دو بنابراين دارد، وجود آموزشي بيمارستانها تمام در درماني و مراقبت مقدمات شدن فراهم
 مراقبت ، درماني اكسيژن ، ريه صداهاي سمع: كلمات كليدي
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 سمنان در 1389-91 سالهای در آن ساله دو پيگيری نتایج و ساختمان و کار وادثح بررسی
 ثابت بابک -زاده قاسم فريبا

  سمنان( ع) اميرالمومنين بيمارستان – تروما بخش سرپرستار
 ع()اميرالمومنين بيمارستان اورژانس بخش سابق رياست -بهشتي شهيد پزشکي علوم دانشگاه جراحي استاديار

 اينکه به توجه با.گردد مي سال در مرگ هزار 350 به منجر كه. شود مي ايجاد سال در شغلي حوادث مورد ميليون يکصد ساالنه: هدف و مقدمه
 سن سال 40 تا 19 شغلي حوادث قربانيان درصد 70 از بيش. كند مي جلوگيري حوادث اين از بسياري از پيشگيرانه هاي استراتژي از استفاده

 بودن نعتيص بدليل سمنان استان مركز بعنوان سمنان شهرستان اينکه به توجه با. دهند مي تشکيل مردان را جمعيت اين درصد 90 حدود و.دارند
 در غليش حوادث آمار بررسي. گرفت قرار توجه مورد آن به پايتخت از بخشي انتقال هدف با آن در ساختمان ساز و ساخت به بيشتر توجه و شهر

  . است ضروري بعدي اقدامات به توجه براي شهر اين
 نهات بعنوان سمنان اميرالمومنين بيمارستان تروماي اورژانس به كننده مراجعه ترومايي بيماران تمامي 1390 و 1389 سال طي در:ورش ها مواد

. شدند بررسي شده ايجاد رومايت نوع نظر از 1391 سال در بيمار 318 و 1390 سال در بيمار 266. گرفتند قرار بررسي مورد شهر تروماي مركز

  .گرفتند قرار بررسي مورد شده ايجاد تروماي با مرتبط عوارض نظر از تروما از بعد يکسال تا بيماران
 قرا بررسي مورد 1390 سال در سال 29 سني ميانگين با نفر 318 و 1389 سال در سال 30 سني ميانگين با بمار نفر 288 بررسي اين در :يافته ها

 شهر تروماهاي كل درصد 30 تنهايي به ساختمان بخش كه. بود ساختمان بخش و صنعتي بخش در 1390 سال در ها تروما درصد 8/68. دگرفتن
 ديده سال اين در مرگ درصد نيم و افتادگي كار از درصد 6 يکساله پيگيري در بود شده بستري به منجر حوادث اين درصد 51. ميداد تشکيل را

 ساختمان بخش كه. بود صنعت بخش و ساختمان بخش تروماي به مربوط آن درصد 6/64 كه. بود داده رخ تروما مورد 318 1390 سال در. شد
 7/4 در ساله يک افتادگي كار از و درصد 5/1 در مر. شد انجام سال اين در بستري درصد 40. داد مي تشکيل را سال اين تروماهاي درصد 20

  .شد گزارش بيماران اين درصد
 بخش تروماههاي آن اعظم قسمت كه شده ايجاد تروماهاي در كار فعال جمعيت درصد 6 تا 5 يکساله افتادگي كار از به باتوجه:  گيري نتيجه

 ضروري وادثح اين كاهش جهت در بهداشتي استانداردهاي تدوين و صنعتي بهداشت مساله به بيشتر توجه. باشد مي سازي ساختمان و صنعتي

 .درس مي نظر به
 ايران – عوارض – شغلي حوادث: كليدي كلمات
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 بيمارستان در بستری بيماران پرونده خالصه و پذیرش اوراق در اطالعات ثبت ميزان ارزیابی

 کوثرسمنان
 1پناهي شريعت قضوي سهيالسادات

  سمنان، پزشکي علوم دانشگاه -سمنان پزشکي علوم دانشگاه-1 

 توياتمح و هانوشته كيفيت به وابسته دقيقاآماري، و علمي اطالعات و تحقيقاتي و مطالعاتي نظر زا پرونده يک كيفيت: . هدف و مقدمه 
 مدارک راقاو در شده خواسته اطالعات دقيق ثبت با. شودمي ثبت پزشکي مدارک اوراق كنندگان تکميل توسط كه است پرونده داخل گزارشات
 در اتاطالع ثبت ميزان تعيين باهدف حاضر مطالعه. نمود هدايت شده تعيين پيش از دافاه به نيل جهت در را بيمارستان توان مي پزشکي

 . است شده انجام سمنان كوثر آموزشي،پژوهشي،درماني بيمارستان در پرونده خالصه و ترخيص خالصه و پذيرش اوراق
 فنآوري واحد پژوهشگربه حضوري مراجعه با كه بوده ليست چک اطالعات گردآوري ابزار.است بوده مقطعي مطالعه اين :مواد و روش ها

 93سال اول ششماهه در پرونده خالصه و ترخيص خالصه و پذيرش اوراق و پرونده300تعداد به سمنان شهر كوثر بيمارستان سالمت اطالعات

 .است گرديده تحليل و تجزيه ياستنباط آمار از استفاده با و شده واردspss16 افزار نرم در اطالعات و است گرديده اوري جمع به اقدام
 املش هويتي اطالعات و پرونده شماره: ترخيص خالصه و پذيرش برگ در ثبت ميزان بيشترين مطالعه مورد پرونده300از دادكه نشان:ها يافته 

 ميزان نبيشتري باليني اتاقدام قسمت در ، بوده انتقل تاريخ و ترخيص ثبت عدم به مربوط ثبت ميزان وكمترين %100...و خانوادگي نام و نام
 بهامضاء ثبت ميزان بيشترين امضاءها قسمت در ، داشته اختصاص %100آزمايشات ثبت عدم به كمترين و %100اوليه تشخيص به مربوط ثبت

 اتاطالع قسمت در ثبت ميزان بيشترين:پرونده خالصه برگ در. است داشته اختصاص %66/47امضاءرزيدنت به كمترين و %100بخش مسئول
 ،%80معالج پزشک امضاء و نام به ثبت ميزان بيشترين باليني اطالعات قسمت ،در%1شغل به كمترين و %80خانوادگي نام به مربوط هويتي

 . است داشته اختصاص %27سيربيماري به ثبت ميزان كمترين و %75 نهايي تشخيص
 برنامه و سياستگذاريزمينه در اعتماد قابل و ارزش بامطمئن، بسيار هرميا آن در موجود اطالعات و پزشکي هاي پرونده كه آنجا از: گيري نتيجه
 ايه كميته دانشگاه،تقويت محترم رياست حوزه در پزشکي مدارک مركزي شوراي تشکيل لذااست، درماني و بهداشتي مديران هايريزي

 پرونده سازي مستند اصول بازآموزي هاي دوره اجراي و ها هپروند تکميل نحوه با رابطه در اجرايي دستورالملهاي و سالمت اطالعات فنآوري

  .گردد مي توصيه پزشکي دانشجويان حتي و پزشکان بويژه و مسنتدسازان كليه براي پزشکي هاي
  بستري پرونده، بيماران خالصه ، پذيرش كلمات كليدي: ارزيابي،
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 یژهو مراقبت بخش در بستری بيماران خانواده نيازهای سنجش پرسشنامه اعتباریابی و ترجمه

 راضيه بندري

 
 اب مطالعه اين.  است ضروري پايا و معتبر ابزاري از استفاده ، ويژه مراقبت واحد بيماران خانواده اعضاي نيازهاي ارزيابي مقدمه و هدف: براي

 آن ويژه مراقبت بخش در بستري بيماران خانواده نيازهاي سنجش اي گويه 45 و بعدي 5 يپرسشنامه فارسي نسخه اعتباريابي و ترجمه هدف
 . شد انجام

 به. دگردي تعيين كيفي صورت به پرسشنامه محتواي و صوري روايي فارسي، ادبيات كارشناسان نظرات اخذ و ترجمه از مواد و روش ها: پس
 بخش ، يافتراق روايي تعيين براي و( احيجر و غيرجراحي علل به بستري بيماران) شده شناخته هاي گروه مقايسه از سازه روايي تعيين منظور
 اين به.  دش انجام ويژه مراقبت واحد بيماران در دروني همساني تحليل با ابزار پايايي تعيين. شدند مقايسه ويژه مراقبت واحد با معمولي هاي

 . نمودند شركت مطالعه در عمومي هاي بخش در بستري بيماران خانواده نفر 150 و ويژه بخش در بستري بيماران خانواده نفر 150 منظور

 شد گزارش عادي بخش با ويژه مراقبت واحد بيماران نيز و (p=03/0) جراحي و غيرجراحي بيماران گروه ميان داري معني يافته ها: تفاوت

(007/0=p) . داشت وجود مقياس ابعاد تمامي ميان داري معني و مثبت همبستگي (001< p،439/0≤ r ≤ 684/0). آلفاي ئبضرا 
 .بود 7/0 تا 6/0 بين اطمينان و اطالعات بعد دو در و 7/0 از بيش نزديکي و راحتي حمايت، بعد سه در ، 926/0 مقياس كل براي كرونباخ

 مي ديشنهاپ تحقيقات در پرسشنامه از استفاده بوده ابزار دروني همساني و افتراقي سازه، صوري، روايي مبين ، پژوهش هاي يافته نتيجه گيري:

  .شود

 ويژه بخش در بستري بيماران خانواده نيازهاي سنجش پرسشنامه |خانواده نياز |ويژه مراقبت واحد |اعتباريابي:كلمات كليدي 
  



 

203 

 صورت در کار درمحيط پزشکی مدارک بخش کارکنان فردی رفتار به نسبت کارکنان دیدگاه

 بخش آن خدمات سازی خصوصی
  4كريمي عارفه ،3آبادي نصر ازهر ،2فرخي مريم ،1كاهويي مهدي

 
 دگيزن كيفيت روي فرآيند اين زيرا گيرند قرار توجه مورد بايد انساني – رفتاري عوامل سازي، خصوصي هاي برنامه اجراي در: هدف و مقدمه
 دگاهدي بررسي هدف با مطالعه اين لذا.  كند مي فراهم را سازي خصوصي شکست زمينه آنها به توجه عدم و گذارد مي تاثير كاركنان كاري

 . شد انجام بخش اين كاركنان فردي رفتار روي پزشکي مدارک بخش سازي خصوصي تاثير به نسبت بيمارستان كاركنان
 كاركنان نگرش. پذيرفت انجام 1392 سال در سمنان پزشکي علوم تابعه هاي بيمارستان در تحليلي و توصيفي مطالعه اين:  مواد و روش ها

 بود، شده دتاييي كرونباخ آلفاي آزمون اساس بر آن پايايي و نظران صاحب تاييد براساس آن روايي كه پژوهشگرساخته اي پرسشنامه توسط
 .شدند تحليل و تجزيه تحليلي واليس كروسکال و ويتني من هاي آزمون و توصيفي آمارهاي بوسيله ها داده. شد بررسي

 انساني نيروي تعداد كاهش سبب پزشکي مدارک بخش سازي خصوصي كه داشتند اعتقاد فرادا از درصد 6/53 داد نشان ها يافته: ها يافته 
 گزارش % 9/37. شود مي شغلي ارتقاي به منجر سازي خصوصي كه كردند گزارش كنندگان شركت درصد 8/30. شود مي بخش اين در شاغل
 كاهش سبب فرآيند اين كه بودند معتقد % 3/29. شود مي پزشکي مدارک بخش كاركنان خالقيت افزايش سبب سازي خصوصي كه كردند
 كه كردند گزارش افراد درصد 3/37. شود مي كاركنان شغلي نارضايتي سبب برونسپاري كه داشتند اعتقاد %2/33. شود مي كاركنان در انگيزه

 فردي رفتار بر برونسپاري تاثير به نسبت مثبتي نگرش كاركنان درصد 8/46. شود مي بخش اين كاركنان پذيري مسئوليت افزايش سبب امر اين
 . داشتند
 متعددي يمنف و مثبت اثرات تواند مي سازي خصوصي فرايند كه بودند باور اين بر درماني مراكز كاركنان كه داد نشان نتايج: گيري نتيجه
 هداشت همراه به را متعددي پيامدهاي تواند مي آنها از هريک كه. باشد داشته كاري محيط در كاركنان فردي رفتار مختلف هاي جنبه برروي

 و هدافا به نسبت سازمان هر كاركنان معرفت و شناخت به سازي خصوصي هاي برنامه و سياست موفقيت كه كرد استنباط توان مي. باشد
 و كاري زندگي فيتكي بهبود و افراد ارزشي هاي سيستم با آن سازگاري سازي، خصوصي به نسبت آنها نگرش سازي، خصوصي هاي برنامه

 شيوه هب سازي خصوصي هاي برنامه اجراي در بايستي سازماني هر كه گرفت نتيجه توان مي. دارد بستگي كاركنان شغلي امنيت تضمين
 تا كند، دهاستفا سازي خصوصي مناسب هاي شيوه از اقتصادي عدالت توسعه مالحظه با خود فرهنگ و ساختار با متناسب و كند عمل اقتضايي

  .شود برو رو بيشتري استقبال با ها طرح گونه اين نجاما
 پزشکي مدارک |رفتار | سازي خصوصي |كلمات كليدي: نگرش
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 زا مالقات و حضوری مالقات هنگام ویژه مراقبت بخش در بستری بيمار همسر اضطراب مقایسه

 دیدارگاه

 *1نوبهار منير ، 3قرباني راهب ،2و1نژاد¬موسوي سادات سعيده

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران نشکده پرستاري و پيراپزشکيدا 1
 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران كميته تحقيقات دانشجويي 2
 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت،  3

 اين هدف. گردد ها¬آن همسران براي اضطراب ايجاد سبب تواند¬مي ويژه مراقبت بخش در خصوص به نبيمارا شدن بستري: هدف و مقدمه
 مالقات حضوري صورت به و نزديک از را خود بيمار كه ويژه مراقبت بخش در بستري بيماران همسر اضطراب اي¬مقايسه بررسي مطالعه

 .بود كنند،¬مي القاتم ديدارگاه طريق از را خود بيمار كه همسراني با كنند¬مي

 نفر 17 گروه هر از پژوهش مورد جامعه. شد انجام تير هفتم شهداي بيمارستان در و تهران شهر در تحليلي توصيفي مطالعه اين: مواد و روش ها 

 استفاده گربر¬اسپيل اضطراب و دموگرافيک مشخصات هاي¬نامه¬پرسش از داده آوري¬جمع براي. شدند انتخاب تصادفي صورت به كه بودند
 از استفاده با 05/0 داري¬معني سطح در ويتني¬من اسکوئر،¬كاي اسميرنوف، كلموگروف هاي¬آزمون با ها¬داده تحليل تجزيه روش. شد

SPSS 18 شد انجام. 

 مراقبت بخش در يبستر سابقه گروه دو هر از %5/12. بودند زن ديدارگاه از مالقات گروه از %50 و حضوري مالقات گروه از %3/56: ها¬يافته

 و حضوري مالقات گروه از %25. داشتند ديپلم از تر¬كم سواد ديدارگاه مالقات گروه از %3/31 و حضوري مالقات گروه از %50. داشتند ويژه

 مالقات وهگر و 7/1 ± 2/1 حضوري مالقات گروه فرزند تعداد معيار انحراف و ميانگين داشتند، خوب درآمد ديدارگاه مالقات گروه از 3/31%

 فاوتت فرزندان تعداد و درآمد سطح سواد، سطح ويژه، مراقبت بخش در بيمار بستري سابقه جنس، سن، نظر از گروه دو. بود 9/1 ± 7/1 ديدارگاه

 ± 2/10 ديدارگاه مالقات گروه و 9/47 ±4/7 حضوري مالقات گروه در حالت اضطراب معيار انحراف و ميانگين(. P›05/0) نداشتند داري¬معني
 دو. بود 2/48 ± 3/7 ديدارگاه مالقات گروه و 2/46 ±2/74 حضوري مالقات گروه در صفتي حالت اضطراب معيار انحراف و ميانگين. بود 8/47

 . نداشتند داري¬معني تفاوت( P= 160/0) صفتي اضطراب سطح و( P= 616/0) حالت اضطراب سطح نظر از گروه

 هاي¬تمراقب ارائه لزوم و سالمت طرح به توجه با. نداد نشان دار¬معني اختالف مالقات روش دو در مارانبي همسر اضطراب :نهايي گيري¬نتيجه
 بيماران، ازهايني به تنها نه ويژه، مراقبت هاي¬بخش در خصوص به كاركنان ساير و پرستاران كه شود مي پيشنهاد كيفيت، با و جامع پرستاري

 . نمايند مبذول خاصي توجه بيماران همسران مخصوصا خانواده اعضاي رساي اجتماعي رواني، نيازهاي به بلکه

 ويژه مراقبت بخش ديدارگاه، از مالقات حضوري، مالقات اضطراب،: كلمات كليدي
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 آگاهی موسسات بيمه از منشور حقوق بيمار از منظر تحول نظام سالمت

  (3)محبوبه آهنگر سريزدي(،2) *، مرضيه عزيز مقدم(1)يمهدي كاهوي

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان ، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت ، گروه پيراپزشکي، دانشيار .1

 ويسنده مسئول( ندانشجوي كارشناسي فناوري اطالعات سالمت، كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان )  2

 شجوي كارشناسي فناوري اطالعات سالمت، كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمناندان. 3

 
مقدمه و هدف: نقشه تحول نظام سالمت مبين راهکارها براي ارائه خدمات بهداشتي درماني است. اين نقشه تمام دست اندركاران نظام سالمت 

بيمه را در بر مي گيرد. بيمه درمان كه بخشي از نظام رفاه و تامين اجتماعي هر كشور مي باشد، پيوسته دستخوش تغييرات و از جمله سازمانهاي 
اصالحاتي در جهت ارتقا كيفيت و جلب رضايت بيمار است . اين مطالعه به منظور بررسي ميزان آگاهي كاركنان موسسات بيمه از منشور حقوق 

 بيمار انجام شد.
انجام شد . ابزار جمع  1393نفر از كاركنان موسسات بيمه در استان سمنان در سال  181تحليلي روي  -مطالعه : اين مطالعه توصيفيروش 

مورد  spssآوري داده ها يک پرسشنامه روا و پايا بود . داده ها به وسيله آمارهاي توصيفي و آزمون كاي اسکوئر به وسيله نرم افزار آماري 
 ليل قرار گرفت.تجزيه و تح

(درحوزه ارائه خدمات سالمت اطالعات خوبي داشتند و در زمينه محرمانگي حقوق بيمار 69.6نفر)% 126يافته ها : نتايج نشان داد كه 

 ( از شناخت كافي برخوردار بودند و در83.4نفر)%151(از آگاهي خوبي برخوردار بودند و در مورد حق انتخاب و تصميم گيري 281.نفر)147%
 ( از اطالعات كمي برخوردار بودند.75.7نفر)%137حيطه حق دسترسي به اطالعات در بخش اطالعات تاثير گذار در روند درمان 

نتيجه گيري : به نظر مي رسد كه كاركنان موسسات بيمه اي نسبت به سطح نياز بيماران اطالعات كافي داشتند و آن را به عنوان هدف اصلي 
نظر مي گرفتند تا جامعه بتواند سطح سالمتي، مراقبت بهداشتي و كيفيت تک تک اعضاي خود را بهبود بخشد . از  ارائه خدمات سالمت در

ه بسوي ديگر كاركنان موسسات بيمه اي به نقش بيمارو حضور قانوني وي در مطالعات تحقيقاتي واقف بودند و مطلع بودند كه اگرچه ورود بيمار 
ي رضايت وي به شركت در فرآيند درماني آموزشي است،اما بايد در هنگام شركت دادن بيمار در فرآيند تحقيقاتي سيستم درماني آموزشي به معنا

ات ف،اين مشاركت به صورت آگاهانه باشدو بايد به اين نکته توجه كرد كه كاركنان موسسات بيمه اي به اعتبار ويژگي هاي شغلي خود ، به اعترا
ري از اين امر دست مي يابند كه بايستي به عنوان امانت نزد آنها باقي بماند و افشاي آنها جز در موارد خاص از بيمار و اطالعات محرمانه ديگ

نظر شرع و قانون خالف است همچنين به نظر مي رسد كه فراهم كردن اطالعات در فرمت هاي مختلف از قبيل جزوات و ويدئو باعث افزايش 
 .اين دسته از كاركنان مي شود  دانش

 واژگان كليدي : منشور حقوق بيمار ، نظام سالمت ، موسسات بيمه اي
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 ارتقای حاکميت بالينی از اطالعات درمراکز بالينی کارکنان توقعات 
 3*، سعيده ارغنده پور 2سميرا قلي زاده، 2، مهديه جنگجو 2راحله اخباري ، 2، فهيمه ساالري 1مهدي كاهويي

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان ، سمنان دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، ،گروه پيراپزشکياجتماعي موثربرسالمت ،  مركزتحقيقات عواملدانشيار،  -1

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان ، سمنان،كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشجوي كارشناسي فناوري اطالعات سالمت  -2
ي  دانشگاه علوم پزشکي سمنان ، سمنان ، نويسنده،كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، اطالعات سالمت دانشجوي كارشناسي فناوري  -*3

 خوابگاه بوستان( -دانشگاه علوم پزشکي سمنان -جاده دامغان5كيلومتر  -)آدرس: سمنان مسئول

اين سؤال مطرح  كميت باليني ضروري است . لذااطالعات خوب و مناسب براي برنامه ريزي و اجراي حا: و هدف مقدمه

چه انتظاراتي از اطالعات دارند. اين مطالعه به منظور بررسي انتظارات كاركنان از اطالعات در  است كه كاركنان بيمارستان
 .ارتقاء حاكميت باليني انجام شد

 و سازمان تامين تابعه دانشگاه علوم پزشکينفر ازكاركنان بيمارستان هاي  258روي  بر : اين مطالعه تحليليمطالعه روش 
ژوهشگر ساخته اي بود كه پس از تاييد يک پرسشنامه پجمع آوري داده ها  روش انجام شد. 1391اجتماعي سمنان در سال 

 براي تحليل داده ها از آمارهاي صاحب نظران و سنجش پايايي آن از طريق ضريب آلفاي كرونباخ مورد استفاده قرار گرفت.
 .شداستفاده  16spssوصيفي با به كارگيري نرم افزار ت

واحد باليني را به عنوان دار نده ي بيش ترين نقش در اجراي حاكميت باليني در  (درصد 9/67بيش تر كاركنان ) يافته ها:
اولويت اول  نرا به عنوا اطالع رساني و فناوري اطالعات( مركزدرصد 6/3) مي كردند و تعداد معدودي بيمارستان خود تلقي

 درصد 6/58آموزشي حاكميت باليني را گذرانده بودند.  كاركنان دوره ي درصد7/71 در اجراي حاكميت باليني گزارش كردند.
اطالعات مديريتي را به عنوان اولويت چهارم در حاكميت باليني انتخاب  درصد 3/53اطالعات باليني را به عنوان اولويت اول و

  كزاطالع رساني و فناوري اطالعات را به عنوان اولويت اول در اجراي حاكميت باليني مي دانستند .مر درصد 6/3.  نمودند

يني در حاكميت بال حاكميت باليني در ارتباط با نقش اطالعاتآموزشي دوره ي در  مي دهد: نتايج نشان نتیجه گیری

پرونده هاي پزشکي بيماران را به عنوان اولين منبع  ماري هنوزآاكثر جامعه ي  همچنين اطالعات الزم ارائه نگرديده است.
خود در حاكميت باليني انتخاب مي كنند. لذا ارتقاء پرونده هاي پزشکي و ساماندهي آنها و هم چنين ارتقاء كيفيت پرونده هاي 

 ر بسزايي داشته باشد.يالکترونيکي بيماران و ارتقاء سيستم هاي اطالعاتي به مراتب مي تواند در كيفيت تصميمات باليني تأث

لذا مي بايست با شرح اقدامات به منظور توسعه ي اطالعات در مراكز اطالع رساني و فناوري اطالعات و مديريت بيمارستان 
هم استفاده از آن ها توسط كاركنان بيمارستان ها را افزايش داد و هم با آموزش هرچه بيش تر كاركنان اين بخش ها و 

 به منظور توسعه ي اطالعات با كيفيت تر سوق داد آنان را در راستاي بهبود فعاليت روزانه ، ورد نيازشانتوسعه ي تجهيزات م
اين نتايج مي تواند  تا بتوان انتظار درک بيش تر حاكميت باليني از طرف كاركنان و بازدهي روز افزون آن را برطرف نمود.

 . منجر به اجراي حاكميت باليني مبتني بر شواهد شوند

 حاكميت باليني ، كاركنان ، اطالعات ، ارتقاء ، توقعات: کلیدی ه هایواژ
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 «مراقبت از بيمار»ررسی دیدگاه و تجربيات پرستاران بخش مراقبت ویژه از ب
 عصمت سعيدي

 كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي گلستان

يژه اي دارند. مراقبت از نظر پرستاران فعاليتي انرژي بخش و ايجاد يکپارچگي در زمينه و هدف: محققين بر مفهوم مراقبت در پرستاري تأكيد و

روش كار: در اين  .بيمار مي باشد. هدف از اين مطالعه تبيين مفهوم مراقبت از بيمار از تجربيات پرستاران در بخش مراقبت ويژه مي باشد
پرستار شاغل در بخش مراقبت ويژه دانشگاه علوم پزشکي  20يري مبتني بر هدف از مطالعه كيفي با رويکرد تحليل محتوا، با استفاده از نمونه گ

گلستان براي مشاركت در مطالعه دعوت به عمل آمد. مالک اتمام نمونه گيري رسيدن به اشباع داده ها بوده است. براي گرداوري داده ها از 

يافته ها: از تحليل داده ها يک مضمون  .رد تحليل محتواي مرسوم استفاده شدمصاحبه هاي نيمه ساختار تعاملي و براي تحليل داده ها از رويک

استخراج شد. در مثال هاي پرستاران  "حمايت روحي، رواني و جسمي، رضايتمندي، مراقبت احسن"و سه مضمون فرعي  "بهبودي بيمار"اصلي 
دام ها، ساكشن به موقع، جذب و دفع و وضعيت هموديناميک تحريک حس شنوايي بيمار، كاهش ادم ان"از مفهوم مراقبت كدهايي از قبيل 

ه دفعات ب "بيمار، به موقع دارو دادن و گاواژ كردن، بر طرف كردن نيازهاي عاطفي بيمار، تمركز بر بيمار بدحال، رعايت خانواده، كنترل تجهيزات

 يم مراقبت را آن خدمت خود را در جهت بهبودي بيمار بدانند نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد پرستاران زماني كه .زيادي تکرار شد
 .پرستار بايستي در زمان مراقبت بايستي با تماميت وجود بر بالين بيمار حضور داشته باشد كه بودند باور اين بر و دانند

 
 بخش مراقبت ويژه |پرستاري |بيمار |مراقبت
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 بيماران پس از عمل جراحی بررسی تاثير سابقه کار پرستاران در ارزیابی درد
 3راهب قرباني، *1، منير نوبهار2و1ليال براري چمازكتي

 دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 ، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران3، دانشکده پزشکي2كميته تحقيقات دانشجويي 2
 موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران مركز تحقيقات عوامل اجتماعي 3

 

كنند. ارزيابي و درمان درد از وظايف مهم پرستاران معموال پس از عمل جراحي، بيماران درجات متفاوتي از درد را تجربه مي مقدمه و هدف:

امات الزم جهت كنترل درد را انجام دهد. هدف اين مطالعه تعيين است. پرستار بايستي درک درستي از ارزيابي درد بيمار داشته باشد تا بتواند اقد
  بود. تاثير سابقه كار پرستاران در ارزيابي درد بيماران پس از عمل جراحي

در اين مطالعه توصيفي تحليلي، بيماران در روز اول و دوم پس از عمل جراحي عمومي، در بخش جراحي بيمارستان كوثر بستري  روش مطالعه:

از پرسشنامه  ،سال بودند. جهت ارزيابي درد 10تر از پرستار داراي سابقه كاري كم 15تر و سال و بيش 10پرستار داراي سابقه كار  15د. بودن
جهت ارزيابي درد بيمار توسط بيمار و پرستار  VASمشخصات دموگرافيک )بيمار و پرستار( و ابزار هايپژوهشگر ساخته استفاده شد. از پرسشنامه

ابي شد و پرسشنامه پرستار خارج از اتاق بيمار پس از ارزيستفاده شد. پرسشنامه بيمار در اتاق بستري او، پس از ارزيابي درد توسط او تکميل ميا
د بين دو اي درهچنين ارزيابي مقايسگرديد. سپس ميزان درد ارزيابي شده توسط بيمار و پرستار مقايسه شد. همدرد بيمار توسط پرستار تکميل مي

زوجي، ضريب همبستگي جزئي و رگرسيون خطي انجام  tهايها با آزمونتجزيه تحليل دادهگروه پرستاران با سوابق كاري فوق صورت گرفت. 

 بود. SPSS 18و نرم افزار مورد استفاده  05/0داري شد. سطح معني

سال، سابقه كار  6/32 ± 0/6انحراف معيار سن پرستاران  ±تند. ميانگين بيمار مورد مطالعه قرار گرف 30پرستار و  30در اين مطالعه  ها:یافته

انحراف معيار شدت درد ارزيابي شده توسط  ±پرستاران خانم بودند. ميانگين  %90سال بود.  7/8 ± 8/5سال و فراغت از تحصيل  3/7 ± 4/5

داري بين ارزيابي شدت (. همبستگي معنيP=312/0دار نبود )ت معنيبود كه تفاو 5/4 ±3/2و درد ارزيابي شده توسط پرستاران  9/4 ±9/2بيمار 
چنين نتايج نشان داد هر چه تعداد سال فراغت از تحصيل و سابقه (. همr=78/0و P ‹100/0درد برآورد شده توسط پرستار و بيمار وجود داشت )

  (.P=043/0شد )تر ميكمشد، تفاوت نظر پرستار با بيمار در ارزيابي درد تر ميكار پرستاران بيش

ا و هها نشان داد كه پرستاران ارزيابي مناسبي از درد بيماران پس از عمل جراحي داشتند. با افزايش سابقه كار، صالحيتيافته گیری:نتیجه

رسد ه نظر ميكرد. بنابراين بدا مييافت و ميزان اختالف نمرات ارزيابي درد بيمار و پرستار كاهش پيتوانمندي پرستاران در ارزيابي درد افزايش مي
ها، نهاي آموزشي ضمن خدمت و ارائه گايداليچنين مطالعه فردي و برگزاري دورههم ،سوپروايزرها تر ياتوان با نظارت باليني پرستاران باتجربهمي

  گپ موجود را كاهش داد. ،هاي آموزشي مناسبها و برنامهدستورالعمل
 ارزيابي درد، پرستاري، بيماران جراحيدرد، های کلیدی: واژه
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 بررسی تاثير مراقبت معنوی بر ابعاد جسمی و روانی در بيماران مبتال به سرطان
 مهدي فيروزي

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران

ه شده وداروهاي متعددي جهت درمان اين بيماري معرفي مقدمه:سرطان به عنوان يکي از عوامل اصلي مرگ و مير در جوامع امروزي شناخت
 نشده اند ولي هنوز اكثر سرطان هاي شايع قابل كنترل نبوده واين بيماري هزينه هاي زيادي به بيمار وجامعه تحميل مي كند .سرطان به عنوا

در فرد مي گردد. اين بيماران طيف گسترده اي از تغييرات جسمي ورواني متفاوتي  يکي از شايع ترين و پرعارضه ترين بيماري ها موجب وقوع
هدف از  مي باشد . بخشي از طب مکمل از راهکار ها استفاده از مراقبت هاي معنوي به عنوان عوارض مورد استفاده قرار مي گيرد كه يکي

 مي باشد سرطان بيماري معنوي بر ابعاد جسماني ورواني حاضر بررسي تاثير مراقبت انجام پژوهش
معتبر  اطالعاتي در بانک هاي 2014تا  2010سال هاي  كه در فاصله وبررسي مقاالت انگليسي و فارسي : اين مقاله با مروري بر متونروش

 شده ِ تهيه گرديده است. ايندكس
منظور كاهش عوارض وبه  يافته : در قرن حاضر مراقبت هاي معنوي به عنوان يکي از شيوه هاي درماني ،مورد توجه كادر درماني قرار گرفته

،مراقبه تن آرامي و  بيماري هاي مختلفي از جمله سرطان استفاده مي شود . در پژوهش هاي صورت گرفته در اين زمينه جسمي و رواني
موسيقي درماني به عنوان بخشي از مراقبت معنوي ،داراي تا ثير معني دار بر اضطراب ،استرس، افسردگي، سالمت رواني ت عاطفي وكيفيت 

 زندگي درافراد مبتال به سرطان نشان داده شده است
،اينگونه به نظر مي رسد كه مراقبت معنوي قادر است در بهبودي عوارض جسماني و  نتيجه گيري : با جمع بندي كلي از مطالعات صورت گرفته

، اجتناب ناپذير  جامع تر مطالعات تردراين زمينه ِ انجامرواني ناشي ازابتال به سرطان موثرواقع شود ، با اين وجود به منظوردستيابي به نتايج دقيق 
 به نظرمي رسد

 مراقبت پرستاري كلمات كليدي: سرطان ِ طب مکمل
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 دستگاهریوی به دنبال استفاده از دو نوع مقایسه ميزان بروز عوارض و موفقيت احياء قلبی

 فازیک مونوفازیک و بای وشوکالکتر
 

 محمدرضا عسگري

 جراحي -منان، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، گروه پرستاري داخليايران، س *

 

سط   آريتمي :هدف و زمینه شتر تو ستند در اين  شوند، اما در مواردي مي داروها درمان ها بي ست  موارد ممکن داروها مؤثر ني  الکتريکي از درمانهاي ا

ا و احياء هامروزه استتتفاده از شتتوک الکترويکي جايگاه بستتيار مهمي را درمان آريتمي باشتتد.مي وشتتوکآنها الکتر شتتايعترين يکي از شتتود كه استتتفاده خاص

صاص مي CPRريوي )قلبي ستگاه دهد. ( به خود اخت شوک الکتر هايد سب نوع موجي كه ايجاد مي  و س كنند به دو گروه مونوفازيک و بايبر ح يم فازيک تق
شده باي وشوک الکتر هايستگاه دشوند.  مي سه ميزان بروز عوارض و موفقيت احياء قلبي فازيک جديدتر بوده و اخيراً معرفي  ريوي اند. هدف از اين مطالعه مقاي

 فازيک بود.مونوفازيک و باي وشوکالکتر دستگاهبه دنبال استفاده از دو نوع 

، Cochraneهاي اطالعاتي در بانک شده  پژوهش، مقاالت ايندكس اين اهداف به دنرسي  اين يک مطالعه مروري بود. براي :هاروش و مواد

Pubmed ،MEDLINE و ،SID  وشتتوک، الکترهاي كليدي: مورد بررستتي قرار گرفت. جستتتجو با استتتفاده از واژه   2015تا  1990بين ستتالهاي
 انجام شد و مقاالت مربوطه استخراج گرديد.  ريويريوي، و احياء قلبيفازيک، عوارض الکتروشوک، ايست قلبيمونوفازيک، باي

نوع منوفازيک، داراي همان اثرات   %50فازيک با كاهش انرژي تا حد باي وشتتوکالکترهاي دهد كه دستتتگاهها اين مطالعه نشتتان مييافته :نتایج

ستگاه     ستند. د شتر ه شوک الکترهاي درماني يا بي سه  (Impedance)منوفازيک در افرادي كه داراي مقاومت  و ست   سينه مي باال در جدار قف شند ممکن ا با
فازيک به علت منو وشوک رالکتهاي آميز نباشد. دستگاه  انرژي الکتريکي كافي به قلب نرساند، لذا ممکن است دفيبريالسيون اثربخشي كافي نداشته و موفقيت     

ها در اطراف محل پدال 2و  1كنند احتمال ستتوختگي درجه فازيک به فرد وارد ميباي وشتتوکالکترهاي اينکه انرژي الکتريکي باالتري را نستتبت به دستتتگاه
ولهاي قلبي باشد، لذا خطر صدمه به سل   فازيک كمتر از منوفازيک ميباي وشوک الکترهاي بيشتر است. به توجه به اينکه ميزان انرژي مورد استفاده در دستگاه    

 يابد. فازيک كاهش ميباي وشوکالکترهاي يوي به دنبال استفاده از دستگاهرو اختالل عملکرد قلبي بعد احياء قلبي

باشتتد، لذا فازيک براي رستتيدن به نتايج درماني، نياز به انرژي الکتريکي كمتري ميباي وشتتوکالکترهاي دستتتگاههنگام استتتفاده از  :گیرینتیجه

هاي ها كمتر استتت. همچنين ميزان موفقيت به دنبال استتتفاده از دستتتگاه وختگي در محل پداحتمال اختالل در عملکرد قلبي و بروز عوارض ديگر مانند ستت
 فازيک نسبت به نوع منوفازيک بيشتر است.باي وشوکالکتر
 ريوي.احياء قلبيريوي، فازيک، عوارض الکتروشوک، ايست قلبيوشوک، مونوفازيک، بايالکتر هاي كليدي:واژه
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 ( در کاهش شدت عالیم بيماران نارسایی قلبCRT)قلبی  يزه مجددبا سينکروندرمان تأثير 
 

 *محمدرضا عسگري

 جراحي -ايران، سمنان، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، گروه پرستاري داخلي *

 

شد   علي :هدف و زمینه تند. آگهي ضعيفي هس  يد و پايدار و پيشرغم پيشرفت در درمان دارويي، اكثر بيماران نارسايي قلب داراي عاليم 

شديد قلبي به        هاي غيرندرما سايي  ست. در نار ستيابي به آن نيز محدود ا دارويي مثل پيوند قلب فقط در مراحل انتهايي بيماري كاربرد دارد و د
ؤثر از هماهنگي عضالت در انقباض م  شود. بنابراين ها و كشيدگي مسيرهاي هدايتي، هدايت الکتريکي داخل قلبي مختل مي  علت گشادي حفره 

سايي قلب و در نتيجه وخيم     بين مي ضعيت نار شديد و شدن عاليم مي رود. اين ناهماهنگي منجر به ت ام شود. در يک روش درماني نوين به ن تر 
سا ايج  CRT: Cardiac Resynchronized Therapy)قلبي  سينکرونيزه مجدد درمان  شود.  اد مي(، هماهنگي عضالني براي قلب نار

 ( در كاهش ميزات مرگ و مير بيماران نارسايي قلبي انجام شده است.CRT)قلبي  سينکرونيزه مجدددرمان اين مطالعه با هدف بررسي نقش 

هاي اطالعاتي در بانک شده پژوهش، مقاالت ايندكس اين اهداف به رسيدن اين يک مطالعه مروري بود. براي :ها روش و مواد

Cochrane ،Pubmed ،MEDLINE و ،SID  هاي مورد بررسي قرار گرفت. جستجو با استفاده از واژه 2014تا  2000بين سالهاي
 ديد. انجام شد و مقاالت مربوطه استخراج گر قلبي سينکرونيزه مجدددرمان هاي قلبي، و كليدي: نارسايي قلبي، اختالالت هدايتي قلب، بلوک

باليني هاي نشانهبا افزايش كسر خروجي )اجکشن فراكشن( منجر به كاهش  CRTدهد كه ان ميها در مطالعات مختلف نشيافته :نتایج

انجمن قلب بندي طبق طبقه IVو  III كالس)بيماران با نارسايي قلبي متوسط تا شديد  شود.ميبيماران كيفيت زندگي بهبود نارسايي قلب و 
شود. هماهنگي دهليزي برند و عملکرد قلبي و وضعيت باليني بهتر ميسود مي CRTي از ( و داراي ناهماهنگدهدكه به دارو پاسخ نمي نيويورک

هاي افتهشود. همچنين يبطني و بين بطني منجر به كاهش ناهمگون قلبي و متقاعب آن افزايش عملکرد بطن چپ و كاهش نارسايي ميترال مي
  ني و عملکرد بطني را مشخص كرد.اكوكارديوگرافيک و الکتروكارديوگرافيک، رابطه بهبودي بالي

بخشد. عملکرد قلب را بهبود ميهاي اخير در درمان نارسايي قلب، روش درماني نوين و يکي از پيشرفتبه عنوان يک  CRT :گیرینتیجه

ي بسيار موثر يي قلباين روش درماني در كاهش عاليم و شدت نارسايي قلبي، بهبود كيفيت زندگي، و كاهش دفعات بستري مجدد بيماران نارسا
 باشد.مي

 .قلبي سينکرونيزه مجدددرمان هاي قلبي، و نارسايي قلبي، اختالالت هدايتي قلب، بلوکهای کلیدی: واژه
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بررسی علل عدم ارتباط موثر بين پرستاران و مراجعين بخش اورژانس جراحی و ارائه راهکارهای 

 1392مناسب در بيمارستان امير المومنين سمنان 
 4، الهام رحمانيان3فرشته اردشيري ،2، مجتبي عندليب1لهه جهانا

 شکي سمنان زكارشناس ارشد پرستاري،دانشگاه علوم پ-1

 كارشناس پرستاري ،سوپروايزر آموزشي بيمارستان كوثر سمنان-2

 شکي سمنانم پزكارشناس پرستاري ، دانشگاه علو -3

 شکي سمنانم پزكارشناس پرستاري ، دانشگاه علو -4

  
برقراري ارتباط موثر نه تنها جزو مهمترين نيازهاي بيمار است، بلکه اساس كار پرستاري نيز محسوب مي شود. با اين حال اغلب  مقدمه:

تعيين علل عدم ارتباط موثر بين پرستاران و مراجعين ها، ارتباط پرستاران با بيماران را ضعيف توصيف كرده اند. هدف از اين پژوهش پژوهش

 باشد.مي مناسبورژانس جراحي شهر سمنان و ارائه راهکارهاي بخش ا

نفر از پرسنل پرستار بخش اورژانس جراحي،موانع برقراري ارتباط موثر توسط آنان بررسي  20در اين مقاله از طريق مصاحبه با  روش کار:

از روش  ( وproblem salvingش حل مسئله )گرديد.پس از تعيين مشکل اصلي، براي تغيير از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب از رو

 بارش فکري جهت ارائه راهکار مناسب استفاده گرديد.

در اين مرحله ايده ها طبق معيار خاص اولويت بندي شد و ايده برگزاري كالس هاي مهارت ارتباطي براي پرسنل اورژانس يکي از  یافته ها:

 پژوهش شناسايي شد.راه حل هاي پيشنهادي با باالترين اولويت در اين 

انتخاب پرستار با اخالق در هر ماه جهت  افزايش امکانات رفاهي براي پرستاران، همچنين كاهش حجم كاري پرستاران، جذب نيروي پرستار،

 توصيه مي گردد. ... مزاياي پرسنل پرستاري و تشويق ساير پرسنل پرستاري، افزايش حقوق و

اجراي صحيح موارد ذكر شده در باال درصد رضايت مندي مراجعين بخش اورژانس جراحي نيز افزايش  انتظار مي رود كه پس از نتیجه گیری:

 يابد.

 كليد واژه: ارتباط موثر، اورژانس جراحي،پرستار
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 از یکی در بند قوزک و نوارپيچی از استفاده با پا قوزک خوردگی پيچ درمان مقایسه

 نظامی هایآموزشگاه
 فرزاد نجفي پور

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران

 موجود متون مطالعه اما. گرددمي استفاده وسيعي سطح در و دارد عام مقبوليت قوزک خوردگيپيچ براي عملکردي درمان: مقدمه و هدف 
 استفاده با اپ قوزک خوردگي پيچ درمان مقايسه مطالعه اين از هدف. رساندنمي نتيجه به هادرمان اين انواع تأثير بين تفاوت كشف در را خواننده

 . بود نظامي هايآموزشگاه از يکي در بند قوزک و نوارپيچي از
 الي پنج از دبع. شد تجويز نگاهداشتن باال و كشي باند يخ، استراحت، ورود بدو در قوزک حاد خوردگيپيچ به مبتاليان كليه براي: مواد و روش ها

 با گروه يک و( نفر 49) نوار با گروه يک. شدند تقسيم گروه دو به تصادفي طوربه سه و دو درجه قوزک خوردگيپيچ به مبتاليان روز هفت
 .شد انجام يکسان و استاندارد شکل به گروه دو هر در آسيب از پس توانبخشي. شدند درمان هفته 4 مدت به گروه دو هر و( نفر 48) بندقوزک
 مقياسي اب و شده طراحي پيش از پرسشنامه يک با و داديم قرار پوستي عوارض و فرد رضايتمندي را درمان نتيجه ارزيابي براي شاخص اولين

 . نموديم ارزيابي را قوزک عملکرد حركتي، محدوده تعيين و كارلسون مقياس با بعدي قدم در. گرفتيم اندازه را آن عددي
 مقابل در %4/16) ودب نوارپيچي گروه از كمتر بسيار گروه اين در پوستي عوارض. بود بيشتر بسيار بندقوزک زا ديدگان آسيب رضايتمندي: هايافته

 . بودند مشابه گروه هردو در درد ميزان و قوزک مفصل عملکردي نتايج(. 9/51%
 با درمان نوع اين قوزک عملکرد نظر از اما ستا ترمطلوب بسيار ديدگان آسيب نظر از بندقوزک با قوزک حاد خوردگيپيچ درمان: گيرينتيجه

  .ندارد تفاوتي نوارپيچي
  |قوزک خوردگيپيچ |نظامي |بند قوزک |كلمات كليدي: نوارپيچي
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 هب فوقانی اندام مورب حرکات حين در شکمی عرضی عضله فعاليت اولتراسونوگرافی مقایسه

 وندهش تکرار اختصاصی غير درد کمر با دافرا در سطح، ثبات در تغيير و دوطرفه و یکطرفه صورت
 3بروجني همتي نسيم ، 3اسدي مهسا ،2كيا السادات نعيم ، 1فر امينيان عاطفه ، 1هدايتي رزيتا

 .سمنان پزشکي علوم دانشگاه توانبخشي، دانشکده عضالني،-عصبي توانبخشي تحقيقات مركز سمنان، پزشکي علوم دانشگاه استاديار 1

 .منانس پزشکي علوم دانشگاه اجتماعي، پزشکي بخش پزشکي، دانشکده سالمت، بر موثر اجتماعي عوامل تحقيقات مركز سمنان، پزشکي علوم هدانشگا استاديار 2

 .سمنان پزشکي علوم دانشگاه عضالني،-عصبي توانبخشي تحقيقات مركز فيزيوتراپي، ارشد كارشناس 3

 ميزان يرو بر سطح ثبات در تغيير و دوطرفه و يکطرفه صورت به فوقاني اندام مورب اتحرك تاثير بررسي مطالعه اين از هدف: هدف و مقدمه

 .باشد مي شونده تکرار اختصاصي غير درد كمر با بيماران در شکم عرضي ي عضله فعاليت

 هر سابقه بدون سالم زن 20 و مزمن غيراختصاصي مزمن درد كمر به مبتال زن 18 روي بر باليني كارآزمايي مطالعه يک: مواد و روش ها

 و وقانيف اندام مورب حركات انجام حين در اولتراسونوگرافي از استفاده با شکم عرضي عضالت ضخامت تغيير درصد. شد انجام درد كمر گونه

 .گرفت قرار بررسي مورد سوئيسي توپ از استفاده با تمرينات

 سطح ثبات در تغيير ويا (P=0/055) تمرين دادن انجام دوطرفه يا يکطرفه عوامل از هيچيک درد كمر به مبتال افراد در: ها یافته

(P=0/08) دو آن تركيب يا و (P=0/33) لهعض ضخامت نسبت در تغيير سبب داري معني طرز به اند نتوانسته درد كمر به مبتال افراد در 
 ورتص به تمرين انجام به نسبت معناداري طرز به توپ روي يکطرفه تمرين انجام اما شوند، حركت حال در اندام مقابل سمت در شکم عرضي

 در شکمي عرضي عضله ضخامت نسبت افزايش سبب است توانسته (P=0/01)توپ روي طرفه دو و (P=0/003) صندلي روي طرفه دو
 سانيک كمردردي و سالم گروه دو در عضله ضخامت نسبت تغييرات روند داد نشان ها بررسي همچنين. گردد حركت حال در اندام مقابل سمت

 .(P=0/98)است

 طرز به تواند يم تمرين سطح در ثباتي بي از استفاده و تمرين دادن انجام يکطرفه تركيب كه داد نشان مطالعه اين هاي يافته :گیری نتیجه

 .گردد سالم افراد و بيماران گروه دو هر در حركت حال در اندام مقابل سمت در شکم عرضي عضله فعاليت افزايش سبب داري معني
 سونوگرافي شکم، عرضي عضله فوقاني، اندام مورب حركات ثبات، سطوح اختصاصي، غير درد كمر: كلمات كليدي
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Ankle sprain at a Male Military School 
 1-FarzadNajafipour 2-Solaleh ramezan pour 

1- Bsc student of physicaltherapy,Semnan University of Medical Sciences,semnan IR_Iran 
2- Master student of physicaltherapy, Semnan University of Medical Sciences,semnan IR_Iran 

 Ankle sprain is a common injury in athletic populations that results in significant time lost to injury. 
HYPOTHESIS: The incidence rates (IRs) of ankle ligament sprains are influenced by height, 
weight, body mass index (BMI), physical conditioning, level of competition, type of sport, and 
athlete exposure to sport.  
METHODS: A longitudinal cohort study was performed to determine the effect of risk factors for 
ankle sprain at a Military School between 2010 and 2012.  
RESULTS: A total 234 cadets sustained new ankle sprains during 5111 person-years at risk, 
resulting in an overall IR of 45.8 per 1000 person-years. Cadets with ankle sprains had higher 
mean height, weight, and BMI than uninjured cadets (P <.001). Cadets with ankle sprains had 
higher average scores in push-ups, sit-ups, and run time than uninjured cadets (P <.001). Ankle 
sprain occurred most commonly during athletics (51.4%). Ankle sprain IR did not significantly 
differ between different athletic competition after controlling for athlete-exposure (IRR, 1.10; 
96% CI, 0.87-1.42). Soccer and basketball had the highest ankle sprain IR.  
CONCLUSION: Higher mean height and weight , increased BMI , greater physical conditioning , 
and athlete exposure to selected sports were all risk factors for ankle sprain. 
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 (1390 سال)  سمنان شهر ابتدایی مقطع معلمان در صوتی مشکالت خطرساز عوامل بررسی
 نيخا محمد مير مجيد -3 بختياري جالل -1 اسدي مژگان -2 كسبي فاطمه

  گفتاردرماني گروه توانبخشي، دانشکده سمنان، پزشکي علوم دانشگاه عضالني - عصبي تحقيقات مركز -1

  ايران بهزيستي،تهران، علوم دانشگاه گفتاردرماني دكتراي دانشجوي -2

 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه اجتماعي سالمت تحقيقات مركز -3

 به الابت معرض در بيشتر دليل همين به و كنند مي استفاده كار ابزار عنوان به خود صوت از كه تاس مشاغلي جمله از معلمي: هدف و مقدمه
 به مطالعه اين. اندازد خطر به نيز را آنان زندگي كيفيت و شغل بلکه آموزشي كيفيت تنها نه است ممکن كه طوري به هستند صوتي مشکالت

  .پردازد مي صوتي مشکالت فاقد و رادا معلمان بين صوتي مشکالت خطرساز عوامل بررسي
 تصادفي گيري نمونه روش به سمنان شهر ابتدايي مدارس معلمان از پرسشنامه 243 تحليلي - توصيفي مقطعي، مطالعه اين در: مواد و روش ها

 تقسيم صوتي مشکل قدفا -2و صوتي مشکل داراي -1 دسته دو به اي گزينه 4 سؤال به پاسخ اساس بر معلمان. شد اوري جمع اي خوشه –

 از. شد استفاده بود، آمده بدست (α= 74%) با آن پايايي و زبان و گفتار شناس آسيب 5 نظر با آن صوري روايي كه اي پرسشنامه از.  شدند

  .شد استفاده مطالعه اهداف براي متغيره چند و متغيره يک لجستيک رگرسيون فيشر، دقيق اسکوير، كاي هاي آزمون
 حبتص بلند به عادت دارو، مصرف كالس، در غبار و گرد وجود صدا، بلندي كار، سابقه تأهل، وضعيت جنس، كه داد نشان مطالعه اين: ها يافته

 مي مؤثر صوتي مشکالت به معلمان ي ابتال بر هورموني مشکالت و حنجره جراحي آلرژي، اضطراب، مروي، رفالكس به ابتال كردن،

 و اضطراب زا، محرک مواد از استفاده كردن، صحبت بلند به عادت داد نشان نيز متغيره چند لجستيک نرگرسيو آزمون .(P<0.05)باشند
 برابر 3 و ،3 ،2 ،4 ترتيب به را صوتي مشکل به ابتال خطر كه طوري به دارند صوتي مشکالت ساز خطر عوامل با داري معني ارتباط آلرژي

 . .دهند مي افزايش
 مانمعل در صوتي مشکل به ابتال خطر عوامل جمله از آلرژي و اضطراب زا، محرک مواد از استفاده كردن، صحبت بلند به عادت: گيري نتيجه

  .نمايند توجه آن به گفتاردرمانان و پرورش و آموزش مسولين معلمان، است الزم كه باشند مي
 خطرساز عوامل صوتي، مشکالت معلمان،: كلمات كليدي
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 زبان فارسی ساله 2 – 5/4 طبيعی کودکان گفتار در فعل صرف
 شکريان طيبه -3 مداح مرضيه -2 نوروزي ريحانه -2 مخلصين مريم -1 بختياري جالل -1 كسبي فاطمه

 توانبخشي دانشکده سمنان، پزشکي علوم دانشگاه عضالني – عصبي تحقيقات مركز .1

 گفتاردرماني آموزشي گروه توانبخشي، دانشکده سمنان، پزشکي علوم دانشگاه .2

 گفتاردرماني كارشناس توانبخشي، دانشکده سمنان، پزشکي علوم دانشگاه .3

 كار مانجا ي نحوه و كار انجام زمان ،( فاعل)  كار ي كننده داشتن بر در دليل به كه باشد مي گفتار مهم هاي جنبه از يکي فعل :مقدمه و هدف
 اقدامات و انزب و گفتار مشکالت موقع به شناسايي در تواند مي كودكان در يزبان رشد هنجارهاي از آگاهي.دارد پيام انتقال در را نقش بيشترين
 گفتار رد فعل صرف بررسي پژوهش اين هدف. باشد مفيد باشند مي زبان و گفتار رشد در تاخير دچار كه كودكاني هنگام زود و مناسب درماني

  .باشد مي طبيعي زبان فارسي ساله 2 – 5/4 كودكان
 2 – 5/2 سني هاي گروه در كودكي مهد ساله 4،5 -2 سنين بين زبان فارسي كودک 101 روي اي مقايسه مقطعي مطالعه اين :مواد و روش ها

 (18 N = ) ،سال 5/2 – 3 سال  (20 N = )، 5/3-3 سال ( N=21 )، 4 – 5/3 ( 23 N = ) سال 4 – 5/4 و  (19 N = ) از و انجام 
 هاي گروه در هامتغير مقايسه براي. است شده استفاده اطالعات آوري جمع براي تکميلي فرعي کاليفت و تصاوير توصيف انگيخته، خود گفتار
 تنوع ينب ارتباط جهت پيرسن بستگي هم ضريب از و من فريد و واليس كروسکال آزمون از ترتيب به سني گروه هر ميان در و مختلف سني

 .شد استفاده( 0.05) داري معني سطح در سن با افعال زمان
 ترين كم و استمراري حال و ساده حال هاي زمان 5.  4 ،3 ،2 سني هاي گروه در رفته كار به زمان بيشترين كه داد نشان مطالعه: ها يافته

 زمان ريكارگي به ميزان بين كه داد نشان مختلف سني هاي گروه در افعال هاي زمان مقايسه. باشند مي نقلي ماضي و بعيد ماضي به مربوط
 هاي زمان بين ولي دارد وجود داري معني تفاوت مختلف سني هاي گروه در بعيد ماضي و استمراري گذشته و حال ساده، گذشته و حال هاي

 از 3 گروه كودكان و(  فعل نوع 3)  فعل زماني تنوع حداقل از 1 گروه كودكان. ندارد وجود داري معني تفاوت سني هاي گروه در نقلي ماضي
 معني و تمثب ارتباط كه داد نشان نيز پيرسن همبستگي ضريب آزمون. بودند كرده استفاده خود گفتار در ( فعل نوع 6)  فعل انيزم تنوع حداكثر

  .(P- Value = 0.000 ; r = 0.781)دارد وجود كودكان اين در فعل زمان تنوع و سن بين داري
 فعل زمان نوع 6 بردن بکار توانايي ساله 3 -5/3 كودكان و ساده گذشته و حال هاي زمان بردن بکار توانايي ساله 2-5/2 كودكان: گيري نتيجه

  .داشت مثبتي ارتباط فعل زمان بکارگيري تنوع با سن افزايش. داشتند را
 فارسي زبان فعل، زمان كودكان،: كلمات كليدي
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 سمنان شهر ساله 4-12 مغزی فلج کودکان زندگی کيفيت بررسی
 3كريمي فريده ،3فر مهدوي ،محمود3ياوري ،محمد2كيا ساداتال نعيم ،*1بينش مريم

  سمنان پزشکي علوم دانشگاه-توانبخشي دانشکده– كاردماني گروه– مربي 1

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه-پزشکي دانشکده–اجتماعي پزشکي گروه– اجتماعي پزشکي متخصص 2

 سمنان پزشکي علوم دانشگاهانشجويي، كميته تحقيقات د-توانبخشي دانشکده– كاردماني گروه–دانشجو 3

 كه اصياختص آزمونهاي از استفاده با آن ارزيابي و گيرد مي قرار مختلفي عوامل تاثير تحت مغزي فلج كودكان زندگي كيفيت:  هدف و مقدمه

 .اشدب كننده كمک كودكان اين زندگي كيفيت ارتقاي براي كاردرماني مداخالت ريزي طرح در ميتواند باشد شده طراحي كودكان اين براي
 اطالعات پرسشنامه.كردند شركت سال 8±4 سني ميانگين با ،( پسر 15 و دختر 15)  مغزي فلج كودک 30 ، مطالعه اين در: مواد و روش ها

 كيفيت رسشنامهپ والدين نسخه از استفاده با كودكان اين زندگي كيفيت و گرفت قرار استفاده مورد دموگرافيک اطالعات ثبت براي دموگرافيک

 .شد سنجيده مغزي فلج كودكان زندگي
 رفاه ايه حيطه زير به را نمرات بيشترين كنندگان شركت ، زندگي كيفيت به مربوط حيطه زير 7 ميان از ، مطالعه اين نتايج اساس بر:  ها يافته

 ،(48/44±55/19) خانوادگي سالمت هاي يطهح زير به را نمرات كمترين و( 35/65±63/16)  هيجاني رفاه و( 53/66±55/14)  اجتماعي

 .دادند اختصاص( 94/50±23/17) آزردگي و درد و( 83/50±11/14) خدمات به دسترسي
 كرد،بلکه قضاوت زيمغ فلج كودكان زندگي كيفيت مورد در عملکرد اساس بر يا دانست برابر زندگي كيفيت با نميتوان را عملکرد:  گيري نتيجه

  .دارند زيمغ فلج كودكان زندگي كيفيت تعيين در بيشتري اولويت مشاركت و هيجاني رفاه ، اجتماعي رفاه جمله از ياجتماع رواني مسائل
  عملکرد مغزي، فلج ، زندگي كيفيت:  كليدي كلمات
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 "سمنان شهرستان در یادگيری اختالل دارای درکودکان تعادل وضعيت بررسی"
 1زاده رسول معصومه

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه -كميته تحقيقات دانشجويي– توانبخشي دانشکده- سمنان پزشکي علوم مجتمع - دامغان جاده 5 كيلومتر-1 

 درک قبيل از گوناگوني هايحوزه در را مشکالتي كه گيرددربرمي را كودكان از ناهمگوني گروه يادگيري، اختالالت:  مقدمه و هدف
 در نسيتج اساس بر و كلي طور به تعادل وضعيت تعيين باهدف پژوهش اين.. دارند كلي هاي ومهارت نوشتاري يا گفتاري زبان از وفهم،استفاده

 . نمود ارائه آنان توانبخشي جهت در مناسبتري كمک بتوان آن نتايج از استفاده با تا گرفت انجام گروه اين
 تانشهرس استثنايي پرورش و اموزش با هماهنگي و الزم يها مجوز كسب از پس و باشد مي تحليلي - توصيفي مطالعه نوع :مواد و روش ها

 مدل BIODEX تعادلي دستگاه از استفاده با كنترل گروه كودک 58 و(  پسر 31 و دختر 27)  يادگيري اختالل داراي كودک 58 تعداد سمنان

D3 سيستم از استفاده با نتايج.  گرفت صورت تعادل تست ، آزمون شرايط رعايت و spss ويتني من و زوج تي ، اسميرونف كلموگروف روش و 
  گرديد ارائه نتايج و بررسي

 و طرفي و لفيخ -قدامي كلي، تعادل ميانکين درپارامتر بازكودكان چشم با دايناميک تعادل شاخص در كه داد نشان پژوهش اين نتايج:  ها يافته
 تالفاخ طرفي و خلفي– قدامي تعادل ، كلي تعادل هاي پارامتر در زبا چشمان با دايناميک تعادل شاخص در پسران گروه نيز جنس اساس بر

  .  (p>0.05 ) نداد نشان دار معني اختالف پارامترها موارد ي بقيه در و (p>0.05 ) دادند نشان كنترل گروه با دار معني
 پارامتر در ، يادگيري اختالل داراي پسران گروه در خصوصا و باز چشم با دايناميک تعادل زمينه در تعادل اختالل حاضر مطالعه در: گيري نتيجه

   . دهد مي نشان را آنان توانبخشي در تعادل آموزش مداخله لزوم كه داد نشان اختالل طرفي و خلفي – قدامي ، كلي تعادل هاي
 كودكان – تعادل – يادگيري اختالل: كليدي كلمات
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ه تمرینات ثباتی بر روی فعاليت رفتاری ترس ب-اثربخشی افزودن درمان شناختی بررسی

 عضالت در افراد مبتال به کمر درد مزمن غير اختصاصی ميزان فعاليت فيدفورواردی و

 3 (M. Sc)فاطمه احساني  ، 3 (M. Sc)افسانه ابري  ، 2 (Ph.D) رزيتا هدايتي ، 1 (M. Scي)نسيم همتي بروجن
 عضالني، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان-صبي. كارشناس ارشد فيزيوتراپي، مركز تحقيقات توانبخشي ع1
 عضالني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي، سمنان-. استاديار دانشگاه علوم پزشکي سمنان، مركز تحقيقات توانبخشي عصبي2
 علوم پزشکي، سمنانعضالني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه -. مربي دانشگاه علوم پزشکي سمنان، مركز تحقيقات توانبخشي عصبي3

تنه در  عضالت رفتاري ترس به تمرينات ثباتي بر ميزان فعاليت-اثربخشي افزودن درمان شناختيي هدف از اين مطالعه بررس مقدمه و هدف:
 افراد مبتال به كمر درد مزمن غير اختصاصي بود.

مزمن غيراختصاصي مراجعه كننده به كلينيک هاي دانشگاه علوم بيمار مبتال به كمر درد  30مواد و روش ها: طي يک مطالعه كارآزمايي باليني 
 پزشکي سمنان بعد از گرفتن شرح حال و دارا بودن شرايط، وارد مطالعه شدند.

تقسيم شدند. در  رفتاري-تمرينات ثباتي و تركيب تمرينات ثباتي و درمانهاي شناختيبيماران مورد مطالعه به شيوه ي تصادفي به دو گروه درمان 
هفته به صورت يک روز در ميان انجام شد. ميزان فعاليت عضله عرضي شکم در حين دو فعاليت فروبردن  8جلسه درماني در مدت  24هر گروه، 

 شکم بداخل و باال بردن مستقيم اندام تحتاني توسط اولتراسوند، قبل و بعد از درمان مورد ارزيابي قرار گرفت. 

( در حين فعاليت p=.025( و چپ )P=.012داد كه ميزان فعاليت عضله عرضي شکم در سمت راست )يافته ها: بررسي يافته ها نشان 
رفتاري به ميزان قابل توجهي از گروه درمانهاي ثباتي به تنهايي -فروبردن شکم به داخل در گروه تركيبي تمرينات ثباتي و درمانهاي شناختي

( بين P=.46( و چپ )P=.092ين باال بردن مستقيم اندام تحتاني در دو سمت راست )بيشترست. در حالي كه ميزان فعاليت اين عضله در ح
 دو گروه تفاوت معني داري نداشت.

رفتاري را عالوه بر درمانهاي فيزيکي در بهبود بيماران مبتال به كمر درد مزمن -نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق اهميت تركيب درمانهاي شناختي
 ست بر موفقيت درمانهاي گروهي و چند بعدي در اين دسته از بيماران. نشان ميدهد و تاكيدي ا

 كلمات كليدي: كمر درد غير اختصاصي، ميزان فعاليت عضالت، تمرينات ثباتي، تمرينات شناختي رفتاري، عضله
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 مقایسه کيفيت زندگی بيماران با اختالل بلع دهانی حلقی نورولوژیکی و اختالل بلع مکانيکی
 (M.Sc)5(، ركسانا يادگارآذريM.A)4(، مرضيه مداحM.Sc)3(، فاطمه شيبانيPh.D) *2، جالل بختياري1(M.Scروزي)ريحانه نو

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، گروه آموزشي گفتاردرماني، دانشکده توانبخشي -1
 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دانشکده توانبخشي، مركز تحقيقات توانبخشي عصبي عضالني -2
 انشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، گروه گفتاردرمانيد -3
 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، گروه آموزشي گفتاردرماني، دانشکده توانبخشي -4
 دانشگاه علمي كاربردي بهزيستي كرمانشاه -5

ود. شي گوناگوني ايجاد ميهاي نورولوژيک و مکانيکمقدمه و هدف: اختالل بلع دهاني حلقي يکي از مشکالتي است كه در نتيجه بيماري
هد. دزندگي بيمار را تحت تاثير قرار مي باشد كه مجموعه اين عوارض كيفيتشامل عوارض پزشکي، رواني و اجتماعي مي عوارض اين اختالل

عه حاضر، اشد. هدف از مطالبهاي باليني و ابزاري آنان، امري ضروري ميبنابراين ارزيابي كيفيت زندگي بيماران با اختالل بلع در كنار ارزيابي
 مقايسه كيفيت زندگي بيماران با اختالل بلع نورولوژيکي و اختالل بلع مکانيکي بود.

علت اختالل به دو گروه اختالل بلع نورولوژيکي و مکانيکال  براساساي، بيماران با اختالل بلع مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي مقايسه
آزمون كيفيت زندگي بيماران بزرگسال با اختالل بلع دهاني حلقي، نمرات كيفيت زندگي آنان  فارسي فاده از نسخهتقسيم شدند و سپس با است

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 05/0آزمون تي مستقل در سطح معني داري  ها با استفاده ازمحاسبه شد. داده
اي طول مدت غذاخوردن و تمايالت غذايي، فراواني عالئم، انتخاب نوع غذا، خستگي هحيطه كيفيت زندگي آزمون، در حيطه 9ها: از ميان يافته

( اما نمرات بيماران با اختالل بلع  P>05/0داري بين نمرات دو گروه وجود نداشت )و وضعيت خواب، ارتباط و ترس از غذاخوردن تفاوت معني

 تر بود. طور معناداري از بيماران با اختالل بلع نورولوژيکي پايين( بهP<05/0عملکرد اجتماعي و سالمت رواني ) مکانيکي در دو حيطه
تلف هاي مختواند جنبهتوان نتيجه گرفت كه نوع بيماري ايجادكننده يک اختالل ميهاي حاصل از اين پژوهش ميبا توجه به داده گيري:نتيجه

ابراين هنگام بررسي كيفيت زندگي، بايد به علت ايجادكننده آن اختالل و طول گونه متفاوتي تحت تاثير قرار دهد. بنكيفيت زندگي افراد را به
  مدت ابتالي بيمار نيز توجه نمود. 

 نورولوژيکي، مکانيکي، كيفيت زندگي. كلمات كليدي: اختالل بلع دهاني حلقي،

  



 

223 

 استوسو عضله دو الياف کشش زاویه نسبت روی بر کوادریسپس عضله تقویتی تمرینات تاثير بررسی

 پاتالفمورال درد سندرم به مبتال افراد در خارجی واستوس و مایل داخلی
 روشنک هنرپيشه

 

 عضله دو ليافا كشش ي زاويه نسبت بررسي هدف با و شود مي اجرا شده كنترل تصادفي بصورت كه باليني كارآزمايي مطالعه يک مطالعه اين
 به مبتال فرد 60.است شده طراحي فمورال پاتال درد سندرم به مبتال افراد در تمرينات از بعد و قبل خارجي واستوس و مايل داخلي واستوس ي

 گروه و تمرين گروه:ميگرند قرار مجزا گروه دو در شده كنترل تصادفي صورت به سال 40-12 سني ي محدوده با پاتالفمورال درد سندرم

 و شود مي گيري اندازه دينامومتري Biodex دستگاه توسط فمورال اتالپ درد سندرم به مبتال افراد در كوادريسپس عضالت قدرت. كنترل
 هفته 4 بتالم افراد اول درگروه ؛ گردد مي بررسي اولتراسونوگرافي دستگاه ي وسيله به خارجي واستوس و مايل داخلي واستوس فيبرهاي زواياي

  . شود مي انجام گروه دو هر افراد براي مجددا ها ابيارزي تمام دوره اين پايان ودر دهند مي انجام كوادريسپس تقويتي تمرين
 اولتراسونيک برداري تصوير|گشتاور|خارجي واستوس و داخلي واستوس ي عضله كشش ي زاويه|فمورال پاتال درد سندرم
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 آینه درمانی در کاردرمانی: یک مقاله مروری
 2مباركه* صابري ، شيرين1مباركه صابري پروين

 سمنان، سمنان، ايران پزشکي علوم دانشگاه كيمته تحقيقات دانشجويي، اردرماني،ك كارشناسي دانشجوي
 دانشجوي كارشناسي ارشد كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران

 

 عملکرد بهبود ثباع ميشود و هدايت بيمار توسط اينکه آن از مهمتر و است ارزان و ساده درمان يک Mirror therapy: مقدمه و هدف 
 .ميگردد فوقاني اندام

 در اييه گزارش آن از بعد .كردند معرفي شده قطع اندام درد درمان براي را آينه توسط شده ايجاد بينايي تصاوير از استفاده راجرز، و راماچاندران 

 از بعد حسي بازآموزي در و (CRPS) پيچيده اي يهناح درد سندرم مانند درد مهاي سندر ساير با بيماراني در روش اين از آميز موفقيت استفاده
 .شد ارائه دست هاي آسيب

 مسال سمت اندام طرف از حالت اين در.ديگر قرار مي دهد سمت در را ديده آسيب اندام و طرف يک در را سالم اندام بيمار اي، آينه جعبه يک در
 از.شودمي گرفته نظر در ديده آسيب دست حركت عنوان به آينه در سالم دامان حركت تصوير. ميدهد حركت را اندام اين و ميکند نگاه آينه در

 درد از ناشي ايه پوزيشن از بيمار اندام ميشود باعث و ميشود ممکن ديده آسيب اندام دادن ساختگي،حركت بينايي فيدبک اين از استفاده طريق
 .شود رها

 بعدا و شد يافت ميمون حركتي پيش كورتکس در ابتدا نورون اين. ميپردازد روش ينا اصول توضيح به اي آينه ازنورون استفاده با ريزوالتي،
 فرد كه يکساني عمل ي ه مشاهد هنگام هم و عمل هنگام در هم اي آينه نورون. دارند را سيستمي چنين هم ها انسان كه كرد كشف رزي،

 ت.اس آن انجام حال در كننده مشاهده فرد خود گويي كه ميدهد بازتاب طوري را رفتار آن نورون، سپس. ميشود فعال ميدهد انجام را آن ديگري

 بنابراين.بفهمد ديگررا فرد emotional شرايط و رفتارها،قصد و دهد تشخيص دروني صورت رابه تجارب فرد كه ميشود باعث اي آينه نورون

 فردي حالت اين در.داشت خواهد نيز يکساني emotion بلکه ندك تجربه راsensation ميتواند تنها نه ميکند تقليد را رفتارديگري درحاليکه

 .باشد داشته را بودن سالم emotionيا sense، سالمش اندام تصوير ي مشاهده با ميتواند است عضو قطع دچار كه

مورد  google scholar, science direct ,wiley springer , مواد و روش ها: مقاالت مرتبط با روش آينه درماني از پايگاه هاي
 بررسي قرار گرفتند.

 يناييب سيستم و عمقي حركت،حس قصد بين تضاد زيرا داشت را در آسيب هاي ذكر شده درد كاهش انتظار ميتوان روش اين انجام با: ها يافته
 .ميشود حل

 آن تاثير و دارد( عمقي درد و فشار حس)  عمقي سوماتيک درد روي بر بيشتري تاثير شده، اين روش درماني انجام تحقيقات طبق: گيري نتيجه
 .هستند حركات ايجاد و حركتي-حسي اعصاب كردن يکپارچه مسئول عمقي هاي بافت زيرا است كمتر سطحي درد روي بر

 اي آينه نورون ،كاردرماني،Mirror Therapy: كليدواژه
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 تأثير بهداشت صوتی بر صوت معلمين
 سپيده سيد -3طيبه شکريان  -3مرضيه مداح  -2ريحانه نوروزي  -2خلصين مريم م -1جالل بختياري  -1فاطمه كسبي

 عضالني دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دانشکده توانبخشي –مركز تحقيقات عصبي  .1

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دانشکده توانبخشي، گروه آموزشي گفتاردرماني .2

 فتاردرمانيدانشگاه علوم پزشکي سمنان، دانشکده توانبخشي، كارشناس گ .3

 –مقدمه و هدف: مشکالت جدي صوت تأثير آشکاري بر شغل معلمين و حضور انها در كالس دارد، به طوري كه باعث مشکالت اقتصادي 
اجتماعي و عاطفي در آنها مي شود. به همين دليل اين مطالعه با هدف بررسي تأثير بهداشت صوتي بر صوت و مشکالت صوتي آنها انجام شده 

 است. 
مشکل صوتي بودند  2يا بيشتر از  2اد و روش ها: در اين مطالعه كارازمايي باليني، صوت معلمين مقطع ابتدايي كه اغلب اوقات داراي حداقل مو

جلسه يک ساعته تحت آموزش بهداشت صوتي قرار گرفتند( و گروه شاهد) تحت آموزش قرار نگرفته بودند( مورد بررسي  4در دو گروه مورد) كه 

و پرسشنامه ي خود ساخته اي كه اعتبار و روايي آن از طريق آلفاي كرونباخ  speech studioگرفت. داده هاي بدست آمده از نرم افزار قرار 

α=75% ماه( جمع آوري شد، از آزمون  2قبل و بعد از مداخله) پس از  بدست آمده بودONE WAY ANOVA  جهت مقايسه تغييرات دو
 گروه استفاده شد. 

ها: يافته ها نشان داد كه احساس خستگي صوتي، احساس خشکي در گلو و گلو پاک كردن، تعداد مشکالت صوتي، ميانگين فركانس پايه،  يافته
در معلميني كه تحت آموزش بهداشت صوتي قرار گرفته بودند قبل و بعد از آموزش  ميانگين شدت ، در صد آشفتگي فركانس و شدت صدا

 (. P<0.001لميني كه تحت آموزش قرار نگرفته بودند تفاوت معني داري با هم داشتند)بهداشت صوتي نسبت به مع
 نتيجه گيري: بهداشت صوتي روي كاهش مشکالت صوتي معلمين تأثير دارد. 

 كلمات كليدي: بهداشت صوتي، مشکالت صوتي، معلمين 
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اخير کودک مبتال به ت بررسی تاثير استفاده از مدل دو بعدی جنتایل بر کسب تعادل ایستادن در

 رشدی
 2،پروين صابري مباركه  1شيرين صابري مباركه* 

 . دانشجوي كارشناسي ارشد كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران 1
 ايران سمنان،سمنان، پزشکي علوم دانشگاه توانبخشي، دانشکده دانشجويي، تحقيقات كميتهشجوي كارشناسي، . دان2

قدمه و هدف: در توانبخشي كودكان مبتال به تاخير رشدي، كسب تعادل ايستادن، مرحله اي است كه بعد از انتقال به حالت ايستاده، اهميت م 

خواهد  staggering gaitزيادي دارد و بدون كسب اين مرحله، كودک يا به علت ترس از افتادن تمايلي به راه رفتن نشان نمي دهد و يا 
مهارت به صورت مرحله به مرحله و درجه بندي شده موجب تسهيل و تثبيت يادگيري مي شود، بر اين اساس، هدف اين مطالعه  داشت. آموزش

 بررسي تاثير استفاده از مدل دو بعدي جنتايل به منظور كسب تعادل ايستادن ميباشد. 
مبتال به تاخير رشدي، به شيوه در دسترس انتخاب شد. ارزيابي  مواد روش ها: در اين مطالعه كه به روش مداخله اي تجربي انجام گرفت، كودک

بر اساس كسب مراحل رشدي صورت گرفت.معيار انتخاب شامل توانايي انتقال فعال به حالت ايستاده و عدم كسب تعادل ايستادن بود.عوامل 
به عنوان معيار خروج در نظر گرفته شدند. در اين مطالعه  مداخله گر در تعادل مانند تون عضالني غير طبيعي، اختالل بينايي، اختالل مخچه اي،

به آموزش تعادل ايستادن طبق مدل حركتي دو بعدي جنتايل پرداخته شد اين مدل شامل تغيير شرايط محيطي و شرايط فعاليت در شانزده 
وي اس كسب تعادل حالت ايستاده با استفاده از پيشرمرحله ميباشد.كودک بعد از كسب هر مرحله به مرحله بعد انتقال داده ميشود. ارزيابي بر اس

 در مراحل مدل جنتايل انجام شد. كسب آخرين مرحله به عنوان ارزيابي نهايي در نظر گرفته شد.
 د.ريافته ها: در اين مطالعه، كودک مورد بررسي بعد از سي جلسه درمان كاردرماني، تعادل ايستادن در مرحله آخر مدل جنتايل را به دست آو
ه بر ونتيجه گيري: استفاده از مدل دو بعدي جنتايل در كسب تعادل ايستادن در مورد بررسي شده تاثير گذار بود. با توجه به اينکه اين مدل عال

 نيز افزايش ميدهد. مرحله بندي، به صورت دو بعدي، هم محيط و هم فعاليت را مد نظر قرار مي دهد، قابليت تعميم و انتقال مهارت را
 كلمات كليدي: مدل دو بعدي جنتايل، تعادل، ايستادن، تاخير رشدي.
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 متانول مسموميت باگزارش یک مورد ابتال به دیزارتری هایپوکينتيک ناشی از 
 3(، نوشين مسعوديانM.Sc) 2(، فاطمه كسبيPh.D) 2(، جالل بختياريM.A) *1(، مرضيه مداحM.Sc) 1ريحانه نوروزي

 سمنان، گروه آموزشي گفتاردرماني، دانشکده توانبخشيدانشگاه علوم پزشکي  -1
 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دانشکده توانبخشي، مركز تحقيقات توانبخشي عصبي عضالني -2
 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، گروه داخلي، دانشکده پزشکي -3

 
ناختي شتالالت باليني از قبيل نابينايي، بد عملکردي عصبتواند موجب اسيدوز متابوليک شديد و اخمقدمه و هدف: مسموميت با متانول مي

هاي نورولوژيک، يک ديزارتري خفيف، يک سندرم شبه پاركينسون، يک چهره دائمي، پاركينسونيسم و حتي مرگ شود. در برخي موارد، بررسي
 دهند.هاي پوسچرال غيرطبيعي را نشان ميماسکه، برادي كينتيک اندام و رفکس

توسط متخصص  glottal gapتاري ديد، مشکالت پوسچرال و حركتي، با تشخيص عالئم  اي است كه باساله 22ار: بيمار مرد معرفي بيم
گفتار و  هاي تخصصي اختالالتبررسي منين سمنان ارجاع داده شد.وبه كلينيک گفتاردرماني مركز آموزشي درماني اميرالمگوش و حلق و بيني 

فتار و توليد شدن متناوب گآلودگي صدا، يکنواخت بودن ارتفاع صدا، سريعكاهش بلندي صدا، نفسد. با توجه به عالئم زبان برروي بيمار انجام ش
جلسه بر روي وي صورت  10تشخيص ديزارتري هايپوكينتيک براي بيمار مطرح شد و اقدامات درماني متناسب در طي  هانرم و ماليم همخوان

 گرفت.

کان شمار آيد، در صورت مراجعه چنين بيماراني، پزشتواند از جمله عوارض مسموميت با متانول بهاينکه اختالل تکلم مي گيري: با توجه بهنتيجه
 شناسان گفتار و زبان بررسي وضعيت گفتاري بيمار را بايد مورد توجه قرار دهند.و آسيب

 متانول، مسموميت، ديزارتري هايپوكينتيک كلمات كليدي:
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  اوليه های رفلکس تداوم از ناشی یادگيری و عیاجتما مشکالت
 2مباركه صابري پروين ،1مباركه صابري شيرين

 . دانشجوي كارشناسي ارشد كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران 1
 ايران سمنان،سمنان، پزشکي علوم دانشگاه توانبخشي، دانشکده دانشجويي، تحقيقات كميتهشجوي كارشناسي، . دان2

  
 ضروري او ماندن زنده براي نوزاد زندگي اول هاي هفته در كه هستند اتوماتيک و ارادي غير حركاتي اوليه رفلکسهاي: هدف و مقدمه
 6-12 از عدب ها رفلکس اين تداوم.ميشوند مهار رفلکسها ميشوند،اين غالب ارادي واكنشهاي و ميکنند رشد مغز باالتر مراكز هنگاميکه.هستند
 رشدي-عصبي اختالالت دچار دارد وجود آنها در اوليه هاي رفلکس از تعدادي كه كودكاني. ميشود گرفته نظر در طبيعي غير ماهگي
 اجتماعي التمشک بررسي مطالعه، اين هدف. دارد باقيمانده هاي رفلکس تعداد و باقيمانده رفلکس قدرت به بستگي اختالالت اين شدت.هستند

 .باشد مي اوليه هاي رفلکس تداوم از يناش يادگيري و

 رفلکس تداوم زمينه در google scholar, springer, science direct ,wiley هاي پايگاه از مقاالتي مطالعه با : مواد و روش ها 

  .شد پرداخته موضوع اين بررسي به اوليه هاي

 TONIC LABYRINTHINE ,MORO ,ASYMETRICAL هاي رفلکس تداوم از ناشي يادگيري و اجتماعي مشکالت: ها يافته

TONIC NECK SYMETRICAL TONIC NECK باشد مي ذيل موارد جمله از مواردي شامل:  
 عدم ضعيف، ي انهتک حواسپرتي،كنترل انگيخته، بسياربر ويا خشن،مضطرب بودن، ترسو توپ، با بازي در مشکل حسي، بيش ، دهي پاسخ بيش
 احساسات بلوغ

 خواندن، هنگام در خط كردن گم و وسط خط از عبور در بينايي؛مشکل تعقيب مشکالت ظريف، حركتي هاي مهارت و دستخط مشکالت
 به عقايد يانب در اسکليوز،ناتواني احتمال راست، و چپ تشخيص در ؛مشکل متقاطع طرفي غلبه يا بودن دوطرفه صورت به طرفي غلبه مشکالت

 دست و چشم هماهنگي التمشک بينايي، تعقيب مشکالت نوشته، صورت
 مشکالت مالاحت بينايي، ادراک مشکالت بينايي تطابق و بينايي، اوكولوموتور،تعقيب عملکرد نقص ، شل يا سفت عضالت تعادل، ضعف 

 از يفضع درک حركتي، ريزي برنامه در ،اختالل سرعت و فاصله،عمق قضاوت در مشکل ، پنجه روي رفتن راه سازماندهي، مشکالت شنيداري،
  ابهمش حروف با آنها كردن ميکس ويا حروف و اعداد نويسي برعکس به تمايل خواندن، هنگام در خطها يا كلمات انداختن ازقلم ريتم، و زمان

 به امر اين رفتنگ نظر در كه ميباشد اوليه رفلکسهاي تداوم از ناشي اجتماعي و يادگيري مشکالت شيوع ي دهنده نشان ها بررسي :گيري نتيجه

  .است اهميت حائز ياگيري اختالل دچار كودكان درمان در خصوص
 يادگيري و اجتماعي مشکالت|اوليه هاي رفلکس كلمات كليدي: تداوم
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 کوتاهی به مبتال کودکان در رفتن راه اصالح بر (context)محيط بر مبتنی درمان تاثير بررسی

 آشيل
 2مباركه صابري پروين ،1مباركه صابري شيرين

 شجوي كارشناسي ارشد كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران . دان1
 ايران سمنان،سمنان، پزشکي علوم دانشگاه توانبخشي، دانشکده دانشجويي، تحقيقات كميتهشجوي كارشناسي، . دان2

  

 دچار Tonic Labyrinthine Supineو Positive Supportive Reaction رفلکس تداوم علت به كه كودكاني:هدف و مقدمه

 راه خود هاي پنجه روي بر و نموده حذف را heal strike ي مرحله عادتي صورت به رفتن راه هنگام ميشوند،در آشيل تاندون خفيف كوتاهي

 در context نقش با رابطه در..نميشود كودكان اين در رفتن راه اصالح موجب تنهايي به كوتاهي بردن بين از و رفلکس كردن حذف.ميروند

 روي بسزايي تاثير فعاليتها اهداف و اشيا، اين هاي ها،خصوصيت فعاليت در استفاده مورد (object)اشيا كه ميدهد نشان تحقيقات درمان،
 مهارتي و حالاص در محيط بر مبتني درمان اثر بررسي مطالعه اين هدف. قراربگيرند مدنظر درمان در دقيق بسيار بايستي و دارند حركتي عملکرد

 .ميباشد آشيل كوتاهي به مبتال كودكان رفتن راه شدن
 شهرستان ياسين كاردرماني مركز به كننده مراجعه كودک نمونه 2 گرفت انجام تجربي اي مداخله روش به كه مطالعه اين در:روشها و مواد

 مورد فلکشن دورسي ي درجه گيري اندازه و TLR , PSR رفلکس تست از استفاده با ها نمونه.شدند انتخاب دسترس در ي شيوه مباركه،به
. ميرفتند راه جهپن روي بر كه بود كودكاني در آشيل تاندون خفيف وكوتاهي شده، ذكر رفلکسهاي تداوم شامل انتخاب معيار.گرفتند قرار ارزيابي

 رفع و فلکشن دورسي ي درجه افزايش ، TLR و PSR رفلکسهاي حذف به اول ي جلسه 10 در كه بود اي دقيقه45 جلسه20 شامل مداخله

 10 پايان در. گرفت قرار نظر مد محيط بر مبتني درمان نيز درمان از مرحله اين مختلف،در هاي context اعمال با. شد پرداخته آشيل كوتاهي

 هنوز كودک رفتن بود،اماراه فلکشن دورسي ي دامنه شدن كامل و TLRوPSR رفلکس حذف ي دهنده نشان مجدد اول،ارزيابي ي جلسه
 رارق رفتن راه الگوي اصالح روي بر درمان تمركز و يافت ادامه شده كسب دامته حفظ براي درماني دوم،تمرين ي جلسه 10 در. بود نشده اصالح

 اهر صحيح الگوي ,toe off heel strike, mid stance ,heel off مرحله4 به رفتن راه مراحل كردن مجزا با كه صورت اين به.گرفت

 ايه محرک كردن اضافه و سطح، ثبات ارتفاع،تغيير مختلف،تغيير جنسهاي از استفاده طريق از متنوع هايcontext و شد داده آموزش رفتن
 .شد اعمال محيطي

 .شد منتقل شده تعيين هاي context در رفتن راه مزاحم،الگوي رفلکسهاي حذف بر عالوه بررسي مورد هاي نمونه در:ها يافته

 در هم مختلف هايcontext از استفاده ميرسد نظر به كه داد نشان مداخله از بعد و قبل،حين، ها، نمونه ارزيابي از حاصل نتايج:گيري هنتيج 

  .باشد گذار تاثير مهارت يادگيري هم و درماني تمرين
 محيط بر مبتني توانبخشي |آشيل كوتاهي |رفتن راهكلمات كليدي: 
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 پارکينسون به مبتال بيماران زندگی کيفيت در رمانیکارد مداخالت نقش بررسی

 1نوبريان فرانک

 ايران سمنان،سمنان، پزشکي علوم دانشگاه توانبخشي، دانشکده دانشجويي، تحقيقات كميته 1

 

 دوپامين ي نندهك ترشح هاي سلول رفتن ازبين براثر كه است پيشرونده و كننده ناتوان عصبي دژنراتيو بيماري يک پاركينسون :هدف و مقدمه
 استراحت درحال ترمور به ميتوان بيماري اين عاليم از ميشود مشاهده نيز جوانان در ولي بوده سالمندان در بيشتر بيماري اين شيوع. ميدهد رخ

 ناختيش مشکالت ميتواند شديد مراحل در بيماري اين همچنين كرد اشاره چشم خيرگي وحالت تعادل ،نداشتن عضالني حركت،سفتي ،كندي
 بيماران مستقل عملکرد و بهبود روند در كاردرماني مداخالت نقش بررسي مطالعه ازاين هدف .باشد داشته دنبال به را عقلي زوال ويا ،افسردگي
 .ميباشد زندگي ي مره روز هاي فعاليت انجام در پاركينسون

 موتور زندگي،كاردرماني،در مره روز هاي ركينسون،فعاليتپا چون هايي واژه كليد براساس مروري صورت به مقاله اين :مواد و روش ها

 شد انجامpedreticوcara نظير كاردرمني ومنابعotseekerوpubmed جستجوگرهاي
 نتيجه ودر يشودم زندگي ي روزمره هاي فعاليت در بيماران اين استقالل عدم به منجر پاركينسون ازبيماري ناشي عاليم انجاييکه از:نتيجه گيري

 و كششي ايه ورزش انجام نظير كاردرماني مداخالت كه رسيد نتيجه اين به ميتوان رو ازاين ميگردد بيماران اين زندگيه كيفيت كاهش همنجرب
 فتيس از پيشگيري جهت در ماساژمکرر و گرم حمام از ،استفاده قامت راستاي بهبود و مفاصل بدشکلي از جلوگيري ذرجهت پذيري انعطاف

 دست دعملکر افزايش و لرزش اثرات كاهش جهت تطابقي هاي تکنيک تعادل،اموزش حفظ براي ايمن هاي تکنيک از ستفادها و عضالني،ارتقا
 محدوديت کهانجايي واز شود جلوگيري ديدگي اسيب و افتادن از كه شود طراحي اي گونه به بايد منزل محيط همچنين.باشد مفيد بسيار ميتواند

 و انيكادرم مداخالت دهد قرار تاثير تحت را بيمار زندگيه كيفيت و استقالل و بيمارشود شدن عاجز موجب است ممکن بيماري تدريجي هاي
 داشته زندگي رهم روز هاي درفعاليت بيماران اين مستقل عملکرد و زندگي كيفيت بهبود روند در سزايي به نقش ميتواند خانواده از گرفتن كمک
 .باشد

  



 

231 

  Club Foot پاچنبری دفورميتی درمان در نیکاردرما مداخالت نقش بررسی
 1نوبريان فرانک

 ايران سمنان،سمنان، پزشکي علوم دانشگاه توانبخشي، دانشکده دانشجويي، تحقيقات كميته 1

 
 ، اهاستخوان كه است مادرزادي دفورميتي يک بيماري اين. باشد مي كودكان در ارتوپدي شايع اختالالت از يکي چنبري پاي: هدف و مقدمه

 جبمو پا طبيعي غير وضعيت اين كه سازد مي درگير طرفه دو يا طرفه يک صورت به را پا ساق و پا كف خوني عروق و تاندونها ها، ماهيچه

 Hind foot equines – Fore foot in add به توان مي بيماري اين عالئم از.گردد مي پا مفاصل هاو استخوان طبيعي غير رشد

and sup - باتوجه.كرد شارها كالکانئوس تالو زاويه در تغيير– پا اينورژن و فلکشن پلنتار – سالم سمت از كوچکتر و تر الغر مبتال پاي ساقه 
 بيماري به مبتال افراد درمان در كاردرماني مداخالت نقش بررسي مطالعه اين از هدف بيماري اين هاي محدوديت و ومشکالت عالئم به

Club Footباشد مي . 

 جستجوگرهاي موتور درمان،كاردرماني،در ،كيفيت Club Foot چون هايي واژه كليد براساس مروري صورت به مقاله اين: روش هامواد و 

pubmedوotseekerنظير كاردرماني ومنابعot for children وpedreticبايد بيماري اين مشکالت به باتوجه:نتيجه. شد انجام 
 درمان– حركتي مشکالت درمان شامل بيمار وسن شدت به باتوجه كاردرماني مداخالت و درمان كه دشو شروع درمان تشخيص از بعد بالفاصله

 . باشد مي اجتماعي-رواني ودرمان تطابقي هاي

 تواند مي درمانگرClub Foot بيماري به مبتاليان دردرمان كه شود مي حاصل نتيجه اين گرفته صورت هاي بررسي براساس :نتيجه گيري

 رفع منظور به Bandage و Casting كششي، تمرينات ، عضالني هاي گروه تقويت براي پيشرونده مقاومتي تمرينات ظيرران خدماتي

 تطابقي درمان حيطه در كندوهمچنين ارائه Gait traning و بدشکلي پيشرفت از جلوگيري و اسپاسم با مقابله ، حركتي هاي محدوديت

 ميله نصب مثل كودک شرايط با متناسب زندگي محيط در تطابق ايجاد و Denis Browne Splint مانند ها دفورميتي اصالح براي تجويز
 ايجاد انزواي جهت در تواند مي اجتماعي- رواني هاي درمان ي حوزه در كاردرماني همچنين شودو واقع موثر تواند مي كودک تعادل حفظ جهت
 بهبود جهت در والدين با مشاوره و والدين و كودک به بازي هاي مهارت آموزش كودک، در بازي هاي مهارت رشد در اختالل نتيجه در شده

  .دهد ارائه كودک عاطفي رشد

 Club Foot-درمان-كاردرماني-كلمات كليدي: مداخالت
  



 

232 

  Achondroplasia بيماری به مبتال افراد درمان در کاردرمانی مداخالت نقش بررسی
 1نوبريان فرانک

 ايران سمنان،سمنان، پزشکي علوم دانشگاه توانبخشي، دانشکده جويي،دانش تحقيقات كميته 1

 

يک نوع از رايج ترين انواع ديس پالزي اسکلتي مي باشد. اين بيماري يک اختالل ارثي بوده كه روي  Achondroplasia مقدمه و هدف:
ير گذاشته و باعث رشد فيزيکي نامناسب مي شود.از رشد نرمال سلول هاي غضروف و استخوان )مخصوصا استخوان هاي دراز ران و بازو( تاث

كوتاهي  –انحرافات ستون فقرات  –دستان سه دندانه اي  –ژنوواروم  –دندان هاي كج و معوج  -عالئم اين بيماري ميتوان به پيشاني برجسته
مداخالت كاردرماني در درمان افراد مبتال به قد اشاره كردو باتوجه به مشکالت و محدوديت هاي اين بيماران هدف از اين مطالعه بررسي نقش 

 است. Achondroplasia بيماري

. درمان ،كاردرماني،در موتور جستجوگرهاي Achondroplasia مواد و روش ها: اين مقاله به صورت مروري براساس كليد واژه هايي چون

pubmedوotseekerومنابع كاردرماني نظيرot for children وpedreticانجام شد. 

شود وجود ندارد پس بنابراين تمركز  Achondroplasiaيافته ها: از انجاييکه در حال حاضر روش استانداردي كه باعث بهبودي كامل 
اجتماعي و جلوگيري از محدوديت -مداخالت كاردرماني بيشتر در زمينه ي درمان مشکالت حركتي. درمان هاي تطابقي ودرمان هاي رواني

 ردن درد و دفورميتي اين بيماران مي باشد. هاي آينده و برطرف ك
ات ننتيجه گيري: باتوجه به مشکالت اين بيماران كاردرمانگر در زمينه ثبات مفصلي. كاهش شلي ليگاماني و بهبود وضعيت عضالني ابتدا از تمري

ظور افزايش سطح استقالل در فعاليت بهره مي برد.همچنين به من Activeايزومتريک و تمرينات تحمل وزن روي اندام ها وسپس تمرينات 

متناسب با شرايط فرد مي پردازدو همچنين مهمترين نقش كاردرماني Knight Braceهاي روزمره به تشخيص وساخت وسايل كمکي نظير 
زمينه افزايش در درمان اين بيماران در حيطه تشويق كودک براي شركت در فعاليت هاي گروهي، آموزش و مشاوره به فرد و خانواده او در 

 اعتماد به نفس و چگونگي برقراري ارتباطات اجتماعي موفق مي باشد.

 Achondroplasia -درمان–مداخالت –كلمات كليدي:كاردرماني 
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 گزارش موردی یک کودک نابينا
 حسن مطهري نژاد،معصومه رسول زاده ،مباركه پروين صابري ژينوس جديدي ،

 توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانكميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده 

مقدمه و هدف: نابينايي يکي ازشايعترين و مهمترين گروه هاي معلولين جسمي ميباشد.اين گروه به نابينايان مطلق ونيمه بينايان وافرادي 
ي ي كه غالبا تحت تاثير يک ژن نهفته واتوزومباضعف بينايي شديدقابل تقسيم اند.عوامل موثردراين مت؛ففعلوليت عبارت اند از:عوامل ارث

.عوامل محيطي كه به علت فقدان بهداشت ووجودبيماري هايي مانند آبله وتراخم وهمچنين ناشي ازضربه ها وحوادث مختلفي رخ 2بوجودمي ايد.
دكه روي عضالت واعصاب بينايي جنين .عوامل مادرزادي بدين معني كه مادر در دوران بارداري مبتالبه بيماريهاوعفونت هايي ميشو3ميدهد.

 موثرخواهدبود.
براي تطبيق نابينايان با اين وضعيت جهت به دست آوردن استقالل فردي ودرزندگي شخصي واجتماعي همچنين استقالل مادي توان بخشي 

 وآموزشي ضرورت پيدا ميکند.
 نابينايي ميباشد.ضمنا والدين كودک نيزنسبت فاميلي دارند.معرفي مورد: مراجع دختري دو ساله ونابينا است كه داراي سابقه فاميلي 

در  حركتي)هماهنگي دوطرفه ويکطرفه(اختالل_مشکالت:اختالل دروضعيت حسي)المسه،بينايي،شنوايي،وستيبوالر(،اختالل در مهارتهاي دركي
اشيا،تفاوت ها،داخل و خارج،مفاهيم  مهارت هاي حركتي درشت،اختالل مهارت هاي حركتي ظريف،اختالل در مهارت هاي شناختي)شناخت

 پايه،سردوگرم(اشکال در زمينه هاي فعاليت روزمره)غذاخوردن بادست و قاشق(
برنامه درماني: طي پروسه درمان تمرينات مربوط به تعديل حسي وتقويت حركات درشت و ظريف ازجمله گرفتن ورها كردن ارادي وآپوزيشن 

ن جز اولويت هاي اصلي برنامه درماني قرارگرفتند.جهت بهبود مهارت هاي ادراكي حركتي باتوجه به كودک وهمچنين تعادل دايناميک وپريد
گرايش عملکردهاي بيماربه سمت راست،فعاليت ها طرح ريزي شدند.فراگيري مهارت هاي فعاليت هاي روزمره ازطريق آموزش به خانواده 

 كودک صورت گرفت.
 تکنيک هاي مورداستفاده در درمان:

 .آموزش مهارت هاي بازي4.افزايش مهارت هاي ارتباطي)بين فردي(3.رفتاردرماني )تقويت مثبت(2يکپارچگي حسي.1
نتيجه درمان:درطي مداخالت آموزشي كه جهت تعديل حسي،كاهش حساسيت لمس بيماروافزايش آگاهي كودک در مورد جهت يابي صداهاي 

يداكردن جهت تابش نور پيشرفت مناسبي مشاهده گرديد.درزمينه ي هماهنگي محيط و تعديل حس وستيبوالر همچنين افزايش سرعت پ
خارج و بده و بگير پيشرفت مناسبي -داخل-عقب-دوطرفه ي اندام ها،مهارت هاي حركتي ظريف و گراس وشناخت مفاهيم پايه مانند:جلو

 راي كودک در نظر گرفته مي شود.صورت گرفت.با توجه به همکاري خوب خانواده وسرعت يادگيري كودک پيش آگهي خوبي ب
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 خون ارفش به مبتال افراد خون فشار روی بر اکسنتریک تمرینات مدت طوالنی و فوری اثر بررسی

 سمنان شهر در دارو با شده کنترل باال
 ، حميده مشهدي هاشمي1بختياري هوشنگ امير

 سمنان، پزشکي علوم دانشگاه .1
  

 سويه کي مطالعه اين.باشد مي دارو با شده كنترل باال خون فشار افراد خون فشار روي بر اكسنتريک تتمرينا اثرات بررسي مطالعه اين هدف
 دياستوليک خون فشار و جيوه مترميلي 179 تا 140 بين ها آن سيستوليک خون فشار كه افرادي: مطالعه به ورود شرايط. است تصادفي و كور
 داشته تحرکبي زندگي بايد كننده شركت افراد تمام. شوندمي مطالعه وارد شودمي كنترل دارو با نهاآ فشارخون كه جيوه مترميلي 109 تا 90 بين

 و كليوي ،تنفسي بيماران ديابتي، الکلي، سيگاري، افراد: مطالعه از خروج شرايط. باشند نداشته منظم ورزشي يبرنامه گذشته ماه 6 طي در و
 ام مداخله. هستند كنترل تحت ماه يک مدت به مداخله از قبل افراد.است شده گرفته نظر در نفر 20 ننمو حجم.شوند مي خارج مطالعه از قلبي

 افراد خون فشار در تغيير مطالعه پيامد.باشد مي هقته 4 مدت به هفته در بار3 دقيقه30 مدت به تردميل روي درصد10 منفي شيب در رفتن راه
  باشد مي

  
 دياستوليک خون فشار |سيستوليک خون فشار | نتريکكانس انقباض |اكسنتريک انقباض
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 مزمن رینوسينوزیت در فيزیوتراپی تاثير بر مروری
 روحاني ميترا

  ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پزشکي، دانشکده دانشجويي، تحقيقات كميته
 آنتي زا استفاده بر پزشکي درمانهاي حاليکه در.است يتنفس فوقاني مجاري التهابي شايع بيماري يک مزمن رينوسينوزيت :مقدمه و هدف

 شامل كه ويکردهايير اينرو از.ميدهند نشان مقاومت آنها به نسبت بيوفيلم سطح در باكتريها از زيادي است،تعداد استوار سيستماتيک بيوتيکهاي
 درمان شنهاديپي هاي گزينه عنوان به ميتوانند باشد انها غشاي بردن بين از و آنها جمعيت افزايش از باكتريها،جلوگيري مولکولي اجتماع بالک
 مزمن وزيترينوسين درماني هاي مداليته بعنوان دياترمي ويو شورت و اولتراسوند،ليزر مانند فيزيوتراپي هاي مداليته ميان اين در.شوند مطرح

 از پيش كه تس مقاالتي مرور با مزمن رينوسينوزيت بر تراپيفيزيو تاثير بررسي مقاله اين هدف:هدف. ميگيرند قرار استفاده مورد كه سالهاست
 اطالعاتي منابع در 2015 تا 2005 زماني فاصله در مطالعه جستجوي:مطالعه روش. است شده انجام بيماران از گروه اين روي اين

Pubmed,Sciencedirect,Googlescholar,Cochrane و ProQuest مزمن،مداليته سينوزيتفيزيوتراپي،رينو هاي واژه كليد با 
 مرور مقاالت به توجه با:گيري نتيجه. شدند انتخاب بودند ورود معيارهاي داراي كه مقاله 12مقاله، 40 بين از: ها يافته. شد انجام ضدالتهاب و

 با نتيجه در.بگذارند تاثير ودخ تهابيضدال آثار به توجه با سيستماتيک بيوتيکهاي آنتي به مقاوم باكتريهاي بر ميتوانند فيزيوتراپي هاي شده،مداليته
 آينده پژوهشهاي.هستيم روروبه جراحي مداخالت كاهش آن متعاقب و پزشکي رويکردهاي بيوتيکها،پيشرفت-آنتي به نسبت مقاومت كاهش

  .بپردازند مزمن وزيتسين در نيدرما رويکرد بهترين به دستيابي براي بيوتيکهاآنتي از استفاده و فيزيوتراپي همزمان تاثير بررسي به ميتوانند
  ضدالتهاب و مداليته|مزمن رينوسينوزيت|كلمات كليدي: فيزيوتراپي
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 گفتاردرمانی در دور راه از پزشکی
 كامران فريدهفاطمه پناهي، سرور غالميان، 

  ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه توانبخشي، دانشکده دانشجويي، تحقيقات كميته
 

 ردرمانگ ارتباط طريق از تخصصي خدمات ي ارائه براي دور، راه از وتکنولوژي الکترونيکي ازخدمات است عبارتTelehealth هدف:مقدمه و 
 به تاييروس و شهري درمناطق افراد يکسان دسترسي. دارد كاربرد مشاوره و مداخله ، ارزيابي براي كه باشد مي درمانگر با درمانگر يا و بيمار با

 راه از گفتاردرماني خدمات ارائه براي ومعتبر ممکن و دارد اجرا قابليت كه باشد مي رشد درحال روش يک Telehealth اردرمانيگفت خدمات
 است شتربي مزمن هاي بيماري به ابتال احتمال سن افزايش با و دارند نياز گفتاردرماني خدمات به توجهي قابل ميزان به پير جمعيت. است دور

 طقمنا در كه افرادي براي همچنين و ندارند را كلينيک به رفتن توانايي و دارند فيزيکي مشکل كه افرادي براي Telehealth بنابراين
 ارتباطي فزارا نرم و تکنولوژي پيشرفت با كه شود مي وهزينه وقت در جويي صرفه باعث و است مناسب كنند مي زندگي افتاده دور و روستايي

 . كند مي ايجاد خانه در بيمار براي خاطر آرامش و امنيت با همراه

. است شده آوري جمع www.Asha.orgو Google scholar، Pubmed central هاي سايت به مراجعه با مقاالت: مواد و روش ها

 يزيکيف مشکل كه افرادي براي Telehealth كه رسيديم نتيجه اين به 2014-2008 هاي سال در شده آوري جمع مقاالت طبق: ها يافته
 يا و صويريت صورت دو به تواند مي ندارند را گفتادرماني كلنيک به دسترسي امکان و كنند مي زندگي افتاده دور مناطق در كه افرادي يا و دارند

 يها فعاليت دهي پوشش بودن وسخت تکنولوژي فقدان مداخله و ارزيابي در Telehealth از استفاده موانع از يکي.شود ارائه كامپيوتري

Telehealth است بيمه توسط . 

 face to face خدمات با كيفيت لحاظ از بايد و است مفيد سنجي و شنوايي گفتاد رماني خدمات ي ارائه براي Telehealt نتيجه گيري: 

 فرادا همه براي را انيدرم مشاورات و هنگام زود درمان و امکان برد مي باال را سالمت اطالعات به يکسان دسترسي ديگر عبارت به.باشد برابر

  .باشد بيمار follow up براي مناسب روشي عنوان به تواند مي براين عالوه.كند مي ايجاد
 وقت در جويي صرفه |گفتاردرماني |دور راه از كلمات كليدي: پزشکي
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 پلژی همی هب مبتال کودک دست مچ اکستنشن کسب در کينزیوتيپينگ از استفاده تاثير بررسی
  2مباركه صابري پروين ،1مباركه ابريص شيرين 
 سمنان پزشکي علوم دانشگاه -2 توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه 1
  ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه توانبخشي، دانشکده دانشجويي، تحقيقات كميته 2
 

 امانج در كودكان كه اين به توجه با. است برخوردار بااليي تاهمي از زندگي روزمره هاي فعاليت انجام در فوقاني اندام عملکرد: هدف و مقدمه
 همي به بتالم كودكان فوقاني اندام مورد در شرم احساس يا و يکطرفه غفلت از جلوگيري پردازند، مي محيط با تعامل به اشيا دستکاري با بازي،
 در حيحص وضعيت حفظ طرفه، دو هاي فعاليت اصل گرفتن نظر در و بازي اساس بر درماني تمرينات انجام بر عالوه. ميباشد اهميت حائز پلژي
 همطالع اين از هدف. گيرد قرار وي درمان برنامه در كودک، عالقه و انگيزه گرفتن نظر در با بايستي كه است مهمي اصل استراحت، حالت

  .اشدميب استراحت حالت در دست مچ دهي وضعيت در كينزيوتيپينگ روش از استفاده تاثير بررسي
 مورد در. شد انتخاب دسترس در شيوه به پلژي همي به مبتال كودک گرفت انجام تجربي اي مداخله روش به كه مطالعه اين در: مواد و روش ها

 تحركا اني،فوق اندام عضالني قدرت و تون. بود اسپيلنت پوشيدن در كودک مقاومت و فوقاني اندام از غفلت خانواده، اصلي شکايت شده مراجعه
 آرنج، و شانه ثبات كسب فوقاني، اندام تون كاهش شامل درماني تمرينات. گرفت قرار ارزيابي مورد استراحت حالت در دست وضعيت و اندام

 ، جلسه هر انتهاي در و پذيرفت انجام...  و مداد كردن تراش زدن، طبل بازي، توپ مثل هايي بازي از استفاده با ساعد پرونيشن و سوپينيشن
 روش و بود سطمتو استفاده مورد ي درجه. شد انجام سوپينيتوري عضالت جهت در دست مچ اكستنشن وضعيت در فوقاني اندام يوتيپينگكينز

 رماني،د جلسه پايان در جايزه عنوان به كينزيوتيپ گرفتن نظر ودر محدوديت ايجاد عدم رنگ، جذابيت. گرفت قرار استفاده مورد آي كشش
 بررسي همچنين ساعد سوپيناتور و مچ اكستانسور عضالت قدرت اساس بر نهايي و درمان حين ارزيابي. شد استفاده از كودک استقبال موجب

  .گرفت صورت مبتال دست از كودک استفاده ميزان و استراحت حالت در دست وضعيت حفظ
 از دست مچ فعال اكستنشن انجام به قادر ماه3 مدت طي ساعد و دست مچ كينزيوتيپينگ جلسه 24 از بعد كودک مطالعه اين در: ها يافته

  .گرديد مچ درجه0 وضعيت تا درجه 25 فلکشن وضعيت
 در مچ دهي عيتوض و عضالني قدرت ، حركتي درجه افزايش در كودک انگيزه و عالقه گرفتن نظر در و كينزيوتيپينگ از استفاده: گيري نتيجه

  .بود گذار تاثير شده بررسي مورد
 فوقاني اندام |پلژي همي |: كينزيوتيپينگكلمات كليدي
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 موردی گزارش: داون سندروم به مبتال کودک در PROMPT درمانی روش کاربرد
 2كامران فريده، 1الهه فرماني

 ايران ، اصفهان ،اصفهان پزشکي علوم دانشگاه توانبخشي، دانشکدهدانشجوي كارشناسي ارشد گفتاردرماني،  1
  ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه توانبخشي، دانشکده دانشجويي، تحقيقات كميته دانشجوي گفتاردرماني، 2

 

 در كه است درماني رويکرد يکPROMPT for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets(Prompt) :مقدمه

 اهداف مجدد سازماندهي براي تحريکاتي شدكه يطراح آواشناسي و شناسي واج اختالل درمان و ارزيابي منظور بهHayden توسط1989 سال
 توالي و هدف هاي موقعيت از استفاده با حركتي ريزي برنامه هاي مهارت برآموزش برنامه اين تاكيد. كند مي فراهم دهاني عضالت آوايي

 از استفاده با كه باشد يم عمقي حس اطالعات و حركتي – جنبشي حس از فعال استفاده بر متمركز Promptرويکرد. باشد مي ها حركت
 وستپ روي بر را حركتي و حسي اطالعات لمسي فعال حركات.كند مي فراهم را نورولوژيکي سيستم مجدد سازماندهي امکان لمسي تحريک

 توليد شيوه و جايگاه تحريک براي انگشتان از رويکرد اين در.باشد مي توليدگرها فضايي موقعيت و حركات از آگاهي به منجر كه كند مي ايجاد
 دتم و فک نياز مورد حركت ميزان زمينه رادر اطالعاتي انگشت، با يابي مکان همچنين. شود مي استفاده مراجع گردن و برچهره هدف، صداي
 . دهد مي زبرزنجيري و زنجيري واحد يا هجا مناسب زمان
 مودهن مراجعه گفتاردرماني كلينيک به واجشناختي اختالل ماندر براي كه است داون سندروم به مبتال اي ساله 6 دختر مراجع: وروش ها مواد
 فريستو، – لدمنگ توليد تست شامل كودک از آمده بعمل ارزيابي.باشد مي ارتباطي مشکل و گفتار پايين وضوح والدين شکايت ترين مهم. است

 بعمل ارزيابي طبق.باشد مي %45 كودک گفتار وضوح گينميان همچنين. شد انجام زباني هاي مهارت ارزيابي دهاني، عملکرد و ساختار ارزيابي

 وجود همچنين.باشد نمي d3, X, F, V, P, tᶋ, r, Q هاي واج بيان به قادر وي.باشد مي واجشناختي باثبات خطاهاي دچار كودک آمده
 پايين وضوح به توجه با.باشد يم 1.2 كودک گفته طول ميانگين.است شده دهاني تنفس و زبان افتادگي بيرون به منجر ساختاري مشکالت

 مرحله اين در.است بوده وي توليدي خطاهاي رفع و واجشناختي هاي مهارت بهبود و گفته طول ميانگين افزايش درماني اولويت كودک گفتار

 . گرفت انجام prompt درماني روش از استفاده با واژه سطح در Q, X, V, F , P هاي واج آموزش
 به %45 از كودک گفتار وضوح.يافت افزايش واحد 3 به واحد 1.2 از درمان ماه 6 از بعد كودک گفته طول ميانگين پاياني بيارزيا طبق: يافته ها

 . بود داده آموزش موارد تعميم به قادر كودک پايان در.يافت افزايش 75%

 مي داون سندروم به مبتال مراجعان ناختيواجش اختالل درمان در PROMPT درماني روش موفقيت دهنده نشان پژوهش اين: گيري نتيجه
 رنخس و زمينه كه است بوده پژوهش اين در غيرمنتظره هاي يافته جمله از شده داده آموزش هاي واج تعميم و تثبيت در مراجع توانايي.باشد
  گردد مي محسوب بعدي تحقيقات براي

 PROMPT|عمقي حس |حركتي-جنبشي حس |واجشناختي اختالل |داون كلمات كليدي: سندروم
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 دوشن عضالنی دیستروفی به مبتال درافراد توانبخشی رایج های درمان
 مرضيه مارامايي

  ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه توانبخشي، دانشکده دانشجويي، تحقيقات كميته

 

 بيماري عاليم.است نفر 3500 هر در نفر1 آن شيوع.است بدن هاي ماهيجه آسيب با پيشرونده ژنتيکي بيماري يک دوشن عضالني ديستروفي 
 سال 30 تا 20 افراد اين عمرمتوسط.شود مي شروع سالگي 12 در رفتن راه در وناتواني سالگي 8 در ها ماهيجه آشکار ضعف با سالگي 5-3از

 بيماري اين شايع عاليم از مکرر هاي خوردن پله،زمين از رفتن درباال ناتواني ، gower sign اردكي، رفتن ،راه خستگي و ضعف.است
 اندام تغيير، عضالت كانتركچر از ،جلوگيري عضالني ،تحمل زندگي كيفيت وبهبود حفظ شامل مبتال افراد در توانبخشي رايج هاي درمان.است

 .است عضالت ها،تقويت
 دوشن عضالني ديستروفي|كلمات كليدي: توانبخشي
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A review on the effects of physical therapy for chronic rhinosinusitis 
Mitra Rouhani 

Student Research Committee, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

Background:chronic rhinosinusitis is a common inflammatory upper respiratory disease.While 
the current medical treatments have focused on using antibiotcs,many bacteria in biofilm states 
show drug-resistance.Alternative therapeutic strategies including blocking molecular 
communications,inhibiting biofilm matrix production and interventions that damage bacterial 
membrans can be consider as treatment options.Physical therapy modalities such az 
ultrasound,laser and short wave diathermy have been utilized as a treatment modality for 
chronic rhinosinusitis for many years. 
Aim:This study intends to review the effects of physical therapy on chronic rhinosinusitis by 
reviewing the studies already done on patients with chronic rhinosinusitis. 
Material and methods:Database of Pubmed,Cochrane,Google-scholar,Science-direct and 
ProQuest were searched from 2005 to 2015 for studies published in English. 
Result:12 articles were reviewed and searched according to the evidence-based reviews from 
40 related articles. 
Conclusion:Due to the reviewed articles,physical therapy modalities can affect the bacterial 
biofilms that resist to the systematic antibiotics by anti-inflammatory effects.Therefore it 
results in reduction in antibiotics resistance and improved medical management with a 
subsequent reduction in surgical interventions.Further researches can evaluate the effects oh 
physical therapy combined with antibiotics to provide the best strategy to target biofilms on 
the sinus mocusa. 
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بررسی وضعيت تاثير پذیری مشاوره تغذیه و رژیم درمانی بر تناسب اندام مراجعين به مرکز 

  91 - 92مشاوره تغذیه درمانگاه جواداالئمه )ع( شهرستان دامغان سال 
 

  1زهرا اكبريان

 سمنان پزشکي علوم -دامغان بهداشت مركز

باالي افرادي كه داراي وزن نا متناسب مي باشند و دچار اضافه وزن و چاقي هستند . و با توجه به اينکه اين  درصد به توجه با :مقدمه و هدف

 نياز ، اشدب مي سرطان و خون فشار و عروقي –ماري قلبي افزايش وزن يکي از داليل اصلي ابتال به بيماري هاي غيرواگير همچون ديابت ، بي
 ي يک ضرورت محسوس مي باشد غذاي مواد مصرف الگوي اصالح به

( به مركز مشاوره تغذيه درمانگاه جواداالئمه از نظر  92نفر مراجعه كننده ) در سال  400: در اين پژوهش توصيفي تحليلي تعداد ها روشمواد و 

باال داشتند پس از دريافت دستورات و توصيه ها و رژيم غذايي مختص  BMIبررسي و ارزيابي واقع شدند و افرادي كه  مورد BMIقد ، وزن ،
ايج نتهر فرد با توجه به ميزان فعاليت و بيماري مبتالبه و سن فرد ، در مراجعات بعد مجددا ميزان وزن آن ها مورد اندازه گيري قرار گرفت و 

  .مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSSحاصل در نرم افزار 

) 18.5زير BMIداراي  %8.6از مراجعين مذكر مي باشند كه %15.3مراجعين مونث و  %84.4: نتايج تحقيق حاكي از آن است كه ها یافته

از مراجعين  %13.3شته و تنها ) افراد چاق( دا 30باالتر از  BMI %51.3) داراي اضافه وزن ( و  BMI 25 – 30از آن ها  %26الغري ( و

BMI  طبيعي داشتند كه ميانگينBMI  مي باشد همچنين ميانگين وزن اوليه افراد مراجعه كننده به  7.2و انحراف معيار آن  29.7مراجعين

اندام طي نمودند .  در مراجعات بعد روند بهبود را در راستاي كسب تناسب %49.3مي باشد و  20.7و انحراف معيار آن  76.2kgمركز مشاوره 

: با توجه به پژوهش صورت پذيرفته مي توان نتيجه گرفت افراد پس از دريافت توصيه ها و رژيم غذايي متناسب با وزن  بحث و نتیجه گیری

اقي و يا و قد و سن و ... و رعايت آن ها به وزن متناسب تري رسيده اند كه عدم آگاهي افراد از اصول صحيح تغذيه موجب اضافه وزن و چ
الغري مفرط مي گردد و همچنين زمينه ابتال به بيماري هاي غير واگيرو واگيررا مساعد مي سازد و مداخالت آموزشي الزم در خصوص مصرف 

صحيح و متناسب مواد غذايي ضروري براي بدن به تناسب اندام و در نهايت كاهش ابتال و عوارض ناشي از بيماري ها را به همراه دارد . 
نهاد : مشاوره و آموزش تغذيه صحيح و ارائه يک برنامه صحيح غذايي از اقدامات موثر در راستاي كاهش ابتال به بيماريهاي غيرواگير و پيش

 همچنين كاهش عوارض آن است . 

 غذايي رژيم – واگير غير هاي بيماري – اندام تناسب – تغذيه صحيح اصول – BMI واژه های کلیدی:
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 نيترات  یندهای خشک کردن و سرخ کردن سبزیجات بر ميزان نيتریت وبررسی تاثير فرا

  2ديهيم محمد ،3سير سمانه، 3عزيزي اسماعيل ،2احسان صادقي ،1مهدي غايب زاده

 بهشتي شهيد پزشکي علوم دانشگاه -فيروزكوه بهداشت مركز -فيروزكوه-1
 كرمانشاه، پزشکي علوم -كرمانشاه پزشکي علوم-2
 بهشتي شهيد پزشکي علوم دانشگاه -فيروزكوه بهداشت زمرك -فيروزكوه-3

نيترات و نيتريت، سالمت انسان را تهديد مي كند. مطابق پژوهشهاي اخير يکي از منابع بزرگ مواجهه با نيترات و نيتريت در  سابقه و هدف:

 نمودن و سرخ كردن بر ميزان نيترات و نيتريت رژيم غذايي انسان سبزيجات هستند. هدف از انجام اين مطالعه تعيين تأثير فرايندهاي خشک
 سبزيجات پرمصرف است.

هاي مذكور -نمونه سبزي از بازار شهر كرمانشاه به طور تصادفي انتخاب و نمونه 180تحليلي تعداد  -در اين مطالعه توصيفي مواد و روش ها:

و  كردنهاي سرخ-گيري قرار گرفتند. در گام بعدي، پروسهايلوسوي مورد اندازه -از نظر شاخص ميزان نيتريت و نيترات به روش گريس
ها مجدد مورد سنجش قرار گرفت. تجزيه تحليل نتايج با استفاده از نرم افزار ها صورت گرفت و نيترات و نيتريت نمونهكردن بر روي نمونهخشک

SPSS  و آزمون آماريANOVA  .آناليز واريانس يک طرفه( انجام شد( 

(. p >5/0ها با توجه به نوع محصول و نوع فرايند نگهداري يا مصرف، اختالف معناداري دارد )ان نيتريت و نيترات در اكثر نمونهميز یافته ها:

 به طور ميانگين فرايند سرخ كردن و خشک نمودن به جز سبزي تره، در بقيه سبزيجات باعث افزايش ميزان نيتريت و نيترات گرديد.

يندهاي سرخ كردن و خشک نمودن نه تنهاكاهش در ميزان نيتريت و نيترات سبزيجات به وجود نمي آيد بلکه اين در اثر فرا نتیجه گیری:

وجه به استفاده باشد. با تميزان افزايش نيز يافت. لذا بررسي روشهاي ديگر فراوري يا كنترل نيترات و نيتريت در سبزيجات اولويت اساسي مي
ها و م از سبزيجات و همچنين خطرات بالقوه تجمع نيترات و نيتريت و ارتباط آن با بعضي از بيماريروزانه و مصرف قابل مالحظه مرد

هاي دستگاه گوارش، پايش منظم و كنترل كيفي سبزيجات و بررسي تأثير فرايندهاي ديگر نگهداري بر ميزان نيترات و نيتريت حائز سرطان
 اهميت است. 

 
 سبزي |يتريتن |نيترات |خشک كردن |سرخ كردن
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 مراکز پوشش تحت باردار زنان در آن با مرتبط عوامل برخی و آهن مکمل دریافت وضعيت

 1391سال .سمنان شهر درمانی بهداشتی
 1، راهب قرباني2، فهيمه كريمي*1بتول كريمي

 ايران سمنان، م پزشکي سمنان،علو دانشگاه پزشکي، دانشکده پزشکي اجتماعي، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، گروه 1

 ايران سمنان، علوم پزشکي سمنان، دانشگاه پزشکي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده 2

كمبود آهن يکي از شايع ترين مشکالت تغذيه اي در ميان زنان باردار است. دريافت كافي آهن براي سالمت مادر باردار و جنين مقدمه و هدف: 
 .اين مطالعه به بررسي وضعيت دريافت اين مکمل در مادران باردار پرداخته است گردد.آهن توصيه مي استفاده از مکمل او مهم و بر همين اساس

ي دوم بارداري، مادر در نيمه 400انجام گرفت،  1391درماني شهر سمنان در سال -ي مقطعي كه در مراكز بهداشتيمواد و روش ها: در اين مطالعه
شود. مفهوم زمان مطلوب شروع، ب و مورد بررسي قرار گرفتند. وضعيت دريافت مکمل آهن، شروع و مصرف آن را شامل ميبطور تصادفي انتخا

ي قبل از بارداري بوده و ميزان مطلوب مصرف، استفاده كامل مکمل طي هفت روز گذشته 16ي آغاز مکمل در ماه چهارم يا شروع هفته
 گري بوده است.پرسش

 گذشته، يهفته روز 7 تمام آنان ٪3/85 و داشتند مطلوبي وضعيت آهن مکمل مصرف شروع زمان نظر از كنندهشركت افراد ٪5/53: يافته ها
ي ابتال چنين بين سابقه(. همP<05/0داري ديده شد)آهن و مصرف آن ارتباط معني اند. بين آگاهي استفاده از مکمل آهن را استفاده كرده مکمل

دار ديده با زمان شروع مکمل آهن ارتباط معني (=P 030/0، آزاد  =P 011/0، كارگر =P 043/0 و شغل همسر )كارمند (P=027/0به آنمي)
-آهن با سن، سطح سواد مادر، سطح سواد همسر، شغل مادر، تعداد فرزندان، مليت، وضعيت مراجعه به مراكز بهداشتي شد. بين مصرف مکمل

 .است بوده( ٪6/45ترين علت عدم مصرف آهن)ده نشد. فراموشي بيشداري ديدرماني ارتباط معني

توجهي از مادران باردار وضعيت مطلوبي از دريافت مکمل آهن بويژه شروع به موقع آن ندارند. آموزش قابل دهد درصدنتيجه گيري: نتايج نشان مي
ي عملياتي با مشاركت مادر و تاكيد بر مصرف ل، تنظيم برنامهتسهيل دسترسي به مکم ياري،در جهت افزايش آگاهي مبني بر اهميت مکمل

 ي آنمي حائز اهميت است.درماني براي تمام اقشار جامعه و بخصوص مادران با سابقه-مکمل در هر نوبت مراجعه به مراكز بهداشتي

 زنان باردار، سمنان وضعيت دريافت، مکمل آهن، ها:كليد واژه
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 یم غذائی و خطر ابتال به دمانسی تيامين رژبررسی رابطه

 

 3، يد اله محرابي2*، مهدي شادنوش1ريحانه كيامنش

 كارشناس ارشد علوم تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي شعبه بين الملل، تهران، ايران -1
 سمنان، سمنان، ايراننويسنده مسئول، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني  -2

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، تهران، ايران -3

 

ي هاي مغزنقش بسزائي در متابوليسم گلوكز و تامين انرژي مورد نياز سلول B)1اند، تيامين )ويتامينشواهد مطالعات نشان داده مقدمه و هدف:

( در بيماران مبتال به KGDα-( و آلفاكتوگلوتارات دهيدروژناز )PDHوابسته به تيامين از جمله: پيروات دهيدروژناز ) هايو فعاليت آنزيم دارد
 باشد.از منابع غذائي در ارتباط با خطر ابتال به دمانس مي 1Bيابد. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي دريافت ويتاميندمانس كاهش مي

 از ،(سال ±2شاهدي همسان سازي شده از نظر جنس و سن ) -سال و بيشتر در يک طرح مورد 50زنان و مردان  نفر از120 :هاروش مواد و 

 طرح يک در كه سالم شاهد 60 و دمانس قطعي تشخيص با مورد 60(. 1392 سال) شدند بررسي تهران شهر در ايران آلزايمر انجمن اعضاي ميان
امد هاي رژيم غذائي با استفاده از پرسشنامه بسيابيارز. شدند انتخاب تصادفي طوربه بودند، كرده شركت ايران آلزايمر انجمن سالمندي بررسي

آناليز  Nutritionist IVساعت يادآمد خوراک برآورد و توسط برنامه 24و  Bهاي گروهآيتم منابع غذائي غني از ويتامين 50خوراک شامل 
ق مصاحبه با نزديکان بيمار مانند همسر، فرزندان و مراقبين آنها و در شاهدها از طريق مصاحبه افراد گرديد. اطالعات مورد نياز در موردها، از طري

( با استفاده از مدل رگرسيون لجستيک ORانجام گرفت. نسبت شانس ) 19نسخه SPSSها با استفاده از نرم افزار كسب شد. آناليز آماري داده
اي مغزي، هعروقي، پرفشاري خون، سکتههاي قلبيهاي ديابت، بيماريي كل روزانه، سابقه بيماريكنندگي دريافت انرژبراي رفع اثر مخدوش

منابع غذائي با خطر ابتال به دمانس محاسبه  1Bها، براي بررسي ارتباط دريافت ويتامينافسردگي و استفاده از سيگار و الکل و دريافت مکمل
 گرديد. 

 40/0 (mg/d)كننده در گروه موردها رژيم غذائي قبل از تعديل عوامل مخدوش 1Bميانگين دريافت ويتاميناين بررسي نشان داد كه  ها:یافته

 براي اطمينان فاصله %95 با شانس نسبت. شد مشاهده نيز مورد افراد در دريافت كاهش تعديل، از بعد. باشدمي شاهدها گروه از كمتر 25/1 ±
(، :02/0OR؛ CI95%0/ ،004، 14/0ل تعديل با نرژي كل دريافتي از منابع غذائي، نسبت به سهک اول )در مد 1Bويتامين دريافت سهک باالترين

001/0 >P داري مشاهده نشد. كننده، رابطه معنيهاي تعديل با عوامل مخدوشبه دست آمد. براي ساير مدل 

از منابع  1Bرسد، دريافت بيشتر ويتاميناهده شد.به نظر مياز رژيم غذائي در گروه موردها كمتر مش 1Bدريافت كمتر ويتامين گیری:نتیجه

راي افراد ب ثرمؤتواند يک راهکار غذائي در ارتباط با كاهش خطر ابتال به دمانس باشد. حفظ اين تركيبات از طريق مصرف غذاهاي مخصوص مي
 باشد.در معرض خطر، به منظور پيشگيري از ابتال و پيشرفت دمانس 

 ، دمانس، رژيم غذائي1Bيتامينو کلمات کلیدی:
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Iodine nutrition status in lactating mothers residing in countries with mandatory 
and voluntary iodine fortification program: An update systematic review 

Pantea Nazeri, Parvin Mirmiran, Niloofar Shiva, Yadollah Mehrabi, Mehdi Mojarrad, Fereidoun Azizi 

Nutrition and Endocrine and Endocrine Research Centers, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid 
Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
(Presented at: 10th International Congress of Endocrine Disorders, 22-24 October, 2014, Tehran, Iran) 

Introduction: Iodine deficiency (ID) is still considered as a public health issue worldwide. Even 
mild and moderate ID, if occurring during the neonatal period, affects the intellectual 
development of the child. 
Material and Method: We conducted the systematic review of the iodine nutrition status in 
lactating mothers residing in countries with mandatory and voluntary iodine fortification 
programs. We searched all papers published between 1950 and 2013 using Medline and the 
Cochrane library for relevant studies which investigated the urinary iodine concentration in 
lactating women.  
Results: Twenty one studies were conducted in countries with mandatory iodine fortification 
program, 17 studies were from countries with voluntary and or without iodine fortification 
program and 3 studies assessed iodine nutrition status in lactating mothers, who underwent 
iodine supplementation. Today, at least 120 countries have salt iodization programs, and so 
far, 34 developing countries have achieved elimination of iodine deficiency through universal 
salt iodization (USI). However, iodine deficiency has been observed among lactating mothers, 
even in countries with mandatory iodine fortification such as Turkey, Sudan, India, Denmark, 
and New Zealand. Furthermore, it is important to note that, there is iodine insufficiency in nearly 
all lactating mothers residing in European countries, i.e. Germany, Ireland, and Switzerland 
where implementation of USI program is voluntary. Inappropriate monitoring of the salt 
iodization program, inadequate government support, change in iodine content of food stuffs, 
infrequent use of iodized salt in households, increase in non-iodized salt use in commercial 
foods, and inadequate amount of iodine in salt at the households can be considered as 
obstacles and barriers which affect the iodine nutrition status especially in breastfeeding 
mothers.  
Conclusion: After twenty years of iodine prophylaxis, ID has been well controlled; however, 
besides the strengthening of the USI, especial attention should be paid to ensure optimal iodine 
nutrition for pregnant and lactating mothers. 
Key words: iodine nutrition, fortification program, voluntary, 
mandatory  
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 استفاده از گروه متمرکز برای توصيف اهميت و مشکالت تغذیه در سالمندان

 3، عارفه سادات طاهري2، مجتبي عندليب1انالهه جه

 كارشناس ارشد آموزش پرستاري بيمارستان كوثر، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1

 كارشناس پرستاري، سوپروايزر آموزشي، بيمارستان كوثر، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 2

 وثر، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانكارشناس ارشد علوم ارتباطات، بيمارستان ك 3

فرآيند پيري ، با تغييرات فيزيولوژيک بسيار همراه است كه بر نيازهاي تغذيه اي اثر مي گذارد. عدم توجه به اين گروه آسيب  مقدمه و هدف:

ست کند. جمعيت سالمندان در ايران رو به افزايش اپذير ضمن وجود سوءتغذيه وبيماريهائي كه پيامد تغذيه ناصحيح است . اين گروه را ناتوان مي
و در بين مشکالت عمده آنان تغذيه نامناسب اختالل شايعي مي باشدكه بيشتر اوقات تشخيص داده نشده و درمان نمي شود. هدف از اين 

 مطالعه شناسايي اهميت مشکالت تغذيه ايي سالمندان مي باشد كه با مشاركت آنان صورت گرفته است. 

دقيقه، نظرات آنان در مورد اهميت تغذيه و  60جلسه  4تن از سالمندان در طي  6در اين مقاله با استفاده از مصاحبه با  واد و روش ها:م

 مشکالتي كه براي آنان وجود دارد از طريق روش بارش فکري جمع آوري و بررسي گرديد.

اي بهشتي در جلسات نقش هاي مختلفي را تجربه كردند كه در فعال شدن با توجه به بحث هاي صورت گرفته اعضاي گروه گل ه یافته ها:

 گروه اهميت داشته و از مجموعه بحث ها موارد زير از گفته ها سالمندان استخراج شد:
ناتواني  -4نگرش و عملکرد نامناسب سالمندان در مورد تغذيه.  -3ناتواني مالي سالمندان.  -2عدم آگاهي سالمندان از تغذيه مناسب. -1

 جسماني سالمندان.

رسد ضرورت توجه بيشتر مسئولين به نيازهاي تغذيه اي اختالالت تغذيه اي در سالمندان به نظر مي : با توجه به شيوع باالينتیجه گیری

 سالمندان وآموزش همگاني ترويج فرهنگ نگهداري از سالمندان در كانون خانواده از موارد بسيار مهم و اساسي است. 

 : تغذيه، سالمندان، گروه متمركز.د واژهکلی
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 رژیم غذائی در رابطه با دمانس  B6، ویتامينB12بررسی وضعيت دریافت فوالت، ویتامين

 4محرابي يداله ،*3و2مهدي شادنوش ،1ريحانه كيامنش

 بهشتي شهيد درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه -غذائي صنايع و تغذيه علوم دانشکده-1
 بهشتي شهيد درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه -غذائي صنايع و تغذيه علوم دانشکده-2
 نويسنده مسئول، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان، ايران -3

 ه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتيدانشگا -بهداشت دانشکده-4

 

اند و رژيم غذائي به عنوان يکي از و خطر ابتال به دمانس را نشان داده Bهاي هاي مطالعات، ارتباط دريافت ويتامينيافته قدمه و هدف:م

از منابع  B6، ويتامينB12فاكتورهاي پيشگيري كننده در نظر گرفته شده است. هدف از اين مطالعه، تعيين ارتباط دريافت فوالت، ويتامين
 باشد. و خطر ابتال به دمانس ميغذائي 

 از ،(سال ±2شاهدي همسان سازي شده از نظر جنس و سن ) -سال و بيشتر در يک طرح مورد 50نفر از زنان و مردان 120 :هاروش مواد و 

الم كه در يک شاهد س 60مورد با تشخيص قطعي دمانس و  60(. 1392هران بررسي شدند )سال ت شهر در ايران آلزايمر انجمن اعضاي ميان
امه هاي رژيم غذائي با استفاده از پرسشنطرح بررسي سالمندي انجمن آلزايمر ايران شركت كرده بودند، به طور تصادفي انتخاب شدند. ارزيابي

 ساعت يادآمد خوراک برآورد و توسط برنامه24و  B6، ويتامينB12آيتم منابع غذائي غني از فوالت، ويتامين 50بسامد خوراک شامل 

Nutritionist IV  آناليز گرديد. اطالعات مورد نياز در موردها، از طريق مصاحبه با نزديکان بيمار مانند همسر، فرزندان و مراقبين آنها و در

( با ORانجام گرفت. نسبت شانس ) 19نسخه SPSSها با استفاده از نرم افزار شاهدها از طريق مصاحبه افراد كسب شد. آناليز آماري داده
هاي قلبي هاي ديابت، بيماريستفاده از مدل رگرسيون لجستيک به منظور رفع اثر مخدوش كنندگي دريافت انرژي كل روزانه، سابقه بيماريا

 هاي مغزي، افسردگي، مصرف الکل و سيگار محاسبه گرديد.عروقي، پرفشاري خون، سکته

در موردها قبل از تعديل عوامل مخدوش كننده، به ترتيب به  B6، ويتامينB12ميانگين دريافت غذائي فوالت، ويتامين ها:یافته

كمتر از شاهدها مشاهده شد. ميانگين دريافت غذائي  38/100±87/254، (μg/d) 95/0±06/3 ،(μg/d) 03/1±19/3( μg/dميزان)

:، 03/0CI: %95 ;07/0(OR. 18/0ت )ي فوالها نيز بعد از تعديل، كمتر از شاهدها مشخص شد. دريافت غذائي بيشتراز ميانهاين ريزمغذي

:و دريافت غذائي بيشتر از B6 (32/0 ،06/0CI: %95 ;14/0 (OR:، ويتامينB12 (46/0 ،10/0CI: %95 ;21/0(ORويتامين

RDA ( 04/0، 31/0براي فوالتCI: %95 ;11/0(ORويتامين ،:B12 (39/0 ،04/0CI: %95;13/0(ORويتامين ،:B6 (51/0 

،05/0CI: %95 ;16/0(OR همراه با كاهش احتمال ابتال به دمانس مشخص شد. همچنين بعد از تعديل، با افزايش دريافت غذائي اين :
 ها خطر ابتال به دمانس كاهش يافت. ريزمغذي

انس باشد. از منابع غذائي در ارتباط با كاهش خطر ابتال به دم B6، ويتامينB12رسد، دريافت بيشتر فوالت، ويتامينبه نظر مينتیجه گیری: 

در موردها نسبت به شاهدها مشاهده شد. حفظ اين تركيبات از طريق مصرف غذاهاي  B6، ويتامينB12كاهش دريافت غذائي فوالت، ويتامين
 باشد. ثر براي افراد در معرض خطر، به منظور پيشگيري از ابتال و پيشرفت دمانس مؤتواند يک راهکار مخصوص مي

 رژيم غذائي |دمانس |B6ويتامين |B12ويتامين |فوالت واژه های کلیدی:
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ماهه و برخی عوامل مؤثر بر آن در شهرستان سمنان سال  6-24بررسی وضع تغذیه کودکان 

1382 
 1عباس زياري ،3سيد امير شاهوراني، 2، جعفر جندقي1الهه قدس

 م پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، گروه پزشکي اجتماعي، دانشگاه علو 1
 دكتراي حرفه اي پزشکي، گواهي عالي بهداشت عمومي، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان، سمنان، ايران 2
 دانشجوي پزشکي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3

بار بيماري هاي كودكان زير پنج سال را بخود اختصاص مي دهد.شيوع سوءتغذيه  حران فراگير جهانيست و نيمي ازسوءتغذيه ب مقدمه و هدف:

در بسياري از نقاط جهان نه تنها كاهش نيافته بلکه رو به افزايش است. از سوي ديگر پيامد هاي سوءتغذيه مانند تکامل شناختي و توان 
زندگي ، در طول عمر پابرجاست و بر كيفيت زندگي اثرات عميقي دارد .بنابراين بايستي در اين زمينه  يادگيري و بهره وري در سال هاي اول

 مطالعات بيشتري انجام مي پذيرفت.

از تمام مراكز و خانه هاي بهداشت با  پسر( 747دختر و  755ماهه ) 6-24كودک  1502در دو مقطع زماني تابستان و پاييز ،  مواد و روش ها:

 CDCو قد آنان اندازه گيري و سپس با سه معيار قد به سن ، وزن به سن و وزن به قد با مرجع  صادفي ستوني انتخاب شدند.و وزنروش ت

بعنوان كودكان داراي رشد  -2داشتند به عنوان سوء تغذيه و كودكان باالي انحراف معيار  -2كمتر از  Z scoreمقايسه و كودكاني كه  2000
ساعته  24سپس عوامل مرتبط با سوءتغذيه در تمام جامعه نمونه از طريق يک پرسشنامه عمومي و خاطره ياد آمد  طبيعي مشخص شدند.

 باپرسش از مادران يا مراقبين بررسي شدند.

ر اساس وزن بود. شيوع سوءتغذيه ب %5/5و  %0/10، %6/7شيوع سوء تغذيه با سه معيار قد به سن،وزن به سن و وزن به قد به ترتيب  یافته ها:

به سن و قد به سن در فصل تابستان بيش از پاييز بود.همچنين شيوع سؤتغذيه در گروه سني باالي يکسال با شاخص قد به سن و وزن به سن 
بيش از گروه سني زير يکسال بود. در تجزيه و تحليل داده هاي پرسشنامه ها مشخص شد كه جنس، وزن و قد تولد ، محل زندگي در شهر يا 

ستا،مدت تغذيه انحصاري، سن شروع غذاي جانشيني، استمرار شير مادر، دفعات تغذيه با شير مادر، سن شروع غذاي سفره،الگوي ابتال به رو
بيماري، تعداد وعده هاي غذايي، ميزان سوادوشغل پدر،نوع نان مصرفي خانوار،نوع روغن مصرفي خانوار، تناوب روزانه مصرف ميوه، تناوب 

و آهن و دريافت انرژي، پروتئين وكربوهيدرات وچربي برحسب كيلوگرم وزن بدن ،درصد انرژي  Aوشابه ، دريافت ويتامين هفتگي مصرف ن
دريافتي روزانه در كودكان دچار سوءتغذيه و داراي رشد طبيعي تفاوت آماري معني دار  روزانه دريافتي از چربي و نيز پروتئين وكربوهيدرات

زودرس غذاي كمکي و غذاي سفره،نوع غذاي آغازين،رفتار و كاربست هنگام تغذيه ،ميزان سواد و اشتغال مادران، دارند.از نظر علل شروع 
غذاي  ساعات كاري و نحوه نگهداري كودک در غياب مادر،وضعيت امکانات رفاهي خانوار،عادات غذايي مربوط به وعده اصلي و جزء اصلي

،دفعات طبخ غذاي مصرفي،تناوب روزانه مصرف سبزيجات خام و ساالد، تناوب روزانه مصرف خانوار ، روش طبخ گوشت و سبزيجات و برنج
لبنيات،تناوب هفتگي مصرف حبوبات، تناوب هفتگي مصرف تنقالت آماده و شيريني و قند وشکر روزانه مصرفي،ميزان انرژي مصرفي 

 اري بين كودكان دچار سوءتغذيه و داراي رشد طبيعي مشاهده نگرديد.تفاوت معني د روزانه،درصد انرژي روزانه از كربوهيدرات ،روي دريافتي

ماهه شهرستان سمنان باالست و نياز به برنامه هاي مداخله اي براي كاهش و مهار آن وجود  6-24شيوع سوءتغذيه در كودكان  نتیجه گیری:

 دارد.

 عوامل اجتماعي  اي روزانه،رفتار تغذيه،وضع تغذيه،معيارهاي تن سنجي،برنامه غذايي،دريافت غذ کلیدی: ژه هایوا
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 بر افزایش آگاهی افراد در شهرستان دامغان « مصرف صحيح روغن»بررسی نقش پمفلت آموزشی 

  2حسيني مصطفي ،1زهرا اكبريان

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه -دامغان بهداشت مركز 1
 سمنان پزشکي علوم دانشگاه 2

نقش تغذيه صحيح در سالمت جامعه ونقش آن در پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير كه در حال حاضر با توجه به اهميت و  مقدمه و هدف:

ا توجه عروقي و ب –يکي از مشکالت مهم بخش سالمت كشورمي باشد و با توجه به شيوع روز افزون اين بيماري ها از جمله بيماري هاي قلبي 
بااليي را به خود اختصاص داده ، تغذيه صحيح و رعايت اصول صحيح تغذيه اي يک  به اين كه مصرف روغن جامد در كشور هنوز هم درصد

ضرورت محسوس مي باشد . هدف : با توجه به وضعيت مصرفي روغن و چربي در جامعه و با توجه به تاثير روغن هاي مصرفي بر كلسترول 
عموم مردم روغن هاي مايع را جايگزين روغن هاي جامد نماييم خون و بيماري فوق الذكر، با آموزش مصرف مواد غذايي بخصوص روغن ها به 

روش پژوهش توصيفي تحليلي بدين صورت انجام پذيرفت كه سواالتي در خصوص نقش چربي ها در بدن و چگونگي  مواد و روش ها :

ا حفظ سالمت ب "آموزشي با موضوع  نفر توزيع گرديد و افراد به سواالت پاسخ دادند و سپس پمفلت 80مصرف روغن ها طراحي گرديد و بين 
هفته با آزمون مجدد اطالعات ماندگار آنان بررسي گرديد . در ضمن اين مطالعه در دو  4به آنان ارائه گرديد و بعد از  "مصرف صحيح روغن 

تحليل قرار گرفت . نتايج و  مورد تجزيه و SPSSجامعه آماري ) شمال شهر و جنوب شهر ( مورد بررسي قرار گرفته و داده ها در نرم افزار 

و در مرحله دوم ) بعد از  %64.25نتايج تحقيق بيانگر اين است كه درصد جواب هاي درست در مرحله اول ) قبل از خواندن پمفلت (  یافته ها :

نسبت سواالتي كه و همچنين  % 17.75و در مرحله دوم  %31.62بود . درصد پاسخ هاي نادرست در مرحله اول  %81.12مطالعه پمفلت ( 
مي باشد .) در صورت قبولي مقاله بقيه داده ها ارائه خواهد شد  %1.13و در مرحله دوم  %4.12پاسخي به آن ها ارائه نگرديده بود در مرحله اول 

درصد جواب  .(در ضمن در مقايسه دو جامعه آماري نسبت جواب هاي درست و نادرست در مرحله اول تقريبا در يک سطح ولي در مرحله دوم
بوده  %5و در جنوب شهر تنها  %24.6و درصد جواب هاي نادرست در شمال شهر  %89.66و در جنوب شهر  %73.67هاي درست در شمال شهر 

 است. 

 نتايج تحقيق بيانگر اين موضوع است كه مداخالت آموزشي اثربخشي مطلوبي دارد و ميزان آگاهي افراد پس از مطالعه پمفلت نتیجه گیری :

آموزشي افزايش يافته است، پيگيري مداوم برنامه اصالح الگوي مصرف روغن و آموزش به طرق مختلف اعم از آموزش همگاني ، برگزاري 
همايش و كارگاه و توزيع پمفلت حاوي مطالب كليدي مي تواند در تغيير الگوي مصرف از مصرف روغن جامد به مايع مثمرثمر باشد .در ضمن در 

 ه به مطالب پمفلت ها بيشتر بوده و اثر بخشي بهتري نسبت به شمال شهر داشته است . جنوب شهر توج

 ماندگار اطالعات – روغن صحيح مصرف – سالمت - واگير غير هاي بيماري –پمفلت آموزشي  واژه های کلیدی:
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 Cyprinion) رآورد ميزان دریافت روزانه و هفتگی فلزات سنگين در مصرف کنندگان ماهی هایب

macrostomum) و (Chondrostoma regium) 1393سو کرمانشاه در سال رودخانه قره 
 4سير سمانه ،1عزيزي اسماعيل ،3شرفي كيومرث ،2پيرصاحب ، مقداد1*زاده غايب مهدي

  فيروزكوه- - تبهداش مركز كارمند كرمانشاه پزشکي علوم دانشگاه محيط بهداشت مهندسي ارشد كارشناسي آموخته دانش :مسؤل نويسنده 1

  كرمانشاه پزشکي علوم دانشگاه محيط بهداشت مهندسي گروه دانشيار 2
 تهران پزشکي علوم دانشگاه محيط- بهداشت تخصصي دكتراي دانشجوي و كرمانشاه پزشکي علوم دانشگاه محيط بهداشت مهندسي گروه علمي هيئت عضو و مربي 3
 فيروزكوه بهداشت مركز كارمند غذايي صنايع و وادم طراحي مهندسي ارشد كارشناسي آموخته دانش 4

فراورده هاي شيالتي و بويژه گوشت ماهي به لحاظ خواص و كيفيت مطلوب در سطح بااليي از زنجيره غذايي و مصرف  زمینه و هدف:

نيکل، كبالت، كروم و واناديوم در  خوراكي قرار دارند. هدف از مطالعه حاضر برآورد ميزان ورود روزانه و هفتگي فلزات سنگين سرب، كادميوم،

 .سو كرمانشاه مي باشدرودخانه قره (Chondrostoma regium) و (Cyprinion macrostomum) مصرف كنندگان ماهي هاي

وجه به ايستگاه مختلف در طول روخانه)با ت 8در اين مطالعه، ابتدا دو گونه ماهي بومي منطقه و رودخانه شناسايي شد. سپس  :هامواد و روش 

نمونه انتخاب شد و پس از آماده سازي نمونه ها،  10نقطه تخليه پساب فاضالب شهري و صنعتي( جهت نمونه برداري تعيين شد. از هر ايستگاه 
ن ااقدام به سنجش فلزات سرب، كادميوم، نيکل، كبالت، كروم و واناديوم با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتري جذب اتمي گرديد و سپس ميز

 .تجزيه و تحليل داده ها صورت گرفت 16نسخه  SPSS دريافت روزانه و هفتگي فلزات به بدن محاسبه شد. با استفاده از برنامه نرم افزاري

ميزان  .(P<0.05)هاي مختلف تفاوت معناداري داردميانگين فلزات سنگين بافت عضله گونه هاي مورد بررسي در بين ايستگاه یافته ها:

زانه فلزات سنگين در تمامي ايستگاهها پايين تر از حد مجاز برآورد شد. بيشترين ميزان دريافت روزانه فلزات سنگين براي بالغين و دريافت رو
ي سو كرمانشاه نيز باالتر از استاندارد جهانكودكان از ماهيان مربوط به ايستگاه هشتم بدست آمد. نتايج حداكثر مجاز مصرف ماهي از رودخانه قره

 .صرف ماهي برآورد شدم

رف سو بر اساس سرانه مصنتايج تمام برآورد ميزان دريافت روزانه فلزات مورد بررسي نشان داد كه مصرف ماهيان رودخانه قره نتیجه گیری:

لزات اعث ورود فايران و جهان هيچ اثر سوئي بر مصرف كنندگان بالغ ندارد ولي بر اساس سرانه مصرف ايران، ايستگاههاي اول، دوم و هشتم ب

كيلوگرم/فرد/سال(، در مجموع تمامي ايستگاههاي  1/17همچنين با توجه به مصرف سرانه جهاني ماهي ) .شودبيشتري به بدن كودكان مي

 .ددگرمورد مطالعه باعث بروز خطر جدي بر سالمتي كودكان كرمانشاهي كه سرانه مصرفشان از ماهيان رودخانه قره سو تأمين مي شود، مي

 Cyprinion macrostomum ، Chondrostoma regium روزانه، دريافت ماهي، سنگين، فلزاتکلیدی:  کلمات
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 نقش تغذیه )آبزیان( در پيشگيری و بهبود بيماریهای سالخوردگی
 سکينه صيادجو

 دانشکده پرستاري و پيراپزشکي -دانشگاه علوم پزشکي سمنان

بخشهاي آسيب پذير جامعه در تمام دنيا تلقي شده و توجه خاصي به آنها معطوف مي شود. در حال سالمندان به عنوان يکي از  :و هدف مقدمه

سال دارد. در ايران نيز با افزايش  60نفر يک نفر سن باالي  10حاضر تعداد افراد مسن بيش از هر دوره اي از تاريخ است به گونه اي كه از هر 
سال تشکيل مي دهند.بنابر  60در صد كل چمعيت ايران را افراد باالي  5/5بنابر برآوردها نزديک به كل جمعيت تعداد سالمندان افزايش يافته و 

 از جمله تغذيه بسيار مهم مي باشد . اين توجه به نيازهاي آنان

تهيه و تنظيم  2002-20014مقاله حاضر مروري بوده كه از طريق مطالعات كتابخانه اي و جستجوي اينترنتي در سالهاي  :ها روشمواد و 

 شده است.

بيماري ها ي گوناگون كه گاهي به صورت مزمن در سالمندان بوده بر كيفيت زندگي آنان اثر مي گذارد بطوريکه تغذيه مناسب در  یافته ها:

در صد  50تا  3/33سالخوردگي در پيشگيري از بسياري بيماريها از جمله بيماريها دژنراتيو)تحليل رونده( موثراست. بر اساس يک تخمين 
مشکالت سالمتي سالمندان به دريافت ناكافي مواد مغذي مربوط مي شود. بنابراين دريافت نامناسب مواد غذايي در دوران سالمندي عالوه بر 

ت اايجاد كمبودهاي تغذيه اي موجب تسريع در پيدايش بسياري از اختالالت خاص اين دوران مي شود و در نتيجه ارايه حجم وسيعي از خدم
و ميزان خدمات درماني و  درماني و مراقبتي را نيز الزم مي سازد. كه با اصالح تغذيه ميتوان از افزايش روند اين گونه بيماريها جلوگيري كرد

تن اظ داشمورد نياز را كاهش داد.در اين امر عالوه بر مصرف ميوه و سبزي آبزيان مي توانند نقش عمده اي را ايفا كنند. ماهيها از لح مراقبتي
پروتئين و مواد معدني )بويژه فسفر( و داشتن اسيدهاي چرب اشباع نشده و مقادير پايين چربي اهميت بسزايي دارند. بيماران سالمند  مقادير باالي

يم هاي ژكه از دردهاي چون روماتيسم مفصلي تصلبها)مثل شرايين( آسم ديابت و حتي سرطان رنج مي برند مي توانند به جاي استفاده از ر
 گوشتي از رژيم هاي غذاهاي دريايي استفاده كنند. ماهي در مقايسه با ساير انواع گوشتها داراي چربي كمتر ولي مفيد و حاوي اسيدهاي چرب

ند لذا تاست كه فوايد قابل مالحظه اي را در بر دارد. يکي از فوايد بسيار خوب آ بزيان اين است كه فاقد گليسريد هس 3اشباع نشده نظير امگا
باعث رسوب چربي در عروق كرونر و در نتيجه تنگي عروق نمي شوند. از سوي ديگر نداشتن اسيدهاي چرب اشباع شده باعث افزابش كلسترول 

موجود در ماهي به  3خون نمي شود در نتيجه از بروز حمله ها و سکته هاي قلبي سالمندان جلوگيري مي شود. همچنين اسيدهاي چرب امگا 
قابل توجهي موجب كاهش پالكتها مي شود. پالكتها جزئي از خون هستند كه موجب انعقاد خون مي شوند و از آنجايي كه امکان تجمع مقدار 

موجب كاهش خطر لخته شدن خون در سرخرگها مي شود و از آنجائيکه سکته و حمله قلبي به دليل ايجاد لخته هاي  پالكتها براي انعقاد خون
سن مبتال افراد م پس چنين تاثيري اهميت ويژه اي در پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عروقي خواهد داشت.طبق تحقيقات خون بوجود مي آيند

را در  3به آلزايمر و ساير اشکال ناتواني ذهني نسبت به افراد سالخورده كه وضعيت عادي و سالم دارند سطح پائين تري از اسيدهاي چرب امگا 
بيماريهاي شايع دوران سالمندي پوكي استخوان مي باشد در برنامه غذايي اين افراد مصرف انواع ماهي ها بخصوص  خون داشته اند. يکي از

 ساردين و كيلکا به سبب آنکه با استخوان خورده مي شوند توصيه مي گردند در مورد افراد سالمندي مبتال به التهاب مفاصل، سرطان پروستات
 تواند در بهبود كيفيت زندگي اين بيماران موثر واقع شود.كه در اصل مقاله به اين مهم اشاره مي گردد.مي و...هستند مصرف روغن ماهي 

بنابر اين آبزيان بويژه ماهي به سالمت سالمندان كمک زيادي مي كند و اگر بعنوان يکي از غذاهاي اصلي در سبد غذاي  نتیجه گیری

مي  المندانسهمچنين سبب ارتقاءهرچه بيشتر كيفيت زندگي  ع سالخوردگي بر طرف خواهد شد.سالمندان قرار گيرند بسياري از بيماريهاي شاي
 گردد.

 بيماريهاي دوران سالخوردگي-آبزيان-تغذيه کلمات کلیدی:
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 ( وCyprinion macrostomumو کادميوم در بافت عضله ماهی لوتک) بررسی ميزان سرب

 (1392سو کرمانشاه )( در رودخانه قره Chondrostoma regiumنازک)
 4سير سمانه ،1عزيزي اسماعيل ،3شرفي كيومرث ،2پيرصاحب ، مقداد1*زاده غايب مهدي

  فيروزكوه- - بهداشت مركز كارمند كرمانشاه پزشکي علوم دانشگاه محيط بهداشت مهندسي ارشد كارشناسي آموخته دانش :مسؤل نويسنده 1

  كرمانشاه پزشکي علوم دانشگاه محيط بهداشت مهندسي گروه دانشيار 2
 تهران پزشکي علوم دانشگاه محيط- بهداشت تخصصي دكتراي دانشجوي و كرمانشاه پزشکي علوم دانشگاه محيط بهداشت مهندسي گروه علمي هيئت عضو و مربي 3
 فيروزكوه بهداشت مركز كارمند غذايي صنايع و مواد طراحي مهندسي ارشد كارشناسي آموخته دانش 4

يک معضل بزرگ زيست  : امروزه ورود فلزات سنگين به محيط هاي آبي در اثر تخليه بي رويه پساب فاضالب هاي مختلففزمینه و هد

ها بويژه فلزات سنگين به بدن آبزيان)از جمله ماهيان( مي شود. در اين مطالعه سعي بر محيطي مي باشد كه باعث ورود بسياري از آالينده

( در Chondrostoma regiumنازک) ( وCyprinion macrostomumر بافت عضله ماهي لوتک)و كادميوم د بررسي ميزان سرب
 ( مي باشد.1392رودخانه قره سو كرمانشاه)

ايستگاه مختلف در طول روخانه)با توجه به نقطه  8در اين مطالعه دوگونه ماهي بومي منطقه و رودخانه انتخاب شد. سپس  مواد و روش ها:

نمونه انتخاب شد و پس از آماده سازي نمونه هاي  10شهري و صنعتي( جهت نمونه برداري تعيين شد. از هر ايستگاه تخليه پساب فاضالب 

 16نسخه  SPSSاقدام به سنجش فلزات سرب و كادميوم با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتري جذب اتمي گرديد. با كابرد برنامه نرم افزاري 
 ها شد. اقدام به تجزيه و تحليل داده

بطوريکه  (P<0.05و كادميوم بافت عضله گونه هاي مورد بررسي در بين ايستگاه هاي مختلف تفاوت معناداري دارد) ميانگين سرب یافته ها:

 7 مي باشد و در مورد كادميوم به ترتيب مربوط به ايستگاه 8و  1كمترين و بيشترين ميزان سرب بافت عضله ماهي به ترتيب مربوط به ايستگاه 

با اختالف معنادري كمتر  FDA از ميزان استاندارد 7و  2، 1مي باشد. ميانگين سرب بافت عضله گونه هاي مورد بررسي در ايستگاه هاي  8و 

ه است. ميانيگن كادميوم در تمامي ايستگاه)به جز دو ايستگا FDA( و در بقيه ايستگاه ها با اختالف معنادري باالتر از استاندارد P<0.05است)

و كادميوم بافت عضله گونه هاي مورد بررسي در تمامي  (. ميانگين سربP<0.05است) FDA( با اختالف معنادري باالتر از استاندارد 7و  6

 (P<0.05باالتر است) WHOايستگاه ها با اختالف معناداري از ميزان استاندارد 

(، ميزان WHOو  FDAنين با استاندارد هاي معتبر موجود در اين زمينه): مقايسه نتايج اين مطالعه با مطالعات ديگران و همچگیری نتیجه

سرب و كادميوم بافت عضله دو گونه ماهي مورد بررسي)لوتک و نازک( نشان دهنده آلودگي بيش از حد رودخانه قره سو كرمانشاه به انواع 
 دگي صورت گيردفاضالب هاي مختلف صنعتي مي باشد و بايد تمهيدات الزم در جهت كاهش اين آلو

 فلزات سنگين، ماهي، روخانه قره سو، كرمانشاه کلمات کلیدی:
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ارتباط تغييرات فشارخون پرسنل با شدت فشارشغلی در بخش های مختلف بيمارستان های 

  1392شهرستان گناباد در سال 

 زاده عشقي مريم، عابدي اهلل روح، سعيد پژمان

 دانشگاه علوم پزشکي گناباد

 
: يکي از مشاغلي كه داراي عوامل تنش زاي زيادي مي باشد پرسنل)شاغلين( در بيمارستان است با توجه به استرس باالي ه و هدفزمین

يم مپرسنل)شاغلين(در بيمارستان وباتوجه به عوارض و اثرات فشارخون و با توجه به اين امر كه در گناباد چنين مطالعه اي انجام نشده است تص
ژوهشي با هدف تعيين ارتباط تغييرات فشارخون پرسنل با شدت فشارشغلي در بخش هاي مختلف بيمارستان هاي گناباد در سال گرفته شد تا پ

 انجام شود. 1392

 پرسنل از بخش هاي مختلف شامل پرستار،اتاق عمل،آزمايشگاه،زايشگاه ......200در اين مطالعه تحليلي مقطعي كه تعداد  مواد و روش ها:

ن هاي شهرستان گناباد كه داراي شرايط ورود به پژوهش هستند بصورت تصادفي ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش شامل پرسش نامه بيمارستا
سنجش شدت فشارشغلي و برگه يادداشت قد و وزن وسه نوبت فشار خون در طي يک نوبت كاري در سه زمان مختلف اول و وسط و پايان شيفت 

وبه كمک آزمون هاي آماري كاي دو ، آزمون ها ي همبستگي پيرسون، اسپيرمن و رگرسيون ، كروسکال  18spssافزاربود . با استفاده از نرم 
 واليس ، فريدمن و ويلکاكسون تجزيه و تحليل انجام گرديد.

شان داد كه ميانگين فشارخون آنان داراي مدرک كارشناسي بودند نتايج ن %5/87متاهل بودند و  %89/5افراد مورد بررسي زن، % 5/58 یافته ها :

( ميانگين فشار خون در نوبت دوم در بخش اورژانس بيشترين >p 0/05سيستول ودياستول درنوبت دوم بيشتر از نوبت اول و سوم مي باشد )

و نوع بخش ارتباط  و اطفال كمترين مقدار را دارد ولي از لحاظ آماري اختالف معني دار نبود بين فشار شغلي ENTمقدار راداشته و در بخش 
معني داري وجود داشت شدت فشار شغلي در بخش اورژانس بيشترين مقدار و در بخش داخلي و جراحي كمترين مقدار بود همچنين بين شدت 

اشت دفشار شغلي با ميانگين فشار خون سيستول و دياستول و اختالف فشار خون سيستول و دياستول در مراحل مختلف ارتباط معني داري وجود ن

(0/05 p< نتايج رگرسيون خطي نشان داد كه تاثير سه متغير فشارخون دياستول نوبت دوم و سوم و بخش داخلي و جراحي بر فشارخون سيستول )
 نوبت دوم معني دار است.

هقان و همکارانش، پوردفشار شغلي با نوبت هاي مختلف فشارخون سيستول و دياستول رابطه معني داري نداشت . يافته هاي خانم  نتیجه گیری:

ن دوم بيشتر از ساير مراحل بوده است و همچنين در اين بررسي بي -نشان دادند كه ميانگين تفاوت فشار خون سيستولي و دياستولي مرحله اول
 فشارخون هاي دياستولي و فشارشغلي ارتباطي ديده نشد 

 
 لف بيمارستانپرسنل بخش هاي مخت |شدت فشار شغلي |فشارخون: واژه های کلیدی
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بررسی تغييرات شاخص های اسپيرومتری و رادیوگرافی قفسه سينه در کارگران کارخانه نساجی 

 ساله و ارتباط آن با عوامل زیان آور شغلی 4کویر سمنان در یک دوره ی 
 1،شيدا ذوالفقاري1آيدا فرزانه، 4،شمس السادات سيدحسيني3، مجيد ميرمحمدخاني3، داريوش پهلوان2، فرهاد ملک1*نيرالسادات سيد حسيني

 تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران كميته 1
 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانگروه داخلي، بيمارستان كوثر،  2
 اه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايراندانشکده پزشکي، دانشگمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، 3
 ، سمنان، ايرانشاهروددانشگاه علوم پزشکي بيمارستان امام حسين )ع(،  4 

 

شغلي از جمله بيسينوزيس و برونشيت مزمن ي كارگران در مواجهه با گردوغبار پنبه در معرض خطر ابتال به بيماري ريو :و هدف مقدمه

ست. داشته با گرد و غبار پنبه بيشتر ديده شده انفس در كارگران مواجههيوي مثل سرفه مزمن، خلط و تنگيباشند. ولي به طور كلي عاليم رمي
ا مواجهه ب بررسي ارتباطاين مطالعه، هدف ازرود. به طوري كه با ادامه مواجهه بيماري پيشرفت كرده و به سمت از كارافتادگي ريه پيش مي

 بوده است.ساله  4تري و راديوگرافي قفسه سينه را در يک دوره ي گردوغبار پنبه بر شاخص هاي اسپيروم

نفر از كارگران كارخانه نساجي كه مواجهه با گرد و غبار پنبه داشتند به عنوان گروه در معرض تماس  202در اين مطالعه  :هاروش مواد و 

ه ها كه شامل شرح حال، معاينات باليني، نتايج اسپيرومتري و وارد مطالعه شدند و به وسيله پرسشنامه محقق ساخته، اطالعات موجود در پروند
بر اساس الگو هاي ،سال 4هاياسپيرومتريجمع آوري شده در طي آوري شد. شاخصجمع1392تا سال  1389از سال راديوگرافي قفسه سينه است

تفسير و  VEXTو  FEV1 ،FVC ،FEV1/FVC ،PEF ،FEF25-75%تحديدي، انسدادي و مختلط و بر اساس پارامترهاي 
 تغييرات آنها مورد بررسي قرار گرفت.

، FVCانحراف معيار ±درصد تحصيالت ديپلم داشتند. ميانگين 9/58درصد خانم بودند و  9/57كارگر مورد بررسي  202از بين  ها:یافته

FEV1 ،FEV1/FVC ،PEF ،FEF25-75% وVEXT  4/86±4/7، 9/95±5/14، 5/95±3/15، به ترتيب 89در سال ،

، 1/87±1/20، 8/100±9/15، 84±6/6، 4/99±11/12، 7/101±13به ترتيب  1392و در سال  7/40±6/76، 1/25±3/95، 2/21±6/102

دار )برونشيت مزمن ( در گروه نتايج نشان داد كه برخي از عاليم تنفسي از قبيل سرفه، خلط و حمله سرفه خلطبوده است.  7/34±2/77
بررسي معني داري ترند تغييرات با استفاده از آناليز واريانس با مدل عمومي خطي با .ر پنبه افزايش قابل توجهي ندارديافته با گردوغبامواجهه

غييرات ت شد كه ن با زمان اندازه گيريآرويکرد مشاهدات تکراري براي هريک از شاخص هاي اسپيرومتري با تطبيق اثر سن و تعامل احتمالي 
 د بررسي با تطبيق و در نظر گرفتن اثر سن در طول زمان معني دار نبود.هيچکدام از شاخص هاي مور

عملکرد سال بر روي  4،مواجهه با گرد و غبار پنبه و كتان در طي نشان داده شد  مطالعه با توجه به نتايج به دست آمده در اين گیری:نتیجه

 ي تر جهت بررسي دقيق تر توصيه مي گردد.مطالعات بيشتر در دوره هاي طوالن انجامتاثير چنداني ندارد.  ريوي

 ،گرد و غبار پنبه، اسپيرومتري، بيسينوزيس های کلیدی:واژه

  

http://tkj.ssu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3
http://tkj.ssu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3
http://tkj.ssu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://tkj.ssu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://tkj.ssu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%DA%AF%D8%B1%D8%AF+%D9%88+%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87
http://tkj.ssu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%DA%AF%D8%B1%D8%AF+%D9%88+%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87
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 در مراکز درمانیسالمت الکترونيکی امنيت اطالعات  موثر بر املاولویت بندی عو

  3 صغرا تسليمي جالل آبادي، *2زينب عباسي ،1مهدي كاهويي

 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده پيراپزشکي، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر برسالمت، گروه ،دانشيار 1
 ل(ده مسئو) نويسن ايران سمنان، ، دانشگاه علوم پزشکي سمنان،دانشکده پرستاري و پيراپزشکي ، كميته تحقيقات دانشجويياس فناوري اطالعات سالمت كارشن 2

 ننان،ايراكميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سم دانشجوي كارشناسي فناوري اطالعات سالمت، 3

يکي از ابعاد مهم امنيت اطالعات سالمت ،حفظ تعادل بين امنيت سيستم اطالعات مراقبت سالمت وقابليت دسترسي داده ها به مقدمه و هدف: 
اهداف اصلي نگهداري اطالعات سالمت وپرونده هاي پزشکي تسهيل مراقبت با كيفيت باال براي  . همچنيناطالعات مراقبت سالمت است

مانع از دسترسي مناسب به اطالعات مورد نياز جهت مراقبت بيمار شود،اين كه اگر شيوه هاي امنيتي سازمان به قدري قوي باشد  .ن استبيمارا
 با توجه به اينکه كاركنان .مورد امنيت اطالعات به وجود آورده است دري يجديد نگراني ها فناوري هاي كاربرد .شود هدف مهم ناديده گرفته مي

ن مطالعه از اين رو هدف از اي ،،كاربران اصلي سيستم اطالعات بيمارستان هستند كه هدف آن بهبود كيفيت ارائه مراقبت مي باشد درماني مراكز

  .استسالمت الکترونيکي ديدگاه كاركنان نسبت به امنيت اطالعات  شناسايي

انجام  92-91مراكز درماني دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال نفر از كاركنان شاغل در  400روي  مطالعه توصيفياين  :مواد و روش ها

اييد شده و بازآزمون ت كه روايي آن براساس تاييد صاحب نظران و پايايي آن بر اساس آزمونپرسشنامه پژوهشگرساخته داده ها بوسيله يک شد.
 .ندتوصيفي تجزيه وتحليل شد هايآماربود، جمع آوري و بوسيله آزمون هاي 

 درصد درک اهميت امنيت اطالعات،4/70درصد آموزش ضمن خدمت ، 2/60 يافته ها مربوط به بخش عوامل رفتاري نشان داد كه ها:یافته 

درصد مجازات ها وپيگرد هاي قانوني را به عنوان اولويت هاي اول ودوم در حوزه عوامل رفتاري 1/13درصد افراد انگيزه وتمايل كاركنان ، 59
درصد نقش مديران، 5/18درصد نقش كاربران سيستم هاي اطالعاتي،  7/55در بخش عوامل سازماني نتايج نشان داد  موثر انتخاب كردند.

نقش وزارت بهداشت را به عنوان اولين اولويت در بين افراد و سازمان هاي تاثيرگذار انتخاب كردند همچنين در بخش ساير عوامل  درصد3/17
رابه عنوان مهمترين  درصد كنترل هاي فيزيکي8/21درصد عوامل اقتصادي و 7/34زيرساخت مناسب ،درصد وجود 5/47يافته ها نشان داد

 اولويت محيطي موثرانتخاب كردند

مهمترين اولويت هاي امنيت اطالعات الکترونيکي سالمت  نتايج نشان داد كاركنان رعايت عوامل سازماني ، رفتاري و غيره را نتیجه گیری:

را در نگهداري اطالعات سالمت مهمتر مي دانستند. ظاهرا در  در بين عوامل سازماني،نقش كاربران سيستم هاي اطالعاتيدر نظر داشتند. و 
جهت افزايش ضريب امنيت اطالعات الکترونيکي سالمت در مراكز بهداشت ودرمان ايجاد سياست هاي كنترلي ،برگزاري دوره هاي آگاه سازي 

 و توسعه روال هاي صحيح ضروري باشد.همچنين الزم است زشي دقيق در راستاي تعليم نيروي انساني كارآمد،ترويج وتوسعه برنامه هاي آمو
 وزارت بهداشت به سرمايه گذاري بر راه حل هاي فني و ايجاد زيرساخت مناسب براي بهبود امنيت اطالعات سالمت توجه ويژه نمايد.

 سالمت، مراكز درماني  کترونيکي،اطالعات ال : اولويت بندي،امنيت،واژه های کلیدی
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 بررسی عوامل موثر بر سوانح شغلی در یک کارخانه توليد لوله در ایران

 4، داريوش پهلوان3، حسين ابراهيميان4، مجيد ميرمحمدخاني2، كامران قدس*1حميد شاهين فر

 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه دانشجويي، تحقيقات كميته( 1
 علوم پزشکي سمنان، بيمارستان كوثر، گروه جراحي ( دانشگاه2
 ( مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دانشکده پزشکي، گروه پزشکي اجتماعي4
 ( دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دانشکده بهداشت، دانشجوي بهداشت حرفه اي3

از مهمترين داليل معلوليت و مرگ قابل پيشگيري در كشورهاي در حال توسعه مي باشد. سوانح شغلي به عنوان يکي  مقدمه و هدف:

شناسايي محتمل ترين عوامل خطر در بروز سوانح ناشي از شغل در يک محيط خاص شغلي مي تواند به عنوان پايه اي براي پيشگيري و يا 
مل موثر بر سوانح شغلي در يک كارخانه صنعتي توليد لوله انجام شده كاهش شدت آن در نظر گرفته مي شود. اين مطالعه با هدف بررسي عوا

 است.

اين مطالعه بصورت موردي شاهدي و با تکميل چک ليست از پيش تهيه شده بر اساس مرور منابع، اطالعات موجود در مواد و روش ها: 

شاهد از ميان افرادي  غل شده اند صورت گرفته است و گروهدچار سوانح ناشي از ش 1392الي  1386پرونده تمامي كارگراني كه در طي سالهاي 
كه طي اين مدت مشغول به كار بوده و هيچ سابقه اي از سانحه شغلي در پرونده آن ها ثبت نشده است، انتخاب شدند. توصيف نوع سوانح با 

 يک استفاده شده است.استفاده از جداول فراواني و براي تحليل با توجه به نوع مطالعه از روش رگرسيون لوجست

نفر در گروه شاهد )سانحه نديده( بودند. ميانگين  321نفر در گروه مورد )سانحه ديده( و  204نفر از كل كاركنان،  525از بين  ا:یافته ه

در بين  بوده است. يافته هاي مطالعه حاضر نشان مي دهد، كه 0/35±0/6و در گروه شاهد  7/29±5/5گروه مورد  انحراف معيار در±سني
برابر افزايش مي  8/11عوامل مختلف، بيشترين ارتباط بين نداشتن منزل شخصي و بروز سوانح وجود دارد به گونه اي كه نداشتن آن شانس را 

(. و همچنين سن پايين، كشيدن سيگار، مجرد بودن، نداشتن مدرک فني حرفه اي و CI=،80/11=Odd’s Ratio %68/795-11/18دهد )

 ( باعث افزايش سوانح در اين كارخانه شده است.p<.05پايين به صورت معني داري) سطح تحصيالت

داشتن اطالعات پايه اي از وضعيت موجود به صورت علمي الزمه تغيير در هر سيستم است كه سوانح شغلي از اين موضوع  نتیجه گیری:

داشتن مسکن شخصي مي تواند در پيشگيري از سوانح بسيار كمک اجتماعي مانند  -مستثني نمي باشد. به نظر ميرسد بهبود عوامل اقتصادي
 نيز در پيشگيري بسيار موثر به نظر مي رسد. با آموزش حرفه اي افراد كننده باشد. همچنين نزديک كردن نوع وظيفه محوله

 اجتماعي -سوانح شغلي، كارخانه توليد لوله، مطالعه موردي شاهدي، عوامل اقتصادي :واژگان کلیدی
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 بررسی ترجيحات زنان تحت عمل جراحی، در کسب اطالعات سالمت
 3زهرا قلي زاده ،2زهرا مظفري، 3*مرضيه گازراني، 2فرزانه صمدي، 1مهدي كاهويي

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان ، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت، گروه پيراپزشکي، .دانشيار1

 دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان ،اطالعات سالمت، كميته تحقيقات دانشجويي دانشجوي كارشناسي فناوري.2

 ويسنده مسئول( ندانشجوي كارشناسي فناوري اطالعات سالمت، كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان ) .3

 

شيوه زندگي    : مقدمه و هدف سبت به  شکايات     عدم آگاهي ن سي به اين نوع اطالعات خطر  ستر و مراقبت بيماران بعد از عمل جراحي و عدم د

نحوه دستتترستتي به اين اطالعات در بين زناني كه تحت عمل  با هدف شتتناستتايي نيازهاي اطالعاتي و تمايل به اين مطالعه را افزايش مي دهد.
 جام شد.جراحي قرار گرفته اند، ان

نفر از زناني كه در بخش هاي زنان زايمان و جراحي زنان تحت عمل جراحي قرار گرفته اند،  150مطالعه توصيفي حاضر روي    : روش مطالعه

صاحب نظران و انجام آزمون و بازآزمون             ساخته اي بود كه پس از تاييد  شگر  شنامه پژوه س ست. ابزار جمع آوري اطالعات يک پر شده ا انجام 
 ي و پايايي آن سنجيده شد. براي تحليل داده ها از آمارهاي توصيفي و آزمون مجذور خي استفاده شد.رواي

جامعه آماري اطالع داشتتتتن از فعاليت هاي مفيد ومضتتتر بعد از عمل را بعنوان اولويت اول نياز اطالعاتي خود اعالم نمودند.  %3/49 یافته ها:

 9/36در زمينه مراقبت بهتر   نوع ورزش مجازرا به عنوان اولين نياز اطالعاتي خود گزارش كردند.      درصتتتد از جامعه آماري اطالع از   28همچنين 
زنان اطالع از عوارض مصتترف دارو را بعنوان اولين نياز اطالعاتي  %74درصتتد جامعه آماري اطالع از مراقبت محل برش جراحي را اولويت اول، 

از نحوه برخوردها و محدوديت هاي احتمالي از قبيل خانوادگي، محيط كاري و اجتماعي را به درصتتد آگاهي  7/2درحالي كه خود گزارش كردند. 
 از زنان تمايل داشتند اطالعات از طريق كتابچه راهنما در اختيارآنها قرار گيرد. %65/66همچنين عنوان مهمترين نياز اطالعاتي گزارش كردند. 

ني كه تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند، به منظور مراقبت بهتر از خود به اطالعات متعددي يافته هاي نشتتتان داد كه اكثر زنا نتیجه گیری:

ضعيت درماني و باليني خود، ترجبح مي      شتر بيماران به منظور آگاهي از و شتند، از جمله فعاليت هاي بعد از عمل جراحي. همچنين بي ادند دنياز دا
داشتتته باشتتند. همچنين اكثر آنها به پزشتتکان اعتماد داشتتته و ترجيح مي دادند كه اين نوع  كه قبل از عمل جراحي به اين اطالعات دستتترستتي

اطالعات از ستتوي پزشتتکان به آنها ارايه گردد. همچنين نتايج نشتتان داد كه اكثر زنان براي آن كه اين اطالعات مهم از ماندگاري بيشتتتري    
شوند، ترجيح مي دادند كه اطال    شد و فراموش ن شود. نتايج اين مطالعه براي كاركنان    برخوردار با شان در قالب كتابجه راهنما ارايه  عات مورد نياز

رتقاء ا باليني مي تواند حايز اهميت باشد بطوري كه منجر به آشنايي آنها با نيازهاي اطالعاتي بيماران و در نتيجه باعث كاهش استرس بيماران و   
 د ازعمل خواهد شد.كيفيت آموزش به بيمار و بهبود مراقبت هاي بع

 زنان، عمل جراحي نياز اطالعاتي، واژگان کلیدی:
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دار در شهرکالله  خانه زنان زندگی کيفيت روانی بر فشار با مقابله های مهارت اثربخشی آموزش

 1393در سال 
  4رش رضايي شهميرزاديآ، 3، عبدالقادر طعنه2نيازي مهري، 1نيازيصديقه 

 ت، معاونت تحقيقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گرگان، ايران. كارشناس ارشد آموزش بهداش1
 . دانشجوي پرستاري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آباد كتول، علي آباد، ايران2
 ايرانگناباد، ، گناباد. كارشناس علوم آزمايشگاهي، دانشگاه علوم پزشکي 3
 شجويي، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گرگان، ايران. دانشجوي دكتري حرفه اي، كميته تحقيقات دان4

از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر كيفيت زندگي، نحوه رويارويي با فشار رواني و مشکالت زندگي شخصي و اجتماعي است. قرار  :مقدمه و هدف

ا و كيفيت زندگي كلّي دارد.اين پژوهش ب گرفتن در معرض عوامل فشارزاي رواني در مراحل مختلف زندگي، عواقب طوالني مدّتي بر بهزيستي
 اجرا شد.  1393شهر كالله در سال  هدف تعيين اثر آموزش مهارت هاي مقابله با فشار رواني بر كيفيت زندگي زنان خانه دار

روه آزمون و شاهد( با زن خانه دار ساكن شهرستان كالله )در دو گ 90در اين مطالعه نيمه تجربي در دو گروه آزمون و شاهد، ها:روش مواد و 

ناحيه  2ناحيه شهر كالله به روش تصادفي  3روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي وارد مطالعه گرديدند. در نمونه گيري، در مرحله اول از 
نفري  45در دو گروه  نفر به عنوان نمونه نهايي انتخاب و به صورت تصادفي 90انتخاب و سپس در مرحله دوم از بين زنان خانه دار اين ناحيه 

دقيقه اي برنامه آموزش مهارت هاي مقابله با فشار رواني اجرا گرديد. ابزار سنجش پرسشنامه كيفيت  45جلسه  4قرار گرفتند. براي گروه آزمون 

سوال(،  2ماني)سوال(، درد جس 4سوال(، نقش جسماني) 9كاركرد جسماني) شامل هشت خرده مقياس؛ ( كه1992)واره و شربورن  SF-36زندگي 
ماه از  2بود. پس از  سوال( 9سوال(، سالمت رواني ) 3سوال(، نقش هيجاني ) 9سوال(، كاركرد اجتماعي)4سوال(، سرزندگي) 5سالمت عمومي)

 شدند.  و از طريق تحليل كوواريانس چند متغيري تجزيه و تحليل SPSS 16آموزش، داده هاي پيش آزمون و پس آزمون با استفاده از نرم افزار 

مهارت هاي مقابله با فشار رواني در گروه آزمون بر همه خرده مقياس هاي سال بود.آموزش  43 ±7/3ميانگين سني واحدهاي پژوهش  یافته ها:

أثير ت كيفيت زندگي)كاركرد جسماني، نقش جسماني، درد جسماني، سالمت عمومي، سرزندگي، كاركرد اجتماعي، نقش هيجاني، سالمت رواني(

 (.P<0/01اداري داشت)معن

 مهارت آموزش بامهارت هاي مقابله با فشار رواني به افراد موجب افزايش كيفيت زندگي آنها مي شود به عبارتي ديگر آموزش  :نتیجه گیری
 مي ، مثبت( ويي)خودگ بازسازي شناختي مسأله، حل زمان، مديريت خود، ، تقويتطبعي شوخ رهبري، خود احساس، بيان مانند مؤثر اي مقابله هاي
 .داد افزايش را افراد زندگي كيفيت توان

 مهارت هاي مقابله با فشار رواني، كيفيت زندگي، زنان خانه دار. واژه های کلیدی:
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سال شهرستان  15بررسی اپيدميولوژیکی علل گرایش به مصرف سيگار و دخانيات در جمعيت باالی 

  1390-1393دامغان در سال 

  1نعلي اكبر منصوريا

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه -فالحي شهيد خيابان دامغان بهداشت مركز

 ساالنه كه باشد مي سالمت ارتقاي هاي برنامه و عمومي بهداشت براي مهم مشکالت از يکي دخاني مواد و سيگار مصرفو هدف: مقدمه 

ي از بيماري ها بخصوص سرطان ها شناخته شده است و كل به عنوان يک علت قابل پيشگير در و شود مي نفر90000 حدود مير و مرگ باعث
يکي از علل مرگ هاي زودرس هم مشخص شده است كه در حال حاضر به دليل پائين آمدن سن شروع مصرف سيگار و مواد دخاني ديگر 

 و ريوي و قيعرو –ي هاي قلبي خصوصاً قليان در كنار تغذيه نامناسب و عدم تحرک كافي بسيار نگران كننده است و موجب افزايش بروز بيمار
 كه ستا نکته اين نشانگر متعدد مطالعات نتايج. است شده هم عروقي و قلبي هاي بيماري دليل به مير و مرگ ميزان رفتن باال آن تبع به

فرادي كه مصرف آن ار ابرابر افزايش مي دهد و ترک سيگ بيست به بزرگسالي در را نيکوتين به وابستگي احتمال نخ چند تعداد به سيگار مصرف
 را زود شروع كرده اند بسيار سخت تر از ديگران است كه مصرف سيگار را در بزرگسالي شروع نموده اند. 

بر روي  1390-93 سال از دامغان شهرستان در كه است تحليلي و توصيفي نوع از ميداني و طولي مطالعه يک حاضر مطالعهها: روش مواد و 

نفر و جمعيت دانشجويي حدود  85000به صورت تصادفي انتخاب شده اند، مي باشد. )جمعيت شهرستان در حال حاضر نفر از مردم كه  3500
 نفر كل جمعيت مي باشد(  99000نفر كه جمعاً  14000

ه با بيماريها و كارداني بهداشت خانواده و مبارزدانشج 37توسط ساخته محقق تحقيقاتي پرسشنامه 5500 حدود كه بوده صورت بدين كار روش
نفر افرادي كه به پرسشنامه ها درست پاسخ داده بوده اند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج در نرم افزار  3500بين مردم توزيع و 

EPI6  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است 

 %23و دانشجويان پسر  %19، دانشجويان دختر %9آموزان  ه گرديد ميزان شيوع سيگار و قليان در بين دانشمشاهد تحقيق اين در: یافته ها

سيگار و مواد دخاني استفاده مي كرده اند  %5و پسرها در ابتداي دانشجويي  %1بوده است و توضيح اينکه دانشجويان دختر در ابتداي دانشجويي 
طي و اجتماعي دارد در اين تحقيق شيوع مواد مخدر ، كه نشانگر اين موضوع است كه شيوع سيگار و مواد دخاني در دخترها بيشتر اثرات محي

 نوع مواد دخاني، ميزان آگاهي افراد در خصوص عوارض سيگار و دخاني و مواد مخدر و ... اندازه گيري گرديده است. 

االتر از پسران ر بشيوع مصرف سيگار و دخانيات در دانشجويان دختر بسيا سن. است پايين بسيار جامعه در سيگار شروع سن: نتیجه گیری

است. نقش محيط هاي عمومي مانند خوابگاه ها، شبانه روزي ها، پادگان ها، خوابگاه هاي خصوصي، منازل اجاره اي در بروز و شيوع علل 
 گرايش به سيگار و دخانيات بسيار متنوع و انکار ناپذير است. مصرف سيگار پيش زمينه مصرف مواد مخدر است. 

 سيگار |قليان |سرطان |خانياتد واژه های کلیدی:
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 بررسی حمایت اجتماعی و مولفه های آن در بيماران تحت شيمی درمانی
  5، حميد رضا بيکي4، نعيم السادات كيا3مجيد مير محمد خاني، 2فرحناز قهرمانفرد، ٭1فرح عباسيان

 كارشناسي ارشد آموزش پرستاري، مدرس دانشگاه آزاد واحد سمنان-1
 تولوژي و مديکال انکولوژي ،عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي سمنان فوق تخصص هما-2
 اپيديميولوژيست، استاديار دانشگاه علوم پزشکي سمنان ،مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکي سمنان-3
 ه علوم پزشکي سمنان دكتري پزشکي اجتماعي مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، دانشگا-4
 رزيدنت داخلي دانشگاه علوم پزشکي سمنان، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران-5

 عنوان به اجتماعي حمايت گردد. حمايت اجتماعي به حمايتي اطالق مي گردد كه از جاتب ديگران در اجتماع دريافت مي مقدمه و هدف:

سرطان يک بيماري مزمن و سومين عامل است .  رسيده ثبت به نااميدي و تنهايي با آمدن كنار طريقه هاي ممتازترين و ينمعروفتر از يکي
 احساس سوي به را فرد و كرده تهديد اجتماع و خانواده در مؤثر نقش ايفاي براي را فرد توانايي و استقالل مرگ و مير در ايران است كه

 و بيمارستان در مجدد پذيرش براي مهمي كننده پيش بيني عامل اجتماعي حمايت فقدان مي دهد. سوق خود از اطمينان و شايستگي فقدان
 است.از اينرو بر آن شديم ميزان حمايت اجتماعي و مولفه هاي آن را در اين بيماران بررسي كنيم .  سرطاني بيماران در مير و مرگ

مبتال به سرطان كه به جهت شيمي درماني به بخش انکولوژي .نفر 172بود و  ستگيهمب نوع از توصيفي پژوهش طرح ها: مواد و روش

 ( و MOSحمايت اجتماعي ) پرسشنامه داده ها از طريق كرده بودند در اين پژوهش شركت داشتند. مراجعه بيمارستان فاطميه و بعد كوثر
 پرسشنامه اطالعات دموگرافيک جمع آوري شد .

مرد  % 3/37زن و  % 7/62 بودو از اين تعداد 25/50 ± 29/15 انحراف معيارافراد شركت كننده در اين پژوهش ميانگين سني و ها:یافته 

بوده است .ميانگين و انحراف معيار زير مولفه هاي حمايت  79/ 88 ± 16/ 97حضور داشتند. ميانگين و انحراف معيار حمايت اجتماعي افراد 

 ± 91/3، اطالع رساني  70/16± 86/3اجتماعي مثبت  ، تعامل58/12± 02/3ش ، حمايت مهرباني اين پژوه اجتماعي درشركت كننده گان

 بوده است. 81/17 ± 18/3و حمايت ملموس  89/16 ± 9/3، حمايت هيجاني  30/16

 يک مطالعه طولي افراد شركت كننده در اين پژوهش از نظر دريافت حمايت اجتماعي در سطح خوبي بوده اند ، مي توان با نتیجه گیری:

 اجتماعي و زير مولفه هاي آن را در اين افراد در پروسه زماني در طول درمان سنجيد. حمايت

 حمايت اجتماعي ، سرطان، بيماران سرطانيواژه های کلیدی:
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رابطه سبک های فرزندپروری والدین با سوء مصرف مواد کندکننده و محرک در جوانان استان 

 سمنان
 *4، شيدا ذوالفقاري3، نصراهلل ايران پناه2المرضا منشئيغ، 1شهال حقيقت

 كارشناسي ارشد روانشناسي، معاونت بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1

2 PhD ،دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم تحقيقات اصفهان، اصفهان، ايران روانشناسي، گروه روانشناسي 

3 PhD اه اصفهان، اصفهان، ايراندانشگ آمار، گروه آمار 
 دانشکده پزشکي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 4

وانين كمتر مقيد اصول و ق ،كودكي كه محيط خانواده برايش امن نباشد مي شود.خانواده مهمترين عامل تربيتي كودک محسوب  مقدمه و هدف:

ر شيوه هاي فرزندپروري والدين از عوامل تاثيرگذار ب. بنابراين ي اجتماعي خارج از تأثير خانواده پديد نيامده استهيچ يک از آسيبها .اخالقي است
يکي از نا به هنجاري ها و كج روي هايي كه مي توان ريشه آن را در خانواده و سبک فرزند پروري والدين جستجو كرد،  .سالمت نوجوانان است

هدف از انجام اين مطالعه، تعيين رابطه سبک هاي فرزندپروري والدين با سوءمصرف مواد محرک ان و نوجوانان است. سوء مصرف مواد توسط جوان
 و غير محرک در جوانان استان سمنان است.

با  1391ساله سوء مصرف كننده مواد از مراكز ترک اعتياد استان سمنان در سال 20-39نفر از جوانان  144در اين پژوهش  مواد و روش ها:

روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. فرم شناسنامه فردي در مراكز برايشان تکميل گرديد، سپس پرسشنامه سبک فرزندپروري بامريند و 
مشخصات جمعيت شناختي توسط والدين آنها تکميل شد. جهت توصيف و تحليل داده ها از شاخص هاي فراواني، ميانگين و انحراف معيار و 

 ي كاي اسکوئر و رگرسيون لجستيک استفاده شد. آزمون ها

( 2/38( و سپس هروئين )%3/49سال و بيشترين نوع ماده مصرفي ترياک )% 76/30±31/5مرد، ميانگين سني  %98نفر،  144از بين  یافته ها:

، ميانگين نمره استبدادي 61/16±89/5( بوده است. طبق مقياس ليکرت، ميانگين نمره آزادگذاري 4/1و كمترين ماده مصرفي كوكائين )%

بوده است. سبک فرزندپروري اقتداري والدين با استعداد اعتياد فرزندان به مواد  42/25±40/8و ميانگين نمره اقتدار منطقي  74/5±17/19
(، و هرويين =α=054/0P>1/0)( و مواد غيرمحرک ترياک =α=00/0P>001/0) و كوكايين (=α=057/0P>01/0)محرک شيشه 

(1/0<α=092/0P=رابطه معني دار معکوس داشت. سبک آزادگذاري با اعتياد فرزندان به مواد كند كننده مانند تريا )ک 
(1/0<α=083/0P= هرويين ،)(1/0<α=063/0P= و سوء مصرف مواد محرک مانند كوكايين )(001/0<α=00/0P= رابطه مستقيم را )

( رابطه =α=028/0P>05/0)( و ماده غير محرک ترامادول =α=043/0P>05/0)يش نشان داد. بين سبک استبدادي نيز با ماده محرک حش
 معني دار مستقيم مشاهده شد.

ستعداد از نظر كاهش ااقتداري دارد. سبک والديني  تاثيررفتارهاي سازنده و مخرب فرزندان  برشيوه هاي فرزند پروري والدين  نتیجه گیری:

آموزش  لذا آگاه ساختن والدين و ارائهمي باشد. افزايش استعداد اعتياد در فرزندان ناكارآمد  به دليل استبداديآزادگذار و اعتياد كارآمد و سبک هاي 
 زيادي دارد.هاي خانواده جهت پرورش افراد سالم در جامعه اهميت 

 شيوه هاي فرزندپروري -سوء مصرف مواد -كلمات كليدي: جوانان
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 زنان پيش و حين باردارینياز های اطالعاتی مرتبط با سالمت 
 3، مهدي كاهويي2، سميه سادات رضوي2، گلنار همايون1مهري انصاري نياكي

 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده 1
  راناي سمنان، گاه علوم پزشکي سمنان،، دانشدانشکده پرستاري و پيراپزشکي ، كميته تحقيقات دانشجوييدانشجوي كارشناسي فناوري اطالعات سالمت 2
 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده پيراپزشکي، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر برسالمت، گروه ،دانشيار 3

 

چندان مشخص نيست و عدم آگاهي و  در اين دورانحاملگي امري طبيعي است ولي فاصله بين سالمتي و بيماري اگرچه  :و هدف مقدمه

افزايش روز به روز مداخالت پزشکي مي شود.لذا پژوهش حاضر با هدف اولويت  و ناشناخته هاي دوران بارداري منجر به بروز اضطراب ترس از
مات ي اطالع رساني و ارائه خدواصالح شيوه ها شزبندي نيازهاي اطالعاتي مرتبط با سالمت زنان باردار به منظور بهبود كارايي و اثربخشي آمو

 مناسب به انها انجام شد.

نفر از زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان ها ومراكز  200بر روي  1392-1393تحليلي در سال  -اين مطالعه توصيفي:هاروش مواد و 

 پس اهه شد.داد تهيه علمي جستجودرمتون اسبراس بودكه پژوهشگرساخته پرسشنامه ها، داده گردآوري ابزار شد بهداشتي شهرسمنان انجام
 و روش هاي آمار توصيفي وآزمون كاي دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. SPSS(16)از نرم افزار آماري  بااستفاده ازگردآوري

تيکي را اولين نياز اطالعاتي ( غربالگري بيماري هاي ژن%71نفر) 142( ازافراد آگاهي از عوامل موثر بر سالمت جنين و %46.5نفر) 93: یافته ها

( از واحدهاي پژوهش اطالع ازاضطراب و سبک هاي مقابله با ان %62.5نفر ) 125رواني  -خود اعالم كردند.همچنين در زمينه اختالالت روحي
 را اولويت اول گزارش كردند.

ارض دوران بارداري نتايج اين پژوهش به اولويت بندي با توجه به اهميت سالمت زنان باردار و ارتباط نا آگاهي با بعضي از عو:نتیجه گیری

نياز هاي اطالعاتي زنان باردار كمک نموده است.توصيه مي شود براي پيشگيري از عوارض بعدي و كاستن از مداخالت پزشکي اين اطالعات 
 براساس اولويت دراختيارزنان باردار قرار گيرد.

 ار، سالمت نيازهاي اطالعاتي، زنان بارد کلید واژه ها:
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 شهر آق قال سالمندان در آن با مرتبط عوامل و زندگی کيفيت بررسی
 4، شيما شعباني فرامرزي3، عبدالقادر طعنه2مهري نيازي ،1صديقه نيازي

 . كارشناس ارشد آموزش بهداشت، معاونت تحقيقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گرگان، ايران 1
 انشگاه آزاد اسالمي واحد علي آباد كتول، علي آباد، ايران. دانشجوي پرستاري، د2
 ، ايرانگناباد، گناباد. كارشناس علوم آزمايشگاهي، دانشگاه علوم پزشکي 3
 . دانشجوي بهداشت عمومي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گرگان، ايران4

 تأثير سالمندي دوره در زندگي كيفيت كاهش در دهدمي رخ باال سنين در فيزيولوژيک رطو به كه متعددي مسايل و مشکالت :مقدمه و هدف

 انجام گرفت. 93شهر آق قال در سال  سالمندان در آن با مرتبط عوامل و زندگي لذا اين مطالعه با هدف تعيين كيفيت .دارد

 قال درشهر آق مساجد از اي تصادفيخوشه صورت آق قال به رشه سالمندان از نفر 220 روي تحليلي -توصيفي اين مطالعهها: روش مواد و 

 سالمت گزينه اي كه 36 زندگي ابعاد كيفيت مشخصات دموگرافيک و شامل پرسشنامه گردآوري، است. ابزار گرفته شدند، انجام انتخاب پژوهش

 صد)باالترين تا زندگي( كيفيت سطح ترينصفر)پايين مرهن از ليکرت بنديرتبه مقياس از امتيازبندي كند.برايبررسي مي را فرد رواني و جسمي

 مستقل، تحليلي )تي و توصيفي آماري هايآزمون و SPSS 16افزارنرم با و كدگذاري آوري،جمع از پس هادادهشد. استفاده زندگي( يکفيت سطح

 .شد تحليل و تجزيه اسپيرمن( همبستگي ضريب و واريانس آناليز

 جسمي بعد در بود. 7/50و 8/44سالمندان به ترتيب  زندگي كيفيت رواني سالمت و جسمي سالمت بعد نمره ميانگين زن،افراد  %6/55یافته ها:

 زندگي كيفيت رواني سالمت بعد در و بود 14/42 عمومي سالمت ميانگين را كمترين و 12/58جسمي درد را ميانگين باالترين زندگي كيفيت
 بود. 4/43رواني عملکرد، ميانگين كمترين و 4/59جتماعيا عملکرد ميانگين، نمره باالترين

دار معني آماري ارتباط بيماري وجود اشتغال، وضعيت اقتصادي، وضعيت تحصيالت، سطح قبيلسن، از مواردي با زندگي كيفيت رواني و جسمي بعد

(P <0.001و ) است نداده نشان داريآماري معني ارتباط زندگي شرايط و جنس روزانه، هايفعاليت انجام نحوه قبيل از مواردي با. 
درماني،  هايبرنامه در فرد كردن درگير و مراقبت آموزش هايبرنامه زندگي، كيفيت نمرات پايين بودن ميانگين به توجه باگیری: حث و نتیجه

 شود. زندگي كيفيت بهبود و مراقبتي ارتقا توان تواند باعثمي گويي،هاي ورزشي، خاطرهبرنامه

 

 زندگي كيفيت رواني، سالمت جسمي، سالمت سالمند، کلیدی: کلمات
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 1390بررسی ميزان رضایتمندی پرسنل پرستاری از شغل پرستاری در بيمارستانهای گناباد در سال 

 رسول سليماني مقدم

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان

يت مناسب به مددجويان را ارائه ميدهد.كمبود پرستار و پرستاري ازمشاغل مهم درمحيطهاي بهداشتي است وخدمات باكيف هدف:مقدمه و

خروج باالي پرستاران از اين حرفه يک معضل جهاني است. عدم رضايت شغلي يکي از عوامل مؤثر بر ترک حرفه پرستاري است. بر اين اساس 
 پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان رضايت شغلي پرستاران شاغل درگناباد صورت گرفت.

خرداد گنابادبه روش سرشماري مورد بررسي  15بهمن و 22پرستار شاغل دربيمارستان 90تحليلي -در اين مطالعه توصيفي ش ها:مواد و رو

 تحليل گرديد.  Spssارزيابي و امتيازات حاصل با نرم افزار  JDIقرار گرفتند. رضايت شغلي با پرسشنامه 

درصد(،باشيفت 4/27سال)35-30درصد(،در رده سني8/67بهمن)22در بيمارستاندرصد( ،شاغل 7/66اكثر واحد هاي پژوهش زن ) یافته ها:

درصداز  1/51درصد(بودند.بر اساس يافته هاي پژوهش 8/47هزار تومان ) 600-400درصد(،و با درآمد ماهانه40درصد(،رسمي)1/71هاي متغير)
(،نوع =81/0p(،نوع بيمارستان)=878/0p(،بخش)=239/0p(،نوع مديريت)=216/0pپرستاران از رضايت شغلي خوب برخوردارند.بين سن)

  (.=02/0p(و رضايتمندي ارتباط معناداري يافت نشد.فقط بين نوع استخدام و ميزان رضايتمندي ارتباط معناداري مشاهده شد)=603/0pشيفت)

يري ميباشدوتوجه مديران رادربه كارگ رضايت شغلي باعواملي مانندحقوق ومزايا،نظارت،امکانات،شرايط وعملکرد سازمان مرتبط نتیجه گیری:

 نيروهاي جوان به صورت استخدام رسمي مي طلبد.

 رضايت شغلي.پرستار.بيمارستان کلید واژه ها:
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رتباط بين حمایت اجتماعی و عزت نفس در بيماران تحت شيمی درمانی مراجعه کننده به ا

 1391-1393شهر سمنان سال  کوثربيمارستان 
 4، نعيم السادات كيا3، مجيد ميرمحمدخاني2حناز قهرمانفرد، فر1٭فرح عباسيان

 كارشناسي ارشد آموزش پرستاري ،مدرس دانشگاه آزاد واحد سمنان -1
 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي سمنان فوق تخصص هماتولوژي ومديکال انکولوژي،-2
 يقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکي سمناندكتري آمار زيستي، استاديار دانشگاه علوم پزشکي سمنان، مركز تحق-3
 دكتري پزشکي اجتماعي مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکي سمنان-4

 

 نها اطمينان كرده وحمايت اجتماعي را به عنوان قويترين نيروي مقابله اي و مهيا بودن افرادي مي توان نام برد كه فرد به آمقدمه و هدف: 

احساس مي كند كه مورد احترام است و در شرايط تنش زا همانند درگيري با سرطان بعنوان منابع روان شناختي مهم، خنثي كننده نتايج منفي 
در زمينه سرطان بعنوان يک بيماري مزمن و جهاني معرفي شده كه عليرغم وجود همه پيشرفت ها  بيماري و درمان به حساب آورده مي شود.

تشخيص و درمان همچنان ياد آور درد ، محدوديت ، بد شکلي و مرگ مي باشد، پژوهش ها حاكي از آن است عزت نفس بعنوان يک مداخله 
 ماعيترواني داخلي در رفع عالئم افسردگي وبهبود كيفيت زندگي افراد مبتال به سرطان تاثير دارد ، بر آن شديم طي مطالعه ايي تاثير حمايت اج

 را بر عزت نفس بيماران سرطاني را مورد بررسي قرار دهيم.

سرطان كه به جهت شيمي درماني به  به مبتال نفر افراد 172 همبستگي، نوع از پژوهشي افراد شركت كننده در اين طرح مواد و روش ها:

 حمايت پرسشنامه نامه اطالعات دموگرافيک ،داده ها از طريق پرسش . كرده اند تشکيل مي دادند مراجعه بخش انکولوژي بيمارستان كوثر
  و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ جمع آوري شد .( MOSخانواده ) اجتماعي

 25/50 ± 29/15مرد با ميانگين سني و انحراف معيار  % 3/37زن و  % 7/62مطالعه حاكي از آن بود كه افراد شركت كننده ها را یافته ها: 

 بوده است .  14/11 ± 2/ 53،  79/ 88 ± 16/ 97نحراف معيار حمايت اجتماعي و عزت نفس بيمار ان به ترتيب تشکيل داده اند. ميانگين و ا

درمطالعات مقاالت، شواهد طولي و مقطعي فراواني در جهت نقش مهم حمايت اجتماعي در سالمت رواني افراد سرطاني مشهود  : نتیجه گیری

داخله رواني داخلي مهم در با ال بردن كيفيت زندگي افراد درگير با سرطان حائز اهميت است ، وهمچنين نقش عزت نفس به عنوان يک م است
 اما در اين مطالعه ، رابطه معني داري بين حمايت اجتماعي و عزت نفس بيماران سرطاني ارتباط بسيار ضعيف ديده شده است.

 .سرطان اجتماعي، عزت نفس، حمايت :کلیدی واژه های 
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 ان فلور قارچی آب شبکه توزیع شهر آرادان بررسی ميز
 2*، زهراسليماني1، مرضيه قيصري1، عاطفه جليل زاده1مهدي طوسي

 دانشجوي كارشناسي مهندسي بهداشت محيط، عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده پيراپزشکي و بهداشت آرادان دانشگاه علوم پزشکي سمنان  1

 يط عضو هئيت علمي، مسئول كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده پيراپزشکي و بهداشت آرادان دانشگاه علوم پزشکي سمنانكارشناسي ارشد مهندسي بهداشت مح 2

 

 ،اردد مهميها نقش اكولوژي قارچ در آب : يکي از نگراني هاي مهم براي مصرف كنندگان آب، كيفيت ميکروبي آن مي باشد،مقدمه و هدف

خير مورد توجه زيادي قرار گرفته است و در حال حاضر بعنوان يکي از آالينده هاي مهم آب بشمار مي روندكه آالينده هاي قارچي آب در دهه ا
انجام  آرادان هرش شبکه توزيعفلور قارچي آب ميزان اين مطالعه به منظور تعيين مي تواند اثرات بهداشتي نامطلوبي بر سالمت افراد داشته باشند، 

 .شد

نقاط مختلف سيستم شبکه توزيع شهر آرادان در بطري هاي استريل  آب ليتري ازميلي 300 نمونه 30ن مطالعه توصيفي در اي مواد و روش ها:

ميکرومتر فيلتراسيون و  4/0آب توسط فيلتر استريلهاي هاي نمونه قارچجمع آوري گرديد،  93حاوي تيوسولفات سديم يک درصد طي پاييز 
قرار  Dextrose Agar Sabouraud :(SDA)آگارسابورد دكستروز كامالً استريل در محيط جداسازي شدند. فيلترها در شرايط 

از طريق  شناسيهاي استاندارد قارچها به كمک روشقارچ ،شدند نگهداريروز  4-8به مدت محيط هاي حاوي محيط كشت در دماي . پليتگرفتند
 ند.مشاهدات ماكروسکوپي و ميکروسکوپي مورد شناسايي قرار گرفت

كه عبارتند از كالدوسپوريوم، آلترناريا، پني سيليوم، مخمر،  جنس مختلف قارچ شناسايي شد 9؛ جدا شدهكلني قارچ  410از مجموع  یافته ها:

با  اه هاي جدا شده آسپرژيلوسترين قارچشايع ميسليوم ها، آسپرژيلوس ها) فالووس، ترئوس و نايجر(، موكور و رايزوپوس ها )مطابق نمودار(،
از بين آسپرژيلوس ها بيشترين فراواني و ميانگين مربوط به درصد( بودند. 19درصد( و كالدوسپوريوم )2/17سيليوم )درصد(، پني 26/50) ميانگين

قارچ هاي جدا شده پني سيليوم . از بين ه استدرصد( بود5/0) موكوركمترين كلني جدا شده مربوط به گونه آسپرژيلوس فالووس بوده است.
 درصد( بيشترين ميزان فراواني را داشت. 50)

 
 درصد ميانگين قارچ هاي جدا شده از آب سيستم توزيع شهر آرادان -نمودار

آب شهر آرادان حاوي جنس هاي گوناگون ميکروارگانيسم هاي قارچي مي باشد كه مي تواند تاثير نامطلوب بر سالمت افراد بگذارد  :گیرییجهنت

 ارگانيسم هاي قارچي آب جهت رفع عوامل موثر بر آلودگي قارچي الزم مي باشد.لذا پايش مستمر ميکرو

 : آب، فلور قارچي، آرادانواژگان کلیدی

  

13.54%

19%

17.2%

50.26  %

سایر جنس ها کالدوسپوریوم پنی سیلیوم آسپرژیلوس ها
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 بررسی کيفيت خواب و اضطراب موقعيتی در پرستاران 

 1عمادي محسن، 2ميرمحمدخاني مجيد ،1اصل ستوده نعمت، 1علي اصغر قدس

 سمنان، ايران سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پرستاري، دانشکده
 سمنان، ايران سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پزشکي، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، دانشکده

توجه به بهداشت روان در زندگي شخصي و شغلي از اهميت بااليي بر خوردار است. خواب مناسب و دوري از اضطراب به عنوان  زمینه و هدف:

ارتقاي بهداشت رواني و از مهم ترين عوامل افزايش كارايي و كاهش عوارض جسمي و رواني در مشاغل خدمات حرفه مهم ترين شاخص هاي 
 هاي مانند پرستاري مي باشند. خواب يکي از نيازهاي اساسي انسان است كه براي حفظ و نگهداري انرژي، ترميم، سازماندهي مجدد، تقويت حافظ

ت دارد. عالوه بر آن، خواب مناسب ابزاري مفيد براي كاهش استرس، اضطراب و فشارهاي عصبي مي باشد. و يادگيري و بهداشت رواني ضرور
نتايج تحقيقات نشان مي دهند كه اختالالت خواب و اضطراب در پرستاران از ميزان بااليي برخوردار است و مطالعه، توجه و حمايت شغلي از 

ت بهداشتي درماني در جامعه مي گردد. با توجه به نقش پرستاران در بيمارستان ها و لزوم توجه به شاغلين اين حرفه، باعث افزايش كيفيت خدما
ر دبهداشت رواني اين گروه و نيز در راستاي ارائه خدماتي با كيفيت هر چه باالتر اين مطالعه با هدف بررسي كيفيت خواب و اضطراب موقعيتي 

 پرستاران بيمارستان انجام گرديد.

 تهران اجتماعي تامين پوشش تحت هاي بيمارستان پرستاران از نفر 118 روي بر كه است تحليلي –مطالعه حاضر توصيفي  روش ها: مواد و

جام شد. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه جمعيت نگاشتي و دو پرسشنامه كيفيت خواب پيتزبورگ و اضطراب موقعيتي اشپيل برگر بود. ان
ين پرسشنامه ها در تحقيقات متعددي در ايران و جهان تائيد گرديده و از پر كاربردترين پرسشنامه ها در حيطه خواب و اضطراب روايي و پايايي ا

 و آزمون هاي توصيفي و تحليلي مورد تحليل قرار گرفت. SPSS16تلقي مي شوند. داده ها با استفاده از نرم افزار 

 معني تفاوت مطالعه مورد هاي بخش بين خواب كيفيت نظر از. بود42/7 ± 89/3هاي مورد پژوهش ميانگين نمره كيفيت خواب واحد یافته ها:

 داري معني تفاوت كه داد نشان نتايج. بود 36/41±47/9ف معيار اضطراب موقعيتي پرستاران مورد پژوهشانحرا و ميانگين. نداشت وجود داري

=(. نتايج آزمون آماري هم چنين نشان داد كه بين كيفيت 325/0p)نداشت وجود مختلف هاي بخش در شاغل پرستاران اضطراب نمرات بين

( به اين معني كه پرستاران داراي r= - p=0.001 509/0)0.509خواب و اضطراب موقعيتي در پرستاران رابطه معني داري وجود دارد 
 اضطراب باال از كيفيت خواب بدتري برخوردار بودند.

اينکه كيفيت خواب و اضطراب موقعيتي در پرستاران مستقيما با ارايه خدمات با كيفيت باال در ارتباط مي باشد،توصيه با توجه به  نتیجه گیری:

مي شود كه مديران در جهت شناسايي عوامل موثر بر اين متغير ها پژوهش هاي بيشتري را انجام دهند و سطح سالمت روان اين قشر از جامعه 
 ت روانشناختي بهبود بخشند را با مديريت صحيح و مداخال

 
 پرستاران بيمارستان |اضطراب موقعيتي |كيفيت خوابکلیدواژه ها:
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 59تا 30بررسی ميزان سطح آگاهی از نقش خودمراقبتی در پيش گيری از سرطان پستان در زنان 

  1393سال و مقایسه آن با سطح عملکرد آنان در شهرستان دامغان در سال 

 حبيبيان حسين سيدجعفري، السادات مرجاني، فاطمه صرف

  سمنان پزشکي علوم دانشگاه -دامغان بهداشت مركز

 
در ايران،  پزشکي آموزش و درمان و بهداشت وزارت و جهان در بهداشت جهاني سازمان گزارشات براساس اينکه به توجه با :مقدمه و هدف

 دا نموده است و اينکه در كشور ايران و شهرستان دامغان بعد از بيماريهاي قلبي و عروقي،الگوي ابتال به بيماريهاي واگير دار به غير واگير تغيير پي
 سرطان ها دومين علت مرگ و مير در جامعه را تشکيل مي دهند و بعد از سوانح و حوادث بار بيماريها بيشتر مربوط به سرطان ها مي باشد و

رطان پستان مي باشد لذا مقاله حاضر به بررسي ميزان توانمندي زنان در خصوص خود زنان اولين سرطان شايع، س همچنين در خصوص اينکه در
 در خصوص ارزيابي و آزمايي خود و معاينه زمينه در زنان رفتار شناخت:  اهداف آزمايي و مراجعه ادواري و آزمايشات تشخيصي بموقع مي پردازد .

 بررسي وضعيت سالمت خود در خصوص سرطان پستان.

 وريآ جمع براساس كه است تحليلي توصيفي نوع از مطالعه. گرفت صورت جامعه ساله 30-59 زنان از نفر 500 برروي مطالعه روش ها:مواد و 

و درمان( توسط پرسشگر هاي آموزش ديده انجام گرفته  بهداشت وزارت آموزش هاي پکيج براساس) ساخته محقق پرسشنامه طريق از ها داده

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .  21SPSSد از وارد شدن در نرم افزار است . پرسشنامه ها بع

ده بودند،ولي ميزان دا درست جواب % 70حدود سينه، سرطان هاي نشانه و عالئم خصوص در تحقيق مورد گروه آگاهي ميزان مورد در :ها افتهی

اطالعات خود را از داوطلبين سالمت و  %70ود.در خصوص منابع آگاهي ، درصد ب4عملکرد آنان در خصوص انجام معاينات به منظور خودمراقبتي 
ل ، ) ير هاي تاهمتغ در آگاهي ميزان.  اند نموده كسب اينترنتي سايتهاي و بهداشتي مراكز-جرايد –مابقي اطالعات خود را از تلويزيون  30%

p=./045 ( و تعدادحاملگي )041/0 =Pو ميزان عملکرد آنان نيز درمور ) (،د متغيرهاي تاهلP=0/01 (و سطح تحصيالت )p=0/003 )

 ( تفاوت معناداري داشت. p=0/049( وتعدادحاملگي)p=%000و سابقه سرطان)

كه ميزان آگاهي جامعه و گروههاي در معرض خطر سرطان پستان ، بدليل آموزشهاي  است گرديده معلوم تحقيق نتايج به توجه با :گیری نتیجه

مت در سطح بااليي مي باشد. اما نگرش در رفتار آنها در خصوص خود ارزيابي بسيار پايين است واقدام مناسبي جهت تشخيص خوب داوطلبين سال
دت، مزودرس سرطان پستان نداشته اند كه ضرورت دارد با برنامه ريزي دقيق و داشتن برنامه استراتژيک بلند مدت و عملياتي نمودن آن در كوتاه 

 خودآزمايي ،علي رغم آگاهي كامل زنان از نشانه ها و عالئم سرطان پستان پرداخت . به بررسي علت عدم 

  خودمراقبتي ، زنان عملکرد ، پستان سرطان ، سالمت داوطلب : کلیدی واژگان
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 بررسی کيفيت ميکروبی آب شبکه توزیع شهر آرادان 

 2 سليماني زهرا ،1طوسي مهدي ،1قيصري مرضيه ،1عاطفه جليل زاده

 نشجوي كارشناسي مهندسي بهداشت محيط، عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده پيراپزشکي و بهداشت آرادان دانشگاه علوم پزشکي سمنان دا 1

 نانشکي سمزكارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط عضو هئيت علمي، مسئول كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده پيراپزشکي و بهداشت آرادان دانشگاه علوم پ 2

 

مقدمه و هدف: تامين آب سالم يکي از اهداف مهم در جوامع بشري است و رسيدن به پيشرفت و توسعه در گرو سالمت افراد جامعه مي باشد. 
واضح است كه سالمتي افراد تحت تاثير تامين آب مطلوب است. آب با تمام خصوصياتي كه دارد اگر از لحاظ ميکروبي استاندارد هاي الزم را 

ن نکند مي تواند مشکالت عديده اي را پديد آورد. اين مطالعه به منظور تعيين كيفيت ميکروبي)كليفرم ها و كليفرم هاي مدفوعي( آب تامي
 شهرستان آرادان انجام شد.

ات اوي تيوسولفليتري از آب سيستم شبکه توزيع شهر آرادان در بطري هاي استريل حميلي 300نمونه  30روش مطالعه: در اين مطالعه توصيفي 
لوله اي كيفيت  15مقطعي، با استفاده از روش تخمير  -جمع آوري گرديد، روش در اين مطالعه توصيفي  93سديم يک درصد طي پاييز 

 معيار كل كليفرم وكليفرم مدفوعي مورد سنجش قرار گرفت. 2ميکروبي آب بر اساس 
درصد از نمونه ها آلودگي آنها از نوع كليفرم هاي  22نه ها به كليفرم ها آلوده بودند، درصد از نمو 73يافته ها: از كل نمونه هاي كشت داده شده 

 ميلي گرم در دسي ليتر بوده است.6/16ها در نمونه هاي كشت داده شده حدود  100CC MPNمدفوعي بوده است. ميانگين/
، لودگي كل كليفرم ها و كليفرم هاي مدفوعي ضعيف بوده استنتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر بيانگر آن است كه وضعيت آب شهر از لحاظ آ 

حضور كلي فرم حتي در مرحله احتمالي، اعالم خطري است كه بايد مورد پي گيري قرار گيرد لذا نياز به مطالعه و بررسي بيشتر جهت علل 
استانداردهاي آب آشاميدني جهت بهره برداري از آلودگي مي باشد. بهسازي منابع آب جهت جلوگيري آلودگي آب به ساير كليفرم ها و رعايت 

 منابع آب ضروري است. 
 

 آرادان |آب |كليفرم ها |شبکه توزيع
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 بررسی تأثير کالسهای آموزشی دوران بارداری بر نوع زایمان

 صديقه عبداله پورتراضي*

  كميته تحقيقات دانشجويي -پرستاري و ماماييدانشکده  -دانشگاه علوم پزشکي شاهرود -كارشناسي ارشد مشاوره در ماماييدانشجوي 

 

از آنجا كه دوران بارداري يک دوره پر اهميت و آسيب پذير براي زنان ميباشد، آموزشهاي الزم به آنان از جايگاه مهمي برخوردار  :و هدف مقدمه

ايجاد عوارض براي مادر و جنين است. اين مطالعه  عدم آموزش و آمادگي مادران باردار در اين دوران علت اصلي افزايش مداخالت پزشکي و است.
و  هاي بدون انديکاسيونبا هدف تعيين تاثير كالسهاي آموزشي دوران بارداري بر نوع زايمان انجام شده است تا گامي در جهت كاهش سزارين

 ه در حال حاضر ميباشد، برداشته شود.مهم برنامه هزارترويج زايمان طبيعي و در نهايت سالمت مادر و نوزاد ،كه يکي از اولويتهاي 

زن باردار در بيمارستان آموزشي تربت حيدريه انجام شد. نمونه ها بطور  200اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني بر روي  :هاروش مواد و 

زايمان شركت كردند. اين كالسها به  در كالسهاي آمادگي براي 20زن باردار بعد از هفته  100تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. در گروه مورد 
زن و همراهان منتخب آنان برگزار شد. واحدهاي پژوهش از زمان بستري و شروع فاز فعال تا  10دقيقه اي با حضور حداكثر  90جلسه  8صورت 

روه ثبت شد. تجزيه و تحليل زمان زايمان توسط پژوهشگر تحت نظر بودند و در نهايت نوع زايمان و انديکاسيون هاي انجام سزارين در دو گ
 . ، كاي دو و رگرسيون انجام شدt testشد. تستهاي آمار توصيفي،18SPSSآماري با استفاده از 

بود كه بين دو گروه تفاوت آماري معني داري وجود  % 3/32و در گروه شاهد  %10ميانگين درصد ميزان سزارين در گروه مورد  یافته ها:

( و در زنان با بارداري سوم و بيشتر %40در مقابل  %20ان سزارين در زنان نخست باردار در دو گروه مورد و شاهد )(.همچنين ميزP=032/0دارد)
(. اما در گروه زنان با تجربه يکبار زايمان قبلي بين دو گروه تفاوت آماري P()001/0=P=000/0( از نظر آماري معني دار بودند)%34در مقابل  0%)

  (.P=089/0شت)معني داري وجود ندا

استراتژي هايي به منظور ارتقاء آگاهي و دانش زنان، اعتماد آنها به زايمان طبيعي و  دركالسهاي آموزشي در دوران بارداري نتیجه گیری:

سالمت  قاءهمراهي مادران در حين ليبر جهت كاهش ترس از زايمان ميتواند منجر به كاهش سزارينهاي بدون انديکاسيون و در نهايت افزايش ارت
 مادران گردد.

 كالسهاي آموزشي دوران بارداري، زايمان طبيعي، سزارين واژگان کلیدی:
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 بررسی بروسلوز انسانی در شهرستان نور استان مازندران

 4، نجمه نيک نژاد3، حسينعلي ساالريان2، فاطمه طاهري1سيد اكبر حسيني

 که بهداشت و درمان شهرستان نوركارشناس ارشد حشره شناسي پزشکي و كنترل ناقلين، شب-1
 كارشناس پرستاري، شبکه بهداشت و درمان شهرستان نور -2

 بهداشت و درمان شهرستان نورشبکه  كارشناس مسئول بيماري هاي غيرواگير، -3
 دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش سالمت، شبکه بهداشت و درمان شهرستان نور -4

قابل انتقال بين حيوان و انسان بوده و از هر دو جنبه اقتصادي و  هاي باكتريايي وز( يکي از عفونتمالت )بروسل بيماري تبمقدمه و هدف: 

 اين مطالعه وضعيت بروسلوز انساني در شهرستان را مورد بررسي قرار مي دهد.  بهداشت عمومي مورد توجه ويژه قرار دارد.

بيمار مبتال به تب مالت مورد بررسي قرار گرفتند.  مورد 130جام شد كه طي آن تحليلي ان -اين مطالعه به صورت توصيفي  مواد و روش ها:

كه اين داده با فرم هاي آماري استاندارد شده مركز  بود 40/1باالي  2Meو تست  80/1شاخص ورود به مطالعه داشتن تيتر رايت باالي 

 SPSSاههاي شهرستان جمع آوري گرديد و با استفاده از نرم افزار مديريت بيماري ها از مراكز بهداشتي درماني، مطبهاي خصوصي و آزمايشگ

 تست تحليل شد. t و X2 تستهاي آماري و18 نسخه

در هر صد هزار نفر بوده  32.5با  90و كمترين آن در سال  در هر صدهزار نفر 40.24با  91مربوط به سال بيشترين موارد بروز بيماري یافته ها:

ابتال بود. بين سن ابتال و شغل رابطه  %20دامدار با  -و گروه كشاورز %33.8رين فراواني مربوط به گروه زنان خانه دار با است. از نظر شغلي باالت
 .  مي باشد 0.89ميزان شدت همبستگي آن معناداري مشاهده گرديد. همچنين بين جنس و شغل رابطه معناداري وجود داشت كه

مرد هستند. با توجه  روستايي و عمدتاً بيماران شهرستان نور نسبتاً باال بوده و در بيماري اين بروز زانمي داد نشان مطالعه اين نتیجه گیری:

كه در تماس دائم با دام هستند الزم است براي مردان و مخصوصا روستائيان به اهميت فراوان اقتصادي و بهداشت عمومي ناشي از اين بيماري 
در جهت كاهش اين بيماري گام  پيشگيري راههاي زمينه در آموزشرفته و با بهره گيري از تمامي منابع و تب مالت در اولويت بهداشتي قرار گ

  برداشت.
 

 تب مالت، خصوصيات اپيدميولوژيک، شهرستان نور واژگان کلیدی:
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 ماماها شغلی استرس با آن ارتباط و عضالنی -اسکلتی اختالالت بررسی
 3مالنوروزي مهديه ،2آبي تيز يقال ناصر ، محمد1*سميه رحيمي مقدم

 دانشگاه علوم پزشکي نيشابور

 كاهش هب منجر نتيجه در و عضالني-اسکلتي اختالالت شيوع افزايش باعث تواند مي مامايي حرفه در شغلي هاي استرس بروز: هدف و مقدمه
 نواحي در عضالني-اسکلتي اختالالت عالئم شيوع نميزا تعيين منظور به پژوهش اين لذا.  شود آنها خدمات ارائه كيفيت و بازدهي ميزان

 .گرفت انجام عضالني-اسکلتي اختالالت عالئم شيوع و شغلي استرس ميان ارتباط بررسي و ماماها بدن گوناگون
 و ولتيد هاي بيمارستان در شاغل ماماهاي كليه را پژوهش مورد جامعه. است مقطعي نوع از و تحليلي_توصيفي مطالعه اين: مطالعه روش

 جامعه بر منطبق پژوهش، نمونه عنوان به سرشماري روش به ماماها از نفر 60. دادند تشکيل 1393 سال در نيشابور شهرستان خصوصي
 آمار از ادهاستف با ها داده. شد استفاده آلتماير شغلي استرس و نورديک استاندارد هاي پرسشنامه از ها داده گردآوري براي. شدند انتخاب پژوهش،

 . گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد SPSS 20افزار نرم تحت ( x^2 كاي مربع و tآزمون پيرسون، همبستگي ضريب) استنباطي آمار و توصيفي
 اند،كه كرده تجربه را درد يا و ناراحتي بدن عضو يک در حداقل گذشته ماه12 در بررسي، مورد افراد درصد 4/88 پژوهش اين در: يافته ها
 ديده درصد 20/28 گردن و درصد 1/35 دست درصد، 2/49 فراواني درصد با كمر، عضو در عضالني اسکلتي اختالالت عالئم فراواني بيشترين

-:P<0.05 , CI ) آمد دست به ماماها شغلي استرس و عضالني اسکلتي اختالالت بين داري معني ارتباط همچنين مطالعه اين در. شد

11.25,-0.01 ).  
 بنابراين. وندش عضالني-اسکلتي اختالالت تشديد باعث تواند مي حد از بيش هاي استرس جمله از شغل از ناشي رواني هاي فشار: گيري نتيجه
 پيامدهاي تواند مي مامايي شغل در زا استرس عوامل به توجه عدم. شود معطوف زا، استرس عوامل كاهش روي بر بايد ارشد مديران تمركز

 واردم افزايش سازمان، عملکرد كاهش اختالالت، اين از ناشي رفته دست از روزهاي و عضالني-اسکلتي اختالالت افزايش جمله از نامطلوب
: كليدي كلمات.  باشد داشته دنبال به را رجوع ارباب رضايت كاهش سازماني، تعهد كاهش ماماها، بين در شغلي رضايت كاهش استعفا،

 بيمارستان مايي،ما شغلي، استرس عضالني،-اسکلتي اختالالت
 بيمارستان |مامايي |شغلي استرس |عضالني-اسکلتي اختالالت: كليدي كلمات
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بررسی مداخله آموزشی بر آگاهی ازخود مراقبتی در سرطان پستان در زنان شهرستان دامغان 

 92سال 

 3حسين حبيبيان، 2فاطمه صرفي، 1مرجان السادات سيدجعفري

 * انشگاه علوم پزشکي سمنان شهرستان دامغانكارشناس جلب مشاركتهاي مردمي د 1
  كارشناس گسترش دانشگاه علوم پزشکي سمنان شهرستان دامغان 2
 كارشناس آمار دانشگاه علوم پزشکي سمنان شهرستان دامغان  3

انه آگاهي از اين عاليم و نش راه است ،عالئم هم شود كه با يک سري ازها در ميان زنان ايراني محسوب ميترين سرطانسرطان سينه يکي از شايع  مقدمه:

توان با تشخيص زود رس از آن پيشگيري كرد و تنها شرط آن،هوشيار بودن مردم جامعه ها، فرد را در تشخيص سريعتر اين بيماري ياري مي دهد. ومي
ام شد سطح اگاهي زنان در خصوص سرطان پستان انج 91بخصوص زنان است. در شهرستان دامغان با توجه به تحقيقي كه در زمينه آگاهي زنان در سال 

وشش خود توانمند سازي جمعيت تحت پ بسيار پايين بود لذا مداخالت پيشگيرانه با كمک داوطلبين سالمت در اين زمينه با برگزاري كالسهاي آموزشي جهت
 ذا مقاله حاضر به بررسي ميزان تاثير اين مداخالت مي پردازد تشخيصي انجام دهند . ل خود آزمايي و مراجعه ادواري و آزمايشات خصوصا زنان در خصوص ،

 زنان جامعه در راستاي شناسايي عالئم و پيشگيري از سرطان پستان .  باال بردن سطح آگاهي و نگرش اهداف :

 جامعه صورت گرفت. ساله 20 – 65 نفر از زنان 600مطالعه برروي  :هاروش مواد و 

سئوال)براساس پکيج هاي آموزش وزارت  30داده ها از طريق پرسشنامه محقق ساخته شامل  جمع آوري ي است كه براساسمطالعه از نوع توصيفي تحليل
مورد تجزيه و تحليل قرار  SPSS 21ها بعد از وارد شدن در نرم افزار انجام گرفته است . پرسشنامه بهداشت و درمان ( توسط پرسشگر هاي آموزش ديده

 گرفته است . 

 منابع آگاهي ، جواب درست داده بودند .در خصوص % 70مورد تحقيق در خصوص عالئم و نشانه هاي سرطان سينه حدود ميزان آگاهي گروه ها:یافته 

ان زكسب نموده اند .مي مراكز بهداشتي و سايتهاي اينترنتي-جرايد –مابقي اطالعات خود را از تلويزيون  %30و  اطالعات خود را از داوطلبين سالمت 70%
سطح و  ( p=%01( و ميزان عملکرد آنان نيز درمورد متغيرهاي تاهل،) =410/00p) تعدادحاملگيو  ( p=./045آگاهي در متغير هاي تاهل ، ) 

 داشت تفاوت معناداري (p=%049تعدادحاملگي) (p=%000( و سابقه سرطان)p=%003تحصيالت)

دهدو آثار عملکرد داوطلبان سالمت بوضوح در آگاهي ، نگرش و بخش سالمت را نشان مي نقش موثر داوطلبان مردمي درتحقيق فوق ،  :نتیجه گیری

اركت براي مشبنابراين بسترسازي مناسب جهت فعاليتهاي واحد جلب مشاركتهاي مردمي در مركز بهداشت شهرستانها ،  عملکرد مردم قابل مشاهده است.
از  "سالمت براي همه  "در رسيدن به سطح قابل قبول  ت بهداشتي و ارتقا سطح آگاهي مردمتک تک افراد جامعه و بخشهاي توسعه ، براي حل مشکال

 .ضروريات مي باشد

 داوطلب سالمت ، سرطان پستان ، الگوي بيماريها ، بار بيماريها.واژگان کلیدی :

  



 

276 

 منظرکارکنان از آزمایشگاه اطالعات بررسی کارایی سيستم
 2، مهدي كاهويي1*مهديه جنگجو

 يرانسمنان، ادانشگاه علوم پزشکي سمنان، ،كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشجوي كارشناسي فناوري اطالعات سالمت  -*1
 ، سمناندانشگاه علوم پزشکي سمنان  دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، ،گروه پيراپزشکيمركزتحقيقات عوامل اجتماعي موثربرسالمت ، دانشيار،  -2

 را بيمار از مراقبت و آزمايشگاه عملکرد تواند مي كه است باليني آزمايشگاهم مه اجزاي از يکي آزمايشگاه اطالعات سيستم مقدمه و هدف:

 مي استاندارد هاي واژه و اطالعات تبادل مقطعي، هاي گزارش نتايج، گزارش اطالعات، امنيت همچون مواردي به توجه وبا بخشد بهبود

 .شد انجام آزمايشگاه اطالعات سيستم كارايي بررسي باهدف پژوهش. اين بخشيد بهبود را سيستم اين عملکرد توان

 وسيله به 1393 سال طي سپيرتهران دكتر و( ع)حسين امام شعبان، سوم هاي بيمارستان در تحليلي، توصيفي مطالعه مواد و روش ها:

 وپايايي محتوا اعتبار روش براساس ابزار روايي فت.گر انجام نفر(51شگاه )آزماي مندانكار كليه توسط پژوهشگرساخته ي پرسشنامه تکميل

 .گرفت قرار وتحليل تجزيه مورد SPSS افزار ونرم آمارتوصيفي از استفاده وبا گرديد تاييد آلفاكرونباخ آزمون طريق نيزاز آن

با استفاده سيستم  %36از واژه ها و اصطالحات استانداردكامال موافق بودند. جامعه آماري در ارتباط با استفاده  %50نتايج نشان داد یافته ها:

كاركنان با استفاده از سيستم اطالعات آزمايشگاه در زمينه گزارش دهي مالي  %62اطالعات آزمايشگاه در گزارش باركاري موافق بودند. همچنين
بودند كه سيستم اطالعات آزمايشگاه در گزارش گيري كنترل كيفيت موثر جامعه آماري كامال موافق  %48وحسابداري كامال موافق بودند و

 است. 

برطبق نتايج مي توان اظهاركردكه كاركنان گزارش دهي هزينه ها را كه به منظور تهيه اطالعات مالي است و گزارش دهي  نتیجه گیری:

شکان و درمان است را بسيار حائزاهميت مي دانستند وهمچنين خالصه هاي عددي يا نموداري حاصل از كنترل كيفيت كه به منظور كمک به پز
 آنان به گزارش گيري از گردش كاربخش آزمايشگاه توجه خاص داشتند. از سوي ديگر كاركنان آزمايشگاه به واژه ها و اصطالحات استاندارد كه

احساس نياز بيشتري مي كردند. اين اطالعات مي  براي يکسان سازي درک كاركنان از تشخيص ها و فرآيندها وآسان كردن درک داده هاست
رک د تواند براي طراحان سيستم هاي باليني و پاراكلينيکي اطالعات حائز اهميت باشد، زيرا مي توان سيستم هاي اطالعاتي را مطابق با نيازهاي

 ر بسزايي بگذارد. شده كاربران طراحي نمود تا روي تشخيص هاي پزشکي و به مراتب مراقبت و درمان بيمار تاثي

 منظركاركنان ،بررسي كارايي آزمايشگاه، اطالعات سيستم واژه های کلیدی:
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 بررسی تاثير آموزش مهارت حل مسئله برسطح تعارضات بين فردی پرستاران در محيط کار
 3شاهرخ مقصودي پور زيد آبادي،  2، سيد رضا مظلوم 1*مرضيه مطهري 

 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري انشکدهد پرستاري، آموزش ارشد دانشجوي 1
 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده داخلي جراحي، گروه مربي، 2
 ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و پرستاري دانشکده گروه بهداشت روان، مربي، 3

شغلي و بين فردي ارتباط نزديکي با ميزان برخورداري افراد با مهارت هاي بين فردي     نحو هدف: و سابقه  ضات  صحيح با تعار ه ي مواجه ي 

دارند، جهت مواجه ي صحيح با تعارضات مجهز كرد.    سروكار اجتناب ناپذير  تعارض در محيط كار بصورت  پديده با كه را پرستاراني  بايد لذا دارد.
 .گرفت انجام زش مهارت حل مسئله برسطح تعارضات بين فردي پرستاران در محيط كارآمو هدف با مطالعه اين

 امام پرستتتار مشتتغول بکار در بيمارستتتان  60 پس آزمون، -اين مطالعه كارآزمايي باليني دو گروهه با طرح پيش آزمون در شددها:ور و مواد

گروه مداخله تحت برنامه آموزشي كارگاهي  اخله و كنترل قرار گرفتند.مد گروهدواي، در  طبقه تصادفي  گيري نمونه روش به مشهد  رضا)ع(شهر  
سه    سئله طي دو جل شي دريافت نکرد.  ساعته قرار گرفتند.  5مهارت حل م سشنامه    از مداخله بعد روز 45 و قبل گروه دو هر گروه كنترل آموز پر

 در محيط كار( ICAWSدي در محيط كار اسپکتور وجکس)و پرسشنامه تعارضات بين فر (ICWP)سطح تعارضات بين فردي گل پرور و واثقي

 .نمودند تکميل را

در مرحله قبل از مداخله، ميانگين نمره تعارضتتات بين فردي پرستتتاران در محيط كار در دو گروه آموزش مهارت حل مستتئله وكنترل ها:  یافته

انگين نمره تعارضتتات بين فردي پرستتتاران در محيط كار در دو  (. اما پس از اجراي مداخله، بين ميP=479/0تفاوت آماري معني داري نداشتتت)
 (.P<0001/0گروه آموزش مهارت حل مسئله و كنترل تفاوت آماري معني داري مشاهده شد)

شان  نتايج نتیجه گیری: شي  برنامه برگزاري كه داد ن ضات بين        آموز سطح تعار صورت كارگاهي تاثير موثري در كاهش  سئله ب مهارت حل م

شنهاد  لذا ستاران در محيط كار دارد. فردي پر براي مواجهه ي و مديريت صحيح   ها آن نمودن و تجهيز پرستاران  آموزش منظور به شود  مي پي
 .شود تعارضات بين فردي در محيط كار، از برنامه آموزشي مهارت حل مسئله در برنامه ي آموزشي ضمن خدمت استفاده

 

 يط كار، پرستار، مهارت حل مسئلهتعارضات بين فردي، مح :کلیدی های واژه
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 1390شرب زیرزمينی شهرستان لردگان در دهه ی  منابع آب کيفيت تغييرات روند بررسی
 2سيد ايمان موسوي فر*، 1خليل اهلل معينيان

 محيط، دانشکده ي بهداشت دامغان،دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران گروه مهندسي بهداشتاستاديار، 1

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران دانشکده ي بهداشت دامغان ،ي تحقيقات دانشجويي، كميته  2

آبهاي زيرزميني مهمترين منبع آب شرب محسوب مي شوند و حيات بسياري از جوامع بشري به آن وابسته است. پايش مداوم  مقدمه و هدف:

و پرهزينه است.  زيرزميني و رفع آلودگي آن بسيار مشکل زيرا بهبود كيفيت آبهايو بررسي روند تغييرات كيفيت آبهاي زيرزميني ضروري است 
 بوده است. 1390هدف اين مطالعه، تعيين روند تغييرات كيفي منابع آب شرب بخشي از شهرستان لردگان در دهه ي 

ستخراج گرديده و با استفاده از آمار توصيفي و ا 1381-1390داده هاي مورد نياز از نتايج آزمايشهاي ثبت شده در سالهاي  مواد و روش ها:

 تحليلي )ضريب همبستگي( مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. 

به طور كلي، هرچند غلظت اغلب شاخصها با استاندارد كشور مطابقت دارد اما روند تغييرات غلظت تمامي شاخصهاي مورد بررسي با  یافته ها:

( به 1390( و سال مقصد)1381دي نزولي داشته است. تعداد نمونه هاي مثبت كليفرم مدفوعي در سال مبدا)زمان سير صعودي و كيفيت آب رون
ميانگين  بوده است. 83/0±40/0و  24/0±04/0برابر  و ميانگين و انحراف معيار آن به ترتيب (% 72/9مورد) 14( و % 25/6مورد ) 9 تر تيب برابر

ميلي گرم در ليتر،  7/21±76/10و  6/16±56/6( به ترتيب برابر1390( و سال مقصد)1381ت در سال مبدا)و انحراف معيار نيترات برحسب نيترا

 ميکروموس بر سانتيمتر 529±98و  507±92ميلي گرم در ليتر و هدايت الکتريکي برابر 298±34و 254±47سختي بر حسب كربنات كلسيم برابر 
 معني دار بوده است.  =05/0αند افزايشي برخي شاخص ها با زمان در سطح بر اساس ضريب همبستگي اسپيرمن، رو بوده است.

 با زمان را مي توان بسته به نوع شاخص به افت سطح آب و يا ورود فاضالب ارتباط داد. همچنين شاخصهاي مذكور افزايش غلظت نتیجه گیری:

ديبهشت بوده است كه علت آن را مي توان افزايش ميزان بارش ها و بيشترين موارد آلودگي ميکروبي مشاهده شده مربوط به فصل بهار و ماه ار
 اثر آن بر انتقال آلودگي به منابع آب دانست.

 

 روند تغييرات، آب آشاميدني، آب زيرزميني، لردگان واژگان کلیدی:
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بررسی اپيدميولوژیکی رفتارهای پر خطر جنسی در دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره 

  1/1/93لغایت  10/1/83تاریخ  سایا از

 1علي اكبر منصوريان

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه -فالحي شهيد خيابان دامغان بهداشت مركز

 مراحل هب جنسي انتقال به آن هاي فرآورده و خون طريق از بيماري انتقال الگوي تغيير با ما ايراني جامعه در ايدز بيماري شيوع و بروز :مقدمه

 نسيج خطر پر رفتارهاي افزايش داليل به جنسي هاي تماس طريق از انتقال الگوي شدت به و است رسيده ها سال اين در اريانفج و خطرناک
ين و متأهلين و عدم رعايت تماس هاي محافظت شده در حال افزايش است كه در صورت توانمند نکردن افراد جامعه به خصوص گروه مجرد در

دن زير ساخت ها كه منجر به افزايش رفتارهاي پر خطر مي گردد دچار مشکالت بسيار زياد درخصوص هاي در معرض خطر و برطرف نکر
 بهداشت، درمان، مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ... در دهه آينده خواهيم شد. 

 اهداف 

 . شده ياد ركزم به كننده مراجعه دانشجويان در جنسي پرخطر رفتارهاي شيوع و بروز هاي ميزان شناخت
  دانشجو مراجعين در نشده حفاظت جنسي هاي تماس درصد ميزان شناخت
 رخطر جنسي در مجردين و متأهلين دانشجوي مراجعه كننده به تفکيک پ رفتارهاي بروز ميزان شناخت
  دانشجو مراجعين در انحرافات نوع درصدهاي شناخت

 مورد 1850 از پژوهش در شده ارائه اطالعات كه صورت بدين باشد مي تحليلي و يتوصيف نوع از مطالعه يک پژوهش اين ها:روش مواد و 

مورد از آنان رفتار پر خطر جنسي  65نفر دانشجو مي باشد كه به دليل داشتن رفتارهاي پرخطر جنسي در داخل كشور كه  1000 به مربوط مراجعه
سط پرسشنامه محقق ساخته در ازاي آموزش و مشاوره رايگان در خصوص در خارج از كشور هم داشته اند استخراج شده است و اطالعات تو

استفاده كرده  EPI6رفتارهاي پرخطر جنسي و بهداشت جنسي فقط توسط محقق صورت گرفته است و براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار 
 است. 

 ارتباط ،%16 ميزان به بازي جنس هم شامل جنسي خطر پر يرفتارها شناخت و سنجش شامل مراجعين رفتارهاي از حاصل نتايج: یافته ها

مراجعين دختر دانشجوي متأهل بوده كه به دليل رفتارهاي پر خطر جنسي در خارج از كانون خانواده مراجعه  %5 ،%77 ميزان به مقعدي جنسي
اري از كاندوم استفاده مي كردند كه در آخر مراحل فرآيند فقط جهت جلوگيري از بارد %99بوده است كه  %6نموده اند، استفاده از كاندوم به ميزان 

 مشاهده شد. دانشجويان  %11جنسي از كاندوم استفاده مي نمودند. هم چنين مصرف داروهاي مخدر و روان گردان در 

موزش مهارت هاي ، آآموزش و توانمندسازي كاهش آسيب، آموزش نه گفتن به موارد و رفتارهاي پر خطر جنسي و مواد مخدر نتیجه گیری:

 توصيه مي شودآموزش بهداشت جنسي به دانشجويان خصوصاً در قالب درس جمعيت و تنظيم خانواده ، زندگي و رفتارهاي جنسي سالم

 
 ايدز |انحرافات جنسي |اختالالت جنسي |هم جنس بازي واژه های کلیدی:
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اد بتال به سندرم کرونری حبررسی ارتباط بين الگوی زندگی با وضعيت دفعی بيماران قلبی م

 بستری شده در بخش مراقبت ویژه قلبی
 3، حسين رمضاني2علي فخرموحدي، 1مجيد ميرمحمدخاني

 مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان  1
 استاديار دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2
 هاي ويژه، بيمارستان امام حسين )ع( شاهرودكارشناس ارشد پرستاري مراقبت 3

باشد كه ممکن است باعث شرايط تهديده كننده زندگي در حين هاي ويژه قلبي مياي جدي در بخش مراقبتيبوست عارضهمقدمه و هدف: 

 باشد. در اين راستا، اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط بينران مهم ميدفع براي بيماران قلبي شود. لذا شناسايي عوامل مرتبط با آن در نزد بيما
 الگوي زندگي با وضعيت دفعي بيماران مبتال به سندرم كرونري حاد طراحي گرديد.

د. م گرديهاي ويژه قلبي انجابيمار مبتال به سندرم كرونري حاد بستري در بخش مراقبت 71اين مطالعه توصيفي تحليلي روي ها: مواد و روش

اي دو قسمتي بود. قسمت اول شامل اطالعات جمعيت شناسي و عوامل موثر بر يبوست در الگوي روش جمع آوري اطالعات عبارت از پرسشنامه
 و معيار معيار بريستول (CSS)زندگي بيماران بود. قسمت دوم پرسشنامه وضعيت دفعي بيماران را توسط دو دو ابزار سيستم امتيازدهي يبوست 

 سنجيد. در نهايت اطالعات جمع آوري شده توسط آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.)شکل مدفوع( مي

هاي مطالعه نشان داد كه شکل مدفوع در نزد زنان نسبت به مردان نرمتر بود. همچنين نتايج نشان دادند كه بين سابقه مصرف يافتهیافته ها: 

عاليت دار وجود داشت. اما بين سن، فع مدفوع سفت و همراه با زورزدن با وضعيت دفعي و استعدادپذيري با يبوست ارتباط معنيميوه، يبوست، دف
 داري با وضعيت دفعي مشاهده نشد. بدني، سابقه مصرف سبزيجات و نوع شغل ارتباط معني

قه دفع مدفوع سخت و همراه با زورزدن در وضعيت دفعي آنها تاثير الگوي زندگي بيماران به خصوص سابقه يبوست در فرد، سابگیری: نتیجه

 تواند در بيماران قلبي با توجه به افزايش استعدادپذيري يبوست، مهم در نظر گرفته شود.گذار است كه مي

 وضعيت دفعي، يبوست، الگوي زندگي، سندرم كرونري حادهای کلیدی: واژه
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زارش رفتارهای خود مراقبتی در بيماران پس از جراحی بررسی تاثير اجرای طرح ترخيص بر گ

 بای پس عروق کرونر
 2، محمد علي حيدري گرجي1بهناز عباسي

 كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه، دانشگاه علوم پزشکي مازندران 1
 شگاه علوم پزشکي مازندران، ساري، ايراندكتري مديريت پرستاري، گروه پرستاري داخلي جراحي، دانشکده پرستاري و مامايي نسيبه، دان 2

بيماري عروق كرونر شايع ترين بيماري قلبي مي باشد كه با ميزان باالي مرگ و مير همراه است و عمل باي پس عروق  مقدمه و هدف:

ند، ت زيادي مواجه مي شوعروقي به شمار مي رود. اين بيماران پس از عمل با مشکال -كرونر نيز شايع ترين شيوه در درمان بيماريهاي قلبي
 رجهت مقابله با اين مسائل الزم است كه بيمار در امر مراقبت از خود سهيم باشد. لذا تحقيق حاضر با هدف تعيين تأثير اجراي طرح ترخيص ب

 گزارش رفتارهاي خود مراقبتي در بيماران پس از جراحي باي پس عروق كرونر طراحي شده است.

بيمار تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر، به صورت تصادفي در  80لعه يک كارآزمايي باليني بود. در اين پژوهش اين مطا مواد و روش ها:

دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. گروه شاهد مراقبت هاي روتين بخش را دريافت كردند. ودر گروه آزمون با توجه به نيازهاي آموزشي 
ده تماس تلفني پس از ترخيص( اجرا گرديد.  -ارائه كتابچه در زمان ترخيص -لسه آموزشي در بالين بيمارج 5برنامه ترخيص )شامل:  بيماران،

پرسشنامه خود مراقبتي قبل از مداخله ، در هر دو گروه ازطريق مصاحبه تکميل گرديد. دو هفته، يکماه و دو ماه پس از ترخيص بيماران از 
  گروه تکميل شد. مجدد پرسشنامه در هر دو بيمارستان نيز،

در بين دو گروه وجود نداشت  نتايج آزمون نشان داد كه قبل از اجراي برنامه ترخيص، تفاوت معنا داري در رفتارهاي خود مراقبتي یافته ها:

(918/0p=ولي بعد از اجراي برنامه ترخيص، تفاوت معنا داري در .) هد سه با گروه شاافزايش رفتارهاي خود مراقبتي بين گروه مداخله در مقاي
 (.=0001/0pمشاهده شد )

اجراي برنامه ترخيص جهت ارتقا رفتارهاي خود مراقبتي بيماران، پس از عمل باي پس عروق كرونر ضروري است و مي توان از  نتیجه گیری:

 و در كل كشور نيز استفاده نمود. اين برنامه به عنوان يک طرح جامع در ساير بيماران

 عمل باي پس عروق كرونر -رفتارهاي خود مراقبتي -رنامه ترخيصب واژه های کلیدی:
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عضالنی در پرستاران -ارزیابی وضعيت های بدنی در حين انجام وظایف و ناراحتی های اسکلتی

 بيمارستان 

 عليرضا دهدشتي

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دامغان، ايران

اري در معرض عوامل خطر مختلفي كه ناشي از شغل آنها مي باشد قرار مي گيرند كه مي توانند شاغلين در حرفه ي پرست مقدمه و هدف:

عضالني شوند. هدف از اين مطالعه ارزيابي دقيق وضعيت هاي بدني افراد در حين انجام وظايف و تعيين  -باعث ايجاد ناراحتي هاي اسکلتي
 مارستان بوده است. عضالني پرستاران بي -ميزان شيوع ناراحتي هاي اسکلتي

تحليلي و مقطعي، پرستاران از بيمارستان آموزشي واليت دامغان، انتخاب و وارد مطالعه گرديدند.  -در اين مطالعه توصيفي ها:مواد و روش

عضالني با  -لتيمشاهده وضعيت هاي بدني افراد هنگام انجام كار با استفاده از تکنيک ارزيابي سريع تمام بدن و تعيين شيوع اختالالت اسک
 استفاده از پرسشنامه استاندارد شده ي نورديک بررسي شد. داده ها با استفاده از آزمون كاي دو مورد ارزيابي قرار گرفت. 

(. 3و 2نتايج ارزيابي وضعيت هاي بدني درمطالعه حاضر نشان داد كه ريسک بروز عالئم در حد بااليي قرار دارد )سطح ريسک  ها:یافته

، مچ دست %41/10، شانه %3/33، زانو %50، گردن %3/58عضالني درمطالعه حاضر در نواحي كمر  -شيوع اختالالت اسکلتيهمچنين 
 -به ترتيب داراي بيشترين فراواني بوده است. بين ميزان شيوع اختالالت اسکلتي %16/4و ران  %25/6، قوزک پا %3/8، پشت 41/10%

 بدني و سابقه كار ارتباط معنا داري مشاهده نشد.  عضالني با متغيير هاي سن، شاخص توده

: بر مبناي مطالعه حاضر وضعيت بدني در هر سطح ريسک و مستقل از محل يا عضو در معرض بدن ممکن است احتمال خطر و گیرینتیجه

كاري ايمن عامل وضعيت بدني عضالني را افزايش دهد. همچنين الزم است در برنامه هاي آموزشي در روش هاي  -ايجاد اختالالت اسکلتي
 مورد توجه قرار داده شود. 

 پرستاران |وضعيت بدني  |عضالني -اختالالت اسکلتي واژه های کلیدی:
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  1393بررسی اپيدميولوژیکی تعيين نيازهای اجتماعی مرتبط با سالمت در شهر دامغان در سال 

 1علي اكبر منصوريان

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه -حيفال شهيد خيابان دامغان بهداشت مركز

 حمايت غذا، اعتياد، بيکاري، كار، اجتماعي انزواي اوليه، زندگي اجتماعي، طبقه استرس، مانند سالمت با مرتبط اجتماعي عوامل :مقدمه

 و انيازه و آنها شناخت اب دارد ضرورت كه هستند ها بيماري بروز عوامل از نيمي از بيش مسئول حاضر حال در امثالهم و نقل و حمل اجتماعي،
 ي مسائل و نيازهاي اجتماعي طراحي مداخالت الزم براي ارتقاء سالمت مردم در تمام زمينه ها صورت پذيرد. بند اولويت

 :اهداف تحقیق

  مردم سالمت با مرتبط اجتماعي نيازهاي تعيين
  اجتماعي نيازهاي و مسائل بندي اولويت
  مردم سالمت ارتقاء براي الزم مداخالت طراحي

 رزيابي مداخالت ا

. است بوده سؤال 100 شامل كه ساخته محقق پرسشنامه از استفاده با و تصادفي گيري نمونه با خانوار 500 تحقيق اين در مواد و روش ها:

 خانم خانوار و در بعضيترجيحاً از  ها پرسش. است گرديده تکميل و انجام فراخواني يا و منزل درب به مراجعه با و دانشجو پرسشگران توسط

 جمعيت اينکه توضيحمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  EPI6موارد از سرپرست خانوار انجام گرفته است كه بعد از بازبيني در نرم افزار 
 . اند گرديده انتخاب دامغان شهر نفري 63000 جمعيت از كه باشد مي نفر 1900 جمعاً تحقيق مورد خانوارهاي

 امنيت عدم احساس %5/68 مالي شامل خانواده مشکالت داشتند اظهار كه اند بوده مرد %15 و زن %85 ميزان به خگويانپاس یافته ها:

، احساس %16، سوء استفاده جنسي %19، بيکاري %33، ناتواني در خدمات پزشکي  %53ناتواني در پرداخت خدمات دندانپزشکي  ،%52 اجتماعي
 از %63 اجتماعي، نظم نبود از %5/35 همچنينمي باشد.  %26، مشکالت در رفت و آمد %29براي زندگي  ، نامناسب بودن خانه%26تنهايي 

از نبودن  %48از عدم اشتغال يا نامناسب بودن شغل،  %75از عدم پاكيزگي محيط زيست و محله،  %67زندگي،  و معيشتي زياد هاي هزينه
 دراز نبود و يا كمبود فضاي سبز ناراضي بودند.  %98از نوجوانان و جوانان محله و  %55نان خود، از رفتار نوجوانان و جوا %85بازيگاه و سرگرمي، 

، وجود نارضايتي از %23(و ساير موارد %41(، پدر بيمار در خانواده )%39(، فرزند بيمار )%62جود مادر بيمار در خانواده )و چون نتايجي تحقيق اين
( و شاخص هايي چون %64(، عدم توانايي در پس انداز )%77سال آينده ) 5-10بهبودي وضع زندگي در ( ، عدم احتمال %86وضعيت زندگي )

نبودن احساس شادي، بي تفاوتي نسبت به خود و ديگران، نارضايتي و مهم ترين عوامل استرس زا و ديدگاه مردم در مورد فراواني مشکالت در 
 ر، انحرافات اخالقي، بزهکاري اندازه گيري و مشخص گرديد. حمله درخصوص اعتياد، طالق، ازدواج، مصرف سيگا

ص گرديد عوامل اجتماعي نقش بسيار مهمي در ابتال و بيماري هاي شايع در شهر مشخ آمده دست به هاي شاخص به توجه با نتیجه گیری

ارشي و تنفسي دارند كه توانسته اند از عوامل دامغان شامل بيماري هاي قلب يو عروقي، استخوان و مفاصل، مغز و اعصاب، زنان و زايمان، گو
مهم مرگ و مير در شهر دامغان كه به ترتيب شامل بيماري هاي قلبي و عروقي، سوانح و حوادث، سرطان ها، بيماري هاي حول و حين تولد، 

 بيماري هاي گوارشي و متابوليکي هستند را شامل شوند. 
  قلب و عروق |سرطان ها |بيماري هاي شايع |نيازهاي اجتماعي |سالمت
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 1393سال در سمنان شهرستان در ریوی آسم به مبتال بالغ افراد زندگی کيفيت بررسی

 3فتحي مونا، 3سياح خليل شکوفه، 2كيا السادات نعيم، 2قدس الهه، 1ملک فرهاد

 گروه داخلي، بيمارستان كوثر، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 ، سمنان، ايرانسمنان پزشکي علوم دانشگاه، دانشکده پزشکي، سالمت بر موثر اجتماعي عوامل تحقيقات مركز 2
 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3

 يماريب نيا در.شود يم ييهوا يمجار يتنگ موجب مختلف يها محرک اثر در كه كوچک ييهوا يها راه مزمن التهاب آسم :هدف و مقدمه

 طحس ، رفاه ،يزندگ وهيش جمله از يزندگ مختلف يها جنبه بر آسم. شود يم محرک انواع به يده پاسخ شيافزا دچار ييهوا يها ،راهيالتهاب
 اختالل ، يهوش عملکرد. دهد مي تشکيل خواب را فرد هر زندگي سوم يک حدود.است خواب سالمت مهم يها جنبه از يکي.دارد ريتاث سالمت
 شب، طي رد بيماران اين در شرياني خون اكسيژن اشباع. كند يم بروز خواب مشکالت بدنبال يصتيشخ راتييتغ و قضاوت، در اختالل حافظه؛

 با خواب اختالالت رسد يم نظر به . دارد وجود آسم به انيمبتال %75 در شبانه آسم. يابد مي كاهش( چشم سريع حركات مرحله در معموال)
 .هستند ارتباط در آسم يماريب

 از استفاده با يآسم مارانيب خواب تيفيك. شد انجام يمقطع– يفيتوص صورت به كه مطالعه نيا در:طرح ياجراروش  ها: روشمواد و 

 .شدند انتخاب هير کينيكل به نيمراجع نيازب دسترس در صورت به مارانيب. شد يبررس(PSQI) تزبرگيپ پرسشنامه

 تيفيبودك 70/12 اريمع انحراف با سال 43/  47افراد يسن نيانگيم. شدند مطالعه ووارد كردند پر را پرسشنامه كامل طور به فرن288 :ها افتهی

 و نيانگيم و بود متفاوت ساعت 3 تا قهيدق 5 نيب رفتن خواب به تا رختخواب به رفتن فاصله.شد گزارش نامناسب نفر در و مناسب نفر در خواب
 بود 98/22 و 71/25برابر نآ اريمع انحراف

 افراد يزندگ تيفيك بر خواب تيفيك ريتأث به توجه با. كرد گزارش مطلوب نا را يآسم مارانيب در خواب تيفيك حاضر مطالعه :گیری جهینت

 .رديگ قرار پزشکان زين و يبهداشت رانيمد و زانير برنامه مورد زين مارانيب يسالمت از جنبه نيا است الزم

 كيفيت زندگي، آسم، سمنان کلیدی:واژه های 
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 بررسی ميزان تاثير آموزش مستقيم شيردهی برسطح آگاهی و نحوه عملکرد مادران
 چاشمي نبوي فاطمه ،همتي زهرا ،ننسترن جعفريا

 بيمارستان كوثر، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران

بر تغذيه انحصاري با شير مادر تا شش ماهگي  WHOتغذيه با شير مادر نقش مهمي در سالمت مادر و نوزاد دارد و پيشنهاد  : هدفمقدمه و 

ست . امي باشد . عليرغم تمام اثرات مفيد تغذيه با شير مادر، اين امر در كشور ما به علت پايين بودن سطح آگاهي مادران كمتر از حد ايده آل 
 ف بررسي ميزان تاثير آموزش مستقيم شيردهي برميزان آگاهي و نحوه عملکرد مادران انجام شده است اين پژوهش با هد

 اول ماهه 4 در كه زناني از نفر 300 عملکرد نحوه و آگاهي سطح درآن كه باشد مي مقطعي –اين يک مطالعه توصيفي  مواد و روش ها:

زايمان كرده بودند ، با پرسشنامه اي خود ساخته بر اساس مقياس ليکرت و به روش نمونه مومنين )ع( شهر سمنان ال امير بيمارستان در 92 سال
 گيري آسان بررسي شد. سطح آگاهي و نحوه عملکرد مادران قبل و بعد از آموزش بررسي و مقايسه گرديد.

د كه پس از آموزش مستقيم شيردهي سطح از مادران در حد ضعيف و متوسط بو %4/62قبل از انجام آموزش سطح آگاهي و عملکرد یافته ها:

از مادران هيچ گونه آموزش شيردهي قبل از زايمان در مراكز بهداشتي نديده  %87.5از آنان خوب و عالي برآورد شد.  %7/85آگاهي وعملکرد 

  P =0.005ر وجود داشت. بودند . ارتباط معني داري بين ميزان آگاهي مادران با سطح تحصيالت و سابقه بارداري ، داشتن فرزند ديگ

با توجه به تغيير فاحش ميزان آگاهي مادران قبل و بعد از آموزش مستقيم شيردهي ، اهميت اين امر در بيمارستان بسيار پررنگ  نتیجه گیری :

ش شيردهي قبل زايمان در تر به نظر مي رسد و پيشنهاد مي شود زمينه هاي الزم جهت ادامه و ارتقا اين نوع آموزش در بيمارستان و وجود آموز
 مراكز بهداشت فراهم گردد

 شيرمادر با تغذيه – آگاهي سطح –واژه هاي كليدي : آموزش مستقيم 
 

  



 

286 

بررسی رضایتمندی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل از استفاده دفترچه ثبت مهارت های عملکردی 

 منان)لوگ بوک(جهت ارزشيابی در کارورزی عرصه در دانشگاه علوم پزشکی س
 2، محدثه صفاري1صيادجو سکينه

 دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، -دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1
 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 2

از اركان  ح آن هاجهت ارتقاي كيفيت آموزش باليني،بررسي مستمر وضعيت موجود،كشف نقاط قوت و ضعف و تقويت يا اصال مقدمه و هدف:

اساسي محسوب مي شود. و دانشجويان مهمترين منبع دسترسي به اطالعات الزم در اين زمينه مي باشند.اطمينان از كسب صالحيت باليني 
کي از يتوسط دانشجو.يان يکي از مهم ترين اهداف فرآيند آموزش باليني است و ارزشيابي باليني از مهم ترين چالش هاي اين فرآيند مي باشد.

 مواد و روش هاي ارزشيابي براي مهارتهاي باليني، استفاده از لوگ بوک است. لذا اين پژوهش با هدف تعيين رضايتمندي دانشجويان كارشناسي
 انجام پذيرفت.92اتاق عمل از استفاده لوگ بوک جهت ارزشيابي در كارورزي عرصه در دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال 

 1392در مطالعه پيش تجربي كه در دانشکده پرستاري وپيراپزشکي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي سمنان در نيم سال دوم  مواد و روش ها:

ر دانجام شد،كليه دانشجويان ترم هشتم )عرصه( اتاق عمل مورد مطالعه قرار گرفتند،تمامي مهارتها وتوانمديهايي كه بايد دانشجو كسب نمايد 
تيار مربيان و دانشجويان قرار گرفت تا بطور روزانه نوع عمل جراحي كه حضور داشته و نقش اسکراب يا سيركوالر را ايفا لوگ بوک تهيه و در اخ

 18نمودند را در آن ثبت شود.ابزار مطالعه پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود كه در خصوص نظرات دانشجويان وسنجش رضايتمندي،مشتمل بر 
مورد و مواد و روش هاي آماري  16 نسخه SPSSبا استفاده از نرم افزار توسط دانشجويان تکميل شد، داده ها سوال بود وبه صورت خود ايفا 

 ل قرار گرفتند.يه و تحليتجز

( آنان اين %82در ارزشيابي خود،آشنايي كامل را داشتندو ) ( loog book)( در زمينه استفاده از لوگ بوک%91اكثريت دانشجويان) یافته ها:

( باعث انگيزش بيشتر خود در محيط كارورزي بيان نمودند.بطور كلي ميزان رضايت دانشجويان %86ا موثر در افزايش يادگيري عملي و )روش ر
( در ارتباط با باز خورد ارزشيابي با لوگ بوک زياد برآورد شد. %54( خوب و )%73اتاق عمل از جداسازي لوگ بوک براي هر دوره كارآموزي )

( بيشترين %72ويان از طراحي لوگ بوک بر اساس فيلد هاي جراحي موجود در اتاق عمل رضايت زيادي داشتند.اكثر دانشجويان)( دانشج50%)
 يادگيري تکنيکهاي اتاق عمل را از تکنولوژيست هاي جراحي بيان كرده و نيز موافق بر انجام آزمون توسط اين افراد بودند.

ارتها و تکنيک هاي عملي در رشته هاي تخصص چون كارشناسي اتاق عمل،به نظر مي رسد الزم با توجه به لزوم كسب مه نتیجه گیری:

است تا در كنار توجه به مسائل آموزش تئوري و روشهاي سنتي ارزشيابي، به استفاده از لوگ بوک درارزشيابي دانشجويان توجه بيشتري شود 
ده و نيز آنا ن را قادر مي سازد به توانمندي هاي الزم در زمينه تخصصي اتاق عمل چون عيني تر و با رضايتمندي مناسب دانشجويان همراه بو

 نائل گردند.در هر حال ،بکارگيري آن نياز به اصالحات و مطالعات وسيع تر در ساير مراكز آموزسي دارد.

 رضايتمندي، ارزشيابي، كارورزي عرصه کلمات کلیدی:
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به عنوان مهمترین آلودگی به انگل های خارجی  اپيدميولوژی و بررسی آلودگی به شپش سر

 )اکتوپارازیتها( در بين دانش آموزان مدارس کشور)مقاله مروری(
 5، ماشااهلل نيکزاد4، عشرت عبداللهي3مريم زماني فرد ،3، شهين سياه تيري2، فاطمه نيک فالح 1عباس بهرامي*

 شناسي و قارچ شناسي پزشکي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي البرز،  دكتري حشره شناسي پزشکي مبارزه با ناقلين ،گروه انگل - 1
 كارشناس بهداشت مدارس، مركز بهداشت شهرستان ساوجبالغ، دانشگاه علوم پزشکي البرز - 2
 مربي آموزشگاه بهورزي مركز بهداشت شهرستان ساوجبالغ، دانشگاه علوم پزشکي البرز - 3
 شت شهرستان ساوجبالغ، دانشگاه علوم پزشکي البرزمركز بهداكارشناس گسترش  -4
 مركز بهداشت شهرستان ساوجبالغ، دانشگاه علوم پزشکي البرزكارشناس ارشد بهداشت محيط،  -5

 
 زشکي،پ علوم پيشرفت و بهداشت سطح ارتقاي وجود با كه است خارجي هاي انگل ويژه به به حشرات آلودگي جامعه، سالمت تهديدكننده موارد جمله از

 آلودگي بهداشتي، امکانات حداقل با فقير و نشين حاشيه مناطق داراي و بزرگ شهرهاي معضالت از يکي است. مطرح بهداشتي معضل يک عنوان به هنوز

 مي ديکولوزيسپ شخص؛ روي را عانه شپشک يا سر بدن، شپش باشد. وجود مي آنها هاي خانواده و ابتدايي مدارس آموزان دانش بين در ويژه شپش به به

 باعث است ممکن آلوده افراد در آن سمي اثرات لذا كند، مي تزريق بدن به مکرر طور به را بزاق و خورد مي خون روز در بار چندين شپش كه آنجا از گويند.

 فقر با توأم و باال تراكم با اماكن رد خصوص به ايران جمله از دنيا نقاط تمام در سر شپش به آلودگي شود. تنبلي احساس و بدبيني حالت تحريک، خستگي،

 شود. مي يافت وفور به فردي بهداشت اصول رعايت و عدم
هار ن ببررسي هاي زيادي در مورد آلودگي دانش آموزان مدارس به شپش سر در مناطق مختلف كشور انجام شده است. طبق مطالعات انجام شده در شهرستا

در بين دانش آموزان پسر بوده  %9/1در بين دانش آموزان دختر و  %1/98شپش سر آلوده بودند. اين آلودگي  از دانش آموزان تحت بررسي به %7/6همدان 
دانش آموزان مقطع ابتدايي به شپش سر آلوده بوده اند. در شهرستان شهركرد آلودگي به شپش سر در مدارس  %4/29است. در مطالعه اي ديگر در شهر زابل 

 %5/4و  %1/11از دانش آموزان مدارس تحت بررسي آلوده بوده اند. در اهواز و قم نيز آلودگي به شپش سر  %7/7شهر سنندج  گزارش شده است. در 3/13%
 %7/5گزارش شده است. در شهر تنکابن بررسي نشان مي دهد كه  %7/3گزارش شده است. در مدارس شهر ساري نيز آلودگي به شپش در بين دانش آموزان 

از دانش آموزان مدارس تحت بررسي به شپش سر  %5/4در سر خود آلودگي به شپش داشته اند. در شهر قم نيز مطالعات نشان مي دهد كه از دانش آموزان 
يي نسبت از دانش آموزان به شپش سر آلوده بودند. اين آلودگي ها در مناطق روستا %9/1آلوده بودند. در مطالعه اي در شهرستان ساوجبالغ از توابع استان البرز 

 به مناطق شهري بيشتر است.
 %6/16مطالعات گسترده اي در كشور هاي مختلف جهان نيز در مورد آلودگي به شپش سر در بين دانش آموزان مدارس صورت گرفته است. در كشور تركيه 

راد تحت مطالعه به شپش سر آلوده بودند. در كشور اف %4/13از دانش آموزان مدارس تحت مطالعه آلوده بوده اند. در شهر دهلي نو پايتخت كشور هندوستان 
 از افراد تحت مطالعه آلوده بوده اند.  %4/13و در كشور اردن  %7/49غنا 

 تمام از تقريباً سر شپش ليکن است، شده ديده كمتر اخير سالهاي طي در ثروتمند جوامع در خصوص به زندگي استانداردهاي بهبود علت به بدن شپش گرچه

 مي محسوب بيماري كنترل جهت در مثبت گامي مدارس، در بيماري اين هاي نشانه و عالئم از آگاهي بنابراين .دارد جهاني انتشار و شود، مي ارشگز دنيا

 ديگر و كاله و سري رو ها، لباس و شانه و برساستحمام مرتب و منظم، شانه كردن موهاي سر در روز به دفعات مختلف ، شستشو و تميز كرده منظم . شود

و شامپوي گامابنزن )ليندان( در مواجهه با آلودگي ها  %1. استفاده از شامپوي پرمترين باشد مي سر آلودگي به شپش از پيشگيري مهم اصول از شخصي سايل
 امري الزم و ضروري مي باشد.

 شپش سر، دانش آموزان، پديکلوزيس  لغات کلیدی:
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 گرد و غبار در هوای محدوده دانشگاهی شهر اهواز  بررسی جمعيت باکتری ها در شرایط عادی و

 3سليماني زهرا ،2پرهيزگاري نجمه ،1غالمرضا گودرزي

 دكترا بهداشت محيط، عضو هئيت علمي و عضو مركز تحقيقات و فناوري زيست محيطي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز -1
 يروس شناسي، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهراندانشجو دكترا ويروس شناسي، گروه و -2
 شکي سمنانزكارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط عضو هئيت علمي، مسئول كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده پيراپزشکي و بهداشت آرادان دانشگاه علوم پ -3

ود رطوبت، عمدتا محيط مناسبي براي رشد ميکروبي نيست. كيفيت اتمسفر به دليل شرايط ويژه آن شامل شدت نور، دما و كمب مقدمه و هدف:

 اهواي داخل پيامد مهمي براي سالمت شغلي و عموم است. عالوه بر اين، با باال رفتن سن جمعيت تعداد افراد حساس نيز افزايش مي يابد كه ب
ذرات بيوآئروسل فعال شامل ويروس ها، باكتري ها و مدت زندگي( مشکل وخيم تر مي شود.  %90افزايش تمايل به ماندن در محيط داخل )

 قارچ ها با آلرژي هاي تنفسي و آسم مرتبط شده اند و با انتقال از طريق هوا، عفونتهاي مختلفي كه به بيماريهاي مربوط به ساختمان)نظير
كيلومتري مي شود.  5ل ذرات ريز خاک تا ارتفاع بيش از بيماري لژينونرها و آسپرژيلوس( معروفند، ارتباط داده شده اند. گرد وغبار منتج به انتقا

 ينبر اساس مطالعات تعدادي از گونه ها باكتري و قارچ هاي جدا شده در شرايط گرد و غبار براي موجودات زنده بيماريزا مي باشند. هدف از ا
 ي و گرد و غبار در هواي اهواز بوده است.مطالعه ارزيابي و بررسي نسبت جمعيت ميکروبي محيط داخل به محيط خارج در شرايط عاد

: اين مطالعه در شهر دانشگاهي اهواز كه در جنوب شهر اهواز قرار دارد انجام شد. نمونه ها از محيط داخل و بيرون با استفاده هاروش مواد و 

ابستان انجام شد. نمونه برداري در متري از سطح زمين در فصل هاي پاييز و ت 5/1در فاصله  L/min 3/28با دبي quick takeاز دستگاه
روز يک بار در صبح ( و در شرايط گرد و غبار بعمل آمد. نمونه هاي جمع آوري شده، براي آناليز و شناسايي باكتري مستقيما  6شرايط عادي )هر 

 به آزمايشگاه انتقال داده شدند.

صل مربوط به باسيلوس ها، استرپتوميسس ها و استافيلوكوكسي ها و در ف : نتايج حاكي از آن بود كه باكترهاي شايع در فصل تابستانیافته ها

 پاييز مربوط به باسيلوس ها و ميکرو كوكسي ها بوده است، در شرايط گرد و غبار باسيلوس ها از باكترها ي شايع بوده اند. 

باال بوده است همچنين جنس هاي غالب و  كميت و كيفيت باكتري ها در شرايط گرد و غبار در مقايسه با شرايط عادي نتیجه گیری:

 شناسايي شده در هر دو فصل باهم متفاوت بود است. تنوع و غلظت بيو آئرو سل ها)باكتري ها( در فصل پاييز باالتر از تابستان بوده است. 
 

 اهواز |قارچ |باكتري |گرد و غبار |هوا
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 چاقی پيشرفت خطر دوران کودکی برای عوامل

 2محمد محمدي، 2سينا كوشا، 1اس زياريعب، 1الهه قدس

 مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، بخش پزشکي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران ،دانشکده دندانپزشکيكميته تحقيقات دانشجويي،  2

 اثرپيشگيري تغذيه، زندگي، اول سال 2است. درطول  كودكي دوران چاقي براي بحراني هاي ورهازد يکي شيرخواري اوايل وهدف:مقدمه 

گلوكز  تحمل اختالل عمومي، مركزي، چاقي باچاقي تولد، رفتن به صدک باالتر نمودار رشد، هنگام كم وزن با شيرمادر، تغذيه ي كننده
متعدد،  هاي زندگي، تعداد حاملگي وشيوه القايي درباروري ، پيشرفتNICU بهتردردرمان است. كيفيت مرتبط عروقي قلبي جانبي وعوارض
 بعدي وساز سوخت مشکل به ابتال سريع، بيشترمستعد وزن وافزايش تولد كم هنگام باوزن اند. نوزادان داده افزايش را SGA و زودرس

 براي برنامه اي وتدوين زندگي دراوايل ،SGA و رسزود ساله 5دركودكان  وچاقي وزن اضافه با مرتبط عوامل كردن پيدا هدف .ميباشد

 .پيشگيري ازچاقي دردوران كودكي است

ماه(، گزارش  66-54-40-24-12-6-3دريک مطالعه گذشته نگرما اطالعات مربوط به شاخصهاي تن سنجي )تولد، ترخيص،  مواد و روشها:

-يي(، تاريخ ترشحات بعد از زايمان و بيماري هاي نوزادان، رشدعصبي)نوع شير،استفاده ازمکمل ها،سن ازشيرگرفتن وجدول موادغذا تغذيه
=  112)  گرم ( متولدشده 1500>وزن هنگام تولد 32 GA≥) VLBW حركتي و برخي عوامل اجتماعي واقتصادي خانواده درنوزادان نارس يا

N  پزشکي وين را جمع آوري كرديم. ما و مراقبت هاي انجام شده در بخش ويژه نوزادان در دانشگاه  2002-2000( دراتريشZscore  را
  . براي شاخص تن سنجي در سنين مشخصي محاسبه كرديم و آنها را بر اساس سن و جنس مقايسه كرديم

درابتدا نوزاداني كه كاهشي  (.%52.7اند) قد كوتاه سن توجه به با تا 58هستند، SGA (SDS <-1.28)(  ٪10.7نوزاد ) 12 یافته ها:

ماهگي قابل توجه باقي  24نشان داده اند. اين كاهش درپسران و دختران تفاوت قابل توجهي داشت و پس ازآن تا  Zscoreرتفاع دروزن وا
سالگي رابطه چشمگيري دارد. رشد خطي نوزادان  2-0، وزن وقد براي سن با نرخ رشد در BMI براي Zscoreمانده است. ما دريافتيم كه 

براي شاخص هاي تن سنجي در دختران بيشتراست.  Zscore وزن گيري تا دوسال مرتبط بود. ابل توجهي باماهگي به طورق 66نارس تا 
، عمل، عمل جراحي، نارسايي عمده ارگان( دراولين بستري پس ازتولد IVH ،NECهيچ رابطه اي بين وزن هنگام تولد، بيماري ومشکالت )

ا براي مرگ درهر جنس بررسي مي كنيم، ما مي توانيم تفاوت معني داري بين ميزان وزن بين دوجنس به طوركلي وجود ندارد. اما زماني كه م
 ماه 3 در تفاوتها اين(. ٪0،39،58 به ٪0،68بيشتر از پسران بيمارهست )1.7دردختران بيمارعدم وزن گيري  گيري در هردومرجع را ببينيم. نرخ

سالگي وسن حاملگي  2-0معني دار بود. بين گرفتن وزن در WHOساس مرجعماه برا 40و تا  CDC براساس مالقات آخرين تا ازآن پس
(23-34Wو )BMI و BMI Zscore ماهگي ارتباط معني داري وجود دارد  54-24در.(P <0.05) نوزادان با وزن بسياركم تولد BMI 
رمادر درترخيص ازبيمارستان ومدت زمان ماهگي نشان مي دهند. تغذيه با شير خشک فرموال درمقايسه با شي 54كمتري تا BMI Zscore و

برابربيشتر در دختران رخ داده  7باالتر بعدي در نوزادان دارد. رشد دور سرحدود  BMI كوتاه ترتغذيه باشيرمادررابطه چشمگيري با
 ندنمرات رشد در نوزاداني كه كامال يا تا حدودي با شيرمادر تغذيه شده ا (to 8,5%, p-value=0,000 %57,14).است

 (p- value=0,008 & 0,042) تنها در مردان معنادار بود. اما ماهگي باالتر بود 3و درترخيص

با  ازآن وجود دارد.به عبارت ديگر نوزادان پس و خطرچاقي سالگي 2سن  تا رشد كردن وسريع هنگام زود روابطي بين تغذيه : گیری نتیجه

 SGA نارس كودكان مراقبت هاي اصالح براساس طرح اند. تمركزبايد داده نشان سالگي 2باالتردر  رشد نمره با روابطي سريع تر رشد

 صورت بگيرد.

 ازشيرگرفتن زودرس، چاقي، رشد، شيرمادر، با تغذيه کلیدی: های واژه
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 نقش خود مراقبتی در پيشگيری و کنترل فشار خون حاملگی

 2، محبوبه پورحيدري1معصومه رسولي

 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود –وره در مامائي دانشجو كارشناسي ارشد مشا 1
 هيئت علمي گروه مامائي دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2

 
توان تا حد زيادي از مقدمه و هدف: مراقبت از خود گام اول سالمت است. از آنجا كه به كمک مراقبتهاي مناسب پر ناتال و آموزش به مادر مي

مهارت هايي است كه زنان بارداردر معرض خطر يا راكالمپسي كاست، هدف از اين مطالعه بررسي بروز و شدت مشکالت بارداري از جمله پ
 مبتال به فشارخون حاملگي بايد در راستاي پيشگيري و كنترل آن داشته باشند.

؛ Medscape ؛pubmed؛ Cochrane مقاالت ايندكس شده در 46براي رسيدن به اهداف اين پژوهش :مواد و روش ها

MEDLINE هاي فارسي و انگليسي خود مراقبتي، مورد بررسي قرار گرفته است.از كليد واژه 2014تا  1999 هاي مرتبط از سالو پژوهش
ت خود كار آمدي، آموزش به بيمار، مراقبت بارداري، پراكالمپسي و پرفشاري حاملگي و هيپر تانسيون بارداري با تمركز بر خود مراقبتي مقاال

 ج گرديد و در تدوين مقاله بکار گرفته شد.مورد نظر استخرا
پره اكالمپسي؛ سندرم مخصوص زنان حامله مي باشد كه با شروع هيپرتانسيون و پروتئينوري بعد از هفته بيستم حاملگي در زناني كه نتايج: 

آن ، هر فردي از دانش، مهارت و توان  خود مراقبتي، عملي است كه در فشارخون طبيعي داشته اند و فاقد پروتئين در ادرار بودند رخ مي دهد
از بروز  است كه مهارت هايي آگاهي از كند. دانش خود مراقبتي در هيپرتانسيون حاملگي شاملاش استفاده ميخود براي حفظ و ارتقاء سالمتي

 ونكنترل فشار خ يا كاهش ي هايو شامل طيفي از آگاهي مادر از عوامل هشداردهنده هيپرتانسيون حاملگي تا استراتژ آن جلوگيري مي كند
است. نقش خودمراقبتي در كنترل فشارخون كامال روشن و واضح مي باشد. آموزش خود مراقبتي در مراقبت هاي پره ناتال در بيماران 

 سالمت شده است.  و بهبود سازگاري بيمار هيپرتانسيون حاملگي منجر به كاهش استرس و اضطراب؛ بهبود

پيشگيري يا تغيير شدت پراكالمپسي مورد بررسي قرار گرفته است، بسياري از اين روشها از پراكالمپسي جلوگيري  تدابير مختلفي جهت 
 دهد.نمايد اما شدت پراكالمپسي، عوارض مادري و مرگ و مير نوزاد را كاهش مينمي

 عوامل موثر در خودمراقبتي در پره اكالمپسي شامل موارد ذيل مي باشد:

ت مراقبت هاي پره ناتال ؛ تغيير در سبک زندگي؛ رژيم غذايي سالم ؛ مديريت استرس؛ طب مکمل) شامل طب چيني؛ طب گياهي تاكيد بر اهمي
 غيره. و طب سوزني( ؛ انجام فعاليت هاي ورزشي؛ آموزش بهداشت؛ اجتناب ازسوء استفاده از الکل و

رائه كنندگان مراقبت هاي سالمتي و آموزش به مادران باردار دريافت كننده دريچه تازه اي را براي ا اين روش ها با ارائه راهکارهاي علمي
 خدمات؛ در زمينه پيشگيري ، كاهش شدت عوارض در پره اكالمپسي و ارتقاي بهداشت باروري فراهم مي كند.

 تقويت دائمي آگاهي از مهارت هاي)هيپرتانسيون در بارداري( در كنترل فشارخون باال موثر است و  PIHدانش خودمراقبتي از گیری: نتیجه

از ملزومات آموزش هاي پره ناتال مراجعين مي باشد. مداخالت پيشگيرانه براي پره اكالمپسي؛ مي تواند بر ميزان مرگ و  PIHخودمراقبتي در 
كالمپسي جلوگيري نمي كند؛ اما از پره ا و پره ناتال در سراسر جهان اثر بگذارد؛ هر چند بسياري از روش هاي پيشگيري؛ مير و عوارض مادري

 و مرگ و مير نوزاد را كاهش مي دهد. شدت پره اكالمپسي؛ عوارض مادري

 خودمراقبتي؛ خودكارآمدي؛ پره اكالمپسي؛ فشارخون بارداري؛ پيشگيري و كنترل :هایکلید واژه
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هر شتصفيه آب  بررسی آلودگی ميکروبی ظروف حمل و نگهداری آب تصفيه شده از دستگاههای

 1389دامغان در پایيز 
 *1، سيد محمود مهدي نيا 2، علي اكبر تقي زاده 1،حميد رضا ناصحي نيا 1غالمرضا قائيني

  گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1
 كارشناس مهندسي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2

 

ميسر نيست. در سال هاي اخير به دليل باال بودن  سالم آشاميدني آب دستيابي به بدون جامعه بهداشت و سالمت سطح ءارتقا ف:هدو مقدمه

به صورت تجاري در شهر دامغان توسعه يافته  معکوس اسمز غشايي روش به تصفيه سيستم هاي از سختي آب آشاميدني شهر دامغان ، استفاده
را در ظروف پالستيکي خريداري و به منزل حمل و نگهداري مي نمايند. اين تحقيق به منظور بررسي و تعيين  كه بسياري از شهروندان اين آبها

  كيفيت ميکروبي آب سيستم هاي تصفيه تجاري آب و آب ظروف نگهداري و حمل آب انجام گرفت .

آزمونهاي استاندارد كل كليفرم و كليفرم مدفوعي  به منظور بررسي كيفيت ميکروبي شامل 1389سال  : اين تحقيق در پائيزهاروش مواد و 

آب تصفيه ريخته شده در ظروف حمل و نگهداري انجام  نمونه از 64براي نمونه هاي آب خروجي از دستگاههاي تصفيه آب و همچنين به تعداد 
 گرديد و اطالعات به دست آمده مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت .

درصد نمونه هاي آب خروجي از سيستم هاي تصفيه تجاري داراي هيچگونه آلودگي ميکروبي  100نشان داده است كه مطالعه حاضر یافته ها: 

درصد از كل نمونه هاي آب گرفته شده از ظروف حمل و نگهداري آب آلوده به اشيرشياكلي بوده است. همچنين بين افزايش مدت  40نبوده اما 
درصد نمونه هاي آب ظروف 25. عالوه بر اين (=005/0p) ميکروبي آب ارتباط معني داري وجود دارد زمان بکارگيري ظروف و ميزان آلودگي

 درصد نمونه هاي آب ظروف دهانه تنگ آلوده بودند.  43دهانه گشاد داراي آلودگي ميکروبي بوده در حاليکه 

وف براي حمل و نگهداري آب شرب ، استفاده از ظروف با با توجه به نتايج مطالعه حاضر ، عدم استفاده طوالني مدت از ظر نتیجه گیری:

 دهانه گشاد بدليل امکان شستشوراحت تر و نيز نظارت كافي بر واحدهاي تجاري تصفيه آب از نظر ميزان كلر باقيمانده در حد مطلوب پيشنهاد
 مي گردد. 

 : كليفرم، آب تصفيه، ظروف حمل آب، دامغان واژه های کلیدی
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 (  1380-1388ه سمنان ) يمارستان فاطميولوژی بيدر مرکز پاتوبان ژنيکولوژیک شایعترین سرط
 3قربانيراهب ، 3و2پهلوانشهرزاد ، 1انصاري نياكيمهري 

 ، ايرانسمنان دانشگاه علوم پزشکي سمنان،– مامايي ارشد كارشناس –دانشکده پرستاري و پيراپزشکي  1

 كرج، ايران ،كارشناس علوم آزمايشگاهي – يدانشکده پزشک -دانشگاه علوم پزشکي البرز  2
 مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت،دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 3

ن زنان مي باشد . با بيناشي از سرطان ها در يرک از جمله علل اصلي مرگ و ميکولوژي. سرطان هاي ژنمقدمه و هدف :

، كسب آگاهي از چگونگي الگوي  ييايک در مناطق مختلف جغرافيکولوژيژن ع متفاوت سرطان هاييتوز توجه به
زي هاي آموزشي ، پژوهشي و درماني يمي تواند ما را در برنامه ريي ايک منطقه جغرافيسرطان ها در  يکژاپيدميولو

رطان هاي س کيستولوژهي –ن الگوي اپيدميولوزيک ييتع "د لذا مطالعه حاضر با هدف ياري نمايازهاي منطقه ، يبراساس ن
 انجام گرفت .  1380-1388ن سالهاي يب ه سمنانيمارستان فاطميولوژي بيک در نمونه هاي ارسالي به مركز پاتوبيکولوژيژن

في گذشته نگر براساس داده هاي موجود به بررسي فراواني سرطان هاي ين مطالعه توصياروش مطالعه : در 

پرداخته شده  1380-1388ه در طي سالهاي يمارستان فاطميولوژي بيبه مركز پاتوبان نمونه هاي ارسالي يک درميکولوژيژن
 است . 

مورد سرطان  64ه يمارستان فاطميولوژي بيمركز پاتوبارسالي به  تناسلي زنان دستگاه ازنمونه  8420در ببن یافته ها: 

اكثريت سرطان رحم  . ه استبود رحم بوط بهمرمورد( 29كه از نظر اپيدميولوزيک بيشترين آن )  شناسايي شده ژنيکولوژيک
واز نظر  سال 50-59در گروه سني  مورد ( 10از نوع آدنوكارسينوماي آندومتر، از نظر گروه هاي سني )  کيستولوژياز نظر ه

 است .  مشاهده شده 1387و  1382مورد ( در سال هاي  5)  سالميزان بروز در هر

مي باشد ساله  9مورد بررسي در دوره زماني  دربين نمونه هاي کيکولوژيطان ژنن سريعتريسرطان رحم شاری : یجه گینت

نه يآگاهي زنان جامعه در زم ارتقاء سطح برايتري زي مدون و اقدامات مؤثريبرنامه ر براساس اين يافتهكه الزم است 
صورت  موقع سرطان رحمجهت شناسايي هرچه زودتر و درمان بو روش هاي غربالگري سرطان رحم  عوامل خطر ، عالئم

 رد . يپذ
 ک ، سمنان يکولوژيرطان، ژنسكلمات كليدي: 
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 های برنامه درخصوص شهرگرگان آموزشی های بيمارستان سرپرستاران و پرستاران دیدگاه

 مداوم آموزش
  3مهدي خورشيدي، 1علي موحدي،2حسين رحماني ،1غالمرضا محمدي، ، 1علي كاوسي

 عضو هيئت علمي دانشکده علوم پزشکي نيشابور  كارشناسي ارشد پرستاري و-1
 كارشناسي ارشد پرستاري و عضوهئيت علمي دانشکده پرستاري و مامائي بويه گرگان،دانشگاه علوم پزشگي گلستان-2
 نويسنده مسئول : دانشجوي كارشناسي اتاق عمل، كميته تحقيقات دانشجوئي دانشکده علوم پزشکي نيشابور -3

توجه به پيشرفت هاي روز افزون تکنولوژي و رشد بي سابقه اي كه در زمينه اطالعات علوم پزشکي صورت گرفته است ، با  :و هدف مقدمه

ت ينياز به برنامه هاي آموزش مداوم و بهسازي نيروي انساني پرستاري در وضعيت كنوني براي ارتقاء دانش و مهارت آنان ودرنهايت ارتقاء كيف
ن ها يک ضرورت است، درنتيجه براي اجراي صحيح ، كامل و جامع اين برنامه ها ، نيازمند بررسي موثر آنها مي خدمات پرستاري دربيمارستا

 ست.ا "ديدگاه پرستاران و سرپرستاران بيمارستان هاي آموزشي شهرگرگان درخصوص برنامه هاي آموزش مداوم "باشد.لذا هدف از اين پژوهش

 1391درماني شهرگرگان درسال -بيمارستان آموزشي 3سرپرستاراز  30پرستار و  90تحليلي ، تعداد پژوهش توصيفي  دراين مواد و روش ها:

به صورت نمونه گيري طبقه اي تصادفي مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه خودساخته باعنوان بررسي برنامه هاي 
و سواالت مرتبط با اهداف تحقيق بود. اطالعات جمع آوري شده با نرم افزار آماري  آموزش مداوم كه حاوي دو بخش اطالعات دموگرافيگ

SPSS 16  ،)مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. آمارتوصيفي )فراواني ، ميانگين ، انحراف معيار(و آماراستنباطي)تي تست 
ستاران شامل نيازسنجي قبل از برگزاري برنامه ها، ارزشيابي مهمترين عوامل تاثيرگذار در برنامه هاي آموزش مداوم از ديدگاه پر یافته ها:

حجم كاري و از ديدگاه سرپرستاران نياز سنجي قبل از برگزاري برنامه ها ،وجود نظم و زمان مناسب برگزاري و  پرستاران قبل و بعد از برنامه ها
ر مقايسه ميانگين نمرات بين پرستاران و سرپرستاران را نشان . همچنين آزمون آماري تي تست اختالف معناداري دبرنامه ها عنوان شده است

 (.p<0/05مي دهد)
اهميت دادن به برنامه هاي آموزش مداوم درپرستاري امري مهم است لذا براي افزايش كيفيت اين برنامه ها لزوم بازنگري در نتیجه گیری: 

نيازسنجي مستمر قبل از برگزاري برنامه ها، كاهش  برنامه هاي بازآموزي، موضوع و شيوه اجرائي برنامه هاي آموزش مداوم، به كاربردن اصول
 حجم كاري ، وجود نظم و زمان مناسب برگزاري برنامه ها براي پرستاران پيشنهاد مي شود.

 ، بيمارستان،پرستاران،سرپرستاران.آموزش مداوم :کلیدد واژه ها
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 درخصوص دامغان شهرستان ساکن ساله 18-35 پسران و دختران نگرش و آگاهی ميزان بررسی

 1392-93 سال در همسر انتخاب های مالک و همسرگزینی ارتباطی، های مهارت
 لي اكبر منصوريانع

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه -فالحي شهيد خيابان دامغان بهداشت مركز

 در ردگي قرار استفاده مورد درستي به اگر تواند مي و است ناپذير انکار امروزي جامعه در ها موفقيت در آن نقش و ارتباطي هاي مهارت: مقدمه

 نداشت به نهايت در كه بدهد انجام را سالم هاي خانواده گذاري پايه تواند مي موفق هاي ازدواج و باشد داشته بسزايي نقش موفق هاي ازدواج
وزافزون طالق هاي فيزيکي و عاطفي مي باشيم كه همه عه اي سالم و توانمند را به دنبال خود خواهد داشت ولي امروز شاهد افزايش رجام

ناشي از عدم توانمندي دختران و پسران، عدم آشنايي با مهارت هاي همسرگزيني و معيارهاي مالک هاي درست انتخاب همسر و امثالهم مي 
 در تحقيق است. باشد كه اين تحقيق نشانگر اندازه گيري ميزان آگاهي و نگرش و تا حدودي رفتار افراد موردنظر 

 اهداف

 انتخاب درست معيارهاي ازدواج، فرآيند ازدواج، درخصوص دامغان شهرستان ساله 18-35 پسران و دختران نگرش و آگاهي ميزان شناخت
  همسر انتخاب از قبل همسر

 ت هاي معيارهاي درست انتخاب همسر اولوي شناخت
  ازدواج فرآيند هاي چالش شناخت

 نفري 29150 جمعيت بين از تصادفي نمونه 1000 و باشد مي تحليلي و توصيفي نوع از ميداني مطالعه يک پژوهش اين: مواد و روش ها

گروه سني انتخاب گرديده اند كه پرسشنامه هاي محقق  همين دانشجويي 14000 جمعيت و ساله 18-35 سني گروه در دامغان شهرستان

مورد تجزيه و  EPI6ع شده بودند تکميل و تحويل داده اند. اطالعات توسط نرم افزار ساخته را كه توسط پرسشگران مجرب )دانشجو( توزي
 تحليل قرار گرفته است. 

جهت رسيدن به آرامش روحي و ... ازدواج  %29د جهت نياز ميل جنسي ، داشتن اظهار افراد %30 كه است آن نشانگر تحقيقات نتايج یافته ها:

 دوستي خصوص در افراد تفکر پسر، و دختر سني تفاوت افراد، شناخت تکنيک درخصوص افراد هاي ديدگاه تحقيق اين دررا انتخاب مي كنند. 
نامزدي، نظر والدين در مورد ازدواج و انتخاب همسر، معيارهاي  دوره وجود زيبايي، نقش خياباني، هاي دوستي از افراد اهداف خياباني، هاي

 بسيار جالبي را به دنبال داشته است.  انتخاب همسر اندازه گيري گرديد كه نتايج

 ضروري اهدانشگ اولي و دبيرستان آخر هاي سال در خصوصاً همسر انتخاب از قبل مشاوره ضرورت تحقيق هاي يافته به توجه با: نتیجه گیری

 جوانان سازي توانمند گي،زند هاي مهارت هاي آموزش با باشد مشترک زندگي ادامه و گذارد تأثير تواند مي كه هايي شاخص بايد و است
ساخت رفتار سالم انجام پذيرد كه در زمان ارائه مقاله در صورت قبولي به جزئيات و اصول اساسي آن پرداخته خواهد  بر تکيه با زنان خصوصاً

 شد. 

  دوستي هاي خياباني. |معيارهاي انتخاب همسر |ازدواج واژه های کلیدی:
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سال مستعد دیابت در شهرستان  30-59اسایی زنان بررسی مداخله داوطلبين سالمت بر شن

 93دامغان سال 
  صرفي، حسين حبيبيان ، فاطمه1مرجان السادات سيدجعفري

 *كارشناس جلب مشاركتهاي مردمي دانشگاه علوم پزشکي سمنان شهرستان دامغان  1

 كارشناس گسترش دانشگاه علوم پزشکي سمنان شهرستان دامغان 2
 گاه علوم پزشکي سمنان شهرستان دامغان كارشناس آمار دانش 3

توده  آنجا كه افزايش باشند. ازابت مييدر زمره عوامل خطر د ،چاقي، تجمع چربي در نواحي بااليي بدن و سابقه خانوادگي ديابت مقدمه و هدف:

با هدف ضر حامطالعه  ،گرددمحسوب مي و كنترل و كاهش وزن به منزله كنترل بيماريتلقي بدني به عنوان يک عامل خطرزاي بيماران ديابتي 
 با استفاده از داوطلبين سالمت در خانوار هاي تحت پوشش خود انجام شد .كنترل وزن و شاخص توده بدني  برآموزش 

 سال در معرض خطر بيماري ديابت 30-59اهداف : شناسايي زنان 

جمع  صورت گرفت. مطالعه از نوع توصيفي تحليلي است كه براساس جامعه ساله 30 – 59 نفر از زنان 200مطالعه برروي  مواد و روش ها:

سئوال)براساس پکيج هاي آموزش وزارت بهداشت و درمان ( توسط پرسشگر هاي  30آوري داده ها از طريق پرسشنامه محقق ساخته شامل 

 تجزيه و تحليل قرار گرفته است . مورد  SPSS 21ها بعد از وارد شدن در نرم افزار آموزش ديده انجام گرفته است . پرسشنامه

چاق و  % 7/3دچار چاقي مفرط و  % 27/ 3 بودند كه در بين انان 30-35داراي نماي توده بدني بين  %7/72با توجه به تحقيق فوق  یافته ها:

 آنان ديابت شناسايي شد . % 6/11پياده روي منظم و روزانه داشته اند. كه با آزمايش غربالگري  %8/15اضافه وزن داشته اند و فقط  7/11%

عوارض  و نمايدميو اغلب كنترل بيماري را دچار مشکل است بيماران ديابتي شايع  نجا كه افزايش وزن و توده چربي درآ از نتیجه گیری:

راي سالمت ب "بول در رسيدن به سطح قابل ق و ارتقا سطح آگاهي مردم آموزشدر  داوطلبين سالمت ضروري است از گردد،بيماري نمايان مي
 .استفاده گردد "همه 

 ؛ داوطلبين سالمتديابت؛ شاخص توده بدني: واژه های کلیدی
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امکان سنجی استفاده از فرایندهای فنتون شيميایی و الکتروشيميایی برای تصفيه فاضالب صنعت 

 نساجی

 3، اكبر اسالمي*2مهسا مرادي، 1فرشيد قنبري

 انشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور، اهواز، ايراندانشجوي دكتراي بهداشت محيط، د 1

 عضو هيئت علمي دانشکده پيراپزشکي و بهداشت آرادان، سمنان، ايران –كارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط  2
 دكتراي بهداشت محيط، دانشيار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران 3

 

هاي متداول كارايي چنداني در تصفيه فاضالب نساجي به دليل وجود تركيبات سمي و غير قابل تجزيه بيولوژيکي، روش هدف:مقدمه و 

ه دندارند. هدف از اين مطالعه، بررسي و مقايسه دو فرايند فنتون شيميايي و فنتون الکتروشيميايي براي تصفيه فاضالب واقعي صنعت نساجي بو
 است.

ثير پارامترهاي تاثيرگذار بر فرايند از جمله جريان الکتريکي، غلظت يون فرو، غلظت پراكسيد هيدروژن و زمان واكنش بر تاروش مطالعه: 

 انجام شدند.  pH =3ها در مورد مطالعه قرارگرفت. تمامي آزمايش CODميزان حذف رنگ و 

، باالترين كارايي را داشتند. باالترين كارايي حذف رنگ mg/L 1978 هر دو فرايند فنتون شيميايي و فنتون الکتروشيميايي در غلظتها: یافته

پراكسيد  mA 350 ، mg/L 1978بوده است كه در فرايند فنتون الکتروشيميايي؛ در شدت جريان  6/70و %  9/72به ترتيب %  CODو 
  دقيقه زمان واكنش بدست آمد. 60هيدروژن و 

شت. نتون الکتروشيميايي نسبت به فرايند فنتون شيميايي، كارايي باالتري در تجزيه فاضالب نساجي دا: با توجه به نتايج، فرايند فگیرینتیجه

 همچنين، در فرايند فنتون الکتروشيميايي، زمان واكنش براي رسيدن به باالترين كارايي تا حد قابل توجهي كاهش يافت. 

 ، حذف رنگCODواقعي نساجي،  كلمات كليدي: فنتون شيميايي، فنتون الکتروشيميايي، فاضالب
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 فتار درمانگران ایرانگبررسی فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در 
 4، نعيم سادات كيا3، فاطمه اميني3، زهرا افروز3مهناز طاهري، 3، عبدالحکيم فرادون3، ريحانه نوروزي2، مرضيه مداح1فاطمه كسبي

 ي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانعضالني، دانشکده توانبخش –مركز تحقيقات عصبي  1

 دانشکده توانبخشي، گروه آموزشي گفتاردرماني دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 2

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشجوي گفتاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 3
 ي موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات عوامل اجتماع 4

فرسودگي شغلي فرايندي است كه تحت شرايط استرس شغلي شديد به وجود مي آيد و مي تواند باعث بروز انواع بيماريهاي  :و هدف مقدمه

هدف ا . از اينرو اين مطالعه بدمت )مشتري( شودجسمي و رواني و نگرش منفي نسبت به فعاليتهاي حرفه اي و عدم ارتباط مطلوب با گيرنده خ
 انجام شده است.آشنايي گفتار درمانگران با مفهوم فرسودگي شغلي و عوامل ايجاد كننده آن 

از گفتاردرمانان شركت كننده در دوازدهمين نمونه گيري در دسترس روش به  تحليلي ) مقطعي( –اين مطالعه ي توصيفي  روش ها: مواد و

براي تعيين ارتباط بين Tو  2χنفر( انجام شد از پرسشنامه مازالک و از آزمون آماري  223اردرماني كه واجد شرايط مطالعه بودند) كنگره گفت
  عوامل مرتبط با فرسودگي شغلي استفاده گرديد.

از  %8و  %7نوع خفيف و متوسط و  از %03/78و  %5/78افراد در ابعاد خستگي هيجاني، مسخ شخصيت به ترتيب  نتايج نشان داد كه یافته ها:

داراي كفايت شغلي باال بودند. در بررسي ارتباط بين ريسک فاكتورها و ابعاد  %8/69داراي كفايت شغلي پايين و  %2/30نوع شديد و همچنين 
لتي با مسخ شخصيت و بي فرسودگي شغلي، بين سن ، تأهل، گذراندن دوره هاي بازآموزي، سطح درآمد و سابقه كاري كم و كار در مراكز دو

 (. اما با خستگي هيجاني ارتباطي ديده نشد. p<0.05كفايتي شغلي رابطه معني داري ديده شد)

ميزان باالي فرسودگي شغلي در مطالعه ي حاضر نياز به بررسي بيشتر دارد و در صورت اثبات اين مطلب لزوم توجه بيشتر  :نتیجه گیری

  ل مؤثر بر اين مسأله و راهکارهايي در جهت رفع آن را دارد.در جهت بررسي عوام مسؤالن كشور،

 گفتاردرمانگران، فرسودگي شغلي، عوامل خطر، پرسشنامه فرسودگي شغلي مازالک :واژگان کلیدی
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 ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با مواد شيميایی در آزمایشگاه بيمارستان والیت دامغان
 1، عليرضا دهدشتي2رخش ديو ، اشکان1موگويي منصور

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دامغان، ايران 1
 دانشکده بهداشت دامغان، گروه بهداشت حرفه اي،دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دامغان، ايران 2

دامغان با مواد شيمياي مختلفي در تماس هستند كه بسياري از اين  :با توجه به اين كه كاركنان ازمايشگاه بيمارستان واليت هدفمقدمه و 

مواد به صورت تجمعي وطوالني مدت در بدن ظاهر ميشوند كه با عدم رعايت اصول ايمني وبهداشت شغلي در هنگام كار با مواد شيمياي 
بي ريسک كه بتوان سطح ريسک را كاهش داد وبايد ريسک ميتواند اثرات مضري را براي آن ها در پي داشته باشد لذا نياز يه يک برنامه ارزيا

 يرد.بهداشتي ناشي از مواجهه شغلي با مواد شيمياي را در آزمايشگاه نسبت به ساير مخاطرات شغلي مورد ارزيابي قرار گ

كه جهت ارزيابي ريسک در آزمايشگاه بيمارستان واليت صورت گرفت.  1393اين مطالعه به صورت مقطعي موردي در سال  :هاروش مواد و 

واد م بهداشتي ناشي از مواجهه شغلي با مواد شيميايي از يک روش ارزيابي ريسک نيمه كمي مواد شيميايي استفاده گرديده كه براي اين كار ابتدا
رسي قرار رشيميايي در سه قسمت آزمايشگاهاي خون شناسي وبيوشيمي؛بافت شناسي وسلول شناسي ؛ميکروب شناسي وانگل شناسي مورد ب

كاركنان ازمايشگاه با مواد شيميايي تعيين گرديد وبعد ((ER ودر جه مواجهه(HR) گرفت وبا سپس ميزان مواجه ،مدت زمان مواجهه درجه خطر

  .از آن سطح ريسک بهداشتي مواجهه با مواد شيميايي مشخص گرديد

ماده شيميايي گزيلن ،فرمالين ،اسيد استيک ،اسيد هيدروكلريدريک  6با  نتايج اين مطالعه نشان داد كه در ازمايشگاه مورد مطالعهیافته ها: 

بيشترين ريسک را در بين اين مواد دارد وكمترين سطح  2.92وسطح ريسک 4،اسيد نيتريک ،پارافين در تماس هستند كه فرمالين با درجه خطر 

  .ميباشد1.9وسطح ريسک 2ريسک مربوط به اسيد استيک با درجه خطر

با توجه به نتايج اندازه گيري شده در قالب ارزيابي ريسک بهداشتي مواجهه با االينده هايي شيميايي ،ريسک بهداشتي مواد  یری :نتیجه گ

 رشيمايي فرمالين ،گزيلن ،اسيد هيدرو كلريد ريک ،اسيد نتريک، اسيد استيک مورد بررسي قرار گرفت وسطح ريسک فرمالين از بقيه مواد باالت

 .ست كه اقدامات كنترلي مناسب از جمله استفاده از سيستم تهويه مناسب وروشهاي كاري ايمن در نظر گرفته شودبود والزم ا

 ارزيابي ريسک ،مواد شيميايي،ازمايشگاه واژه های کلیدی:
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 کيفيت خواب بيماران مبتال به آسم برونشيال در سمنان
 3فتحي مونا، 3سياحل خلي شکوفه، 2كيا السادات نعيم، 2قدس الهه، 1ملک فرهاد

 گروه داخلي، بيمارستان كوثر، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 ، سمنان، ايرانسمنان پزشکي علوم دانشگاه، دانشکده پزشکي، سالمت بر موثر اجتماعي عوامل تحقيقات مركز 2
 پزشکي سمنانكميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم  3

 

 يماريب نيا در.شود يم ييهوا يمجار يتنگ موجب مختلف يها محرک اثر در كه كوچک ييهوا يها راه مزمن التهاب آسم :هدف و مقدمه

 طحس ، رفاه ،يزندگ وهيش جمله از يزندگ مختلف يها جنبه بر آسم. شود يم محرک انواع به يده پاسخ شيافزا دچار ييهوا يها ،راهيالتهاب
 اختالل ، يهوش عملکرد. دهد مي تشکيل خواب را فرد هر زندگي سوم يک حدود.است خواب سالمت مهم يها جنبه از يکي.دارد ريتاث متسال

 شب، طي رد بيماران اين در شرياني خون اكسيژن اشباع. كند يم بروز خواب مشکالت بدنبال يصتيشخ راتييتغ و قضاوت، در اختالل حافظه؛

 با خواب اختالالت رسد يم نظر به . دارد وجود آسم به انيمبتال %75 در شبانه آسم. يابد مي كاهش( چشم سريع حركات مرحله در معموال)
 .هستند ارتباط در آسم يماريب

 تزبرگيپ پرسشنامه از استفاده با يآسم مارانيب خواب تيفيك. شد انجام يمقطع– يفيتوص صورت به كه مطالعه نيا در :ها روشمواد و 

(PSQI)شدند انتخاب هير کينيكل به نيمراجع نيازب دسترس در صورت به مارانيب. شد يبررس. 

 تيفيبودك 70/12 اريمع انحراف با سال 43/  47افراد يسن نيانگيم. شدند مطالعه ووارد كردند پر را پرسشنامه كامل طور به نفر288 :ها افتهی

 و نيانگيم و بود متفاوت ساعت 3 تا قهيدق 5 نيب رفتن خواب به تا رختخواب به رفتن هفاصل.شد گزارش نامناسب نفر در و مناسب نفر در خواب
 بود 98/22 و 71/25برابر آن اريمع انحراف

 افراد يزندگ تيفيك بر خواب تيفيك ريتأث به توجه با. كرد گزارش مطلوب نا را يآسم مارانيب در خواب تيفيك حاضر مطالعه :گیری جهینت

 .  رديگ قرار پزشکان زين و يبهداشت رانيمد و زانير برنامه مورد زين مارانيب يسالمت از بهجن نيا است الزم
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تان پروتکل بيمارس ازشهر سمنان با استفاده های ایمنی بيمار در بيمارستانهای شاخص ارزیابی

 سازمان جهانی بهداشتدوستدار ایمنی بيمار 
 حسن بابامحمدي

 ، سمنان، ايراندانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان جراحي، -گروه داخلياستاديار، 

 هدف با پژوهش اين. جهان است سراسر در بيمارستان خط مش هاي اصلي هاي نگراني از يکي بيمار ايمني موضوع امروزه، مقدمه و هدف:

 PSFHI)مدل بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار ) از ستفادها سمنان با شهرستان به وابسته بيمارستان هاي در بيمار ايمني وضعيت بررسي
 .انجام شد سازمان جهاني بهداشت

استاندارد  ابزار از استفاده با هاي شهرستان سمنان بيمارستان در ايمني بيمار موجود مقطعي وضعيت توصيفي مطالعه در يک مواد و روش ها:

 1393در تابستان  هفته چهار طول در سمنان شهرستان در بيمارستان 5 از اطالعات. قرار گرفتبيمارستانهاي دوستدار ايمني بيمار مورد بررسي 
 و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. آوري جمع

الزامي  استانداردهاي. داشت الزامي نقص آيتم هاي استانداردهاي از برخي كه داد نشان بررسي بيمارستان مورد 5 يافته هايیافته ها: 

ها شامل پنج حيطه حاكميت و رهبري، جلب مشاركت و تعامل با بيمار و جامعه، خدمات باليني ايمن و مبتني بر شواهد، محيط ايمن و  بيمارستان
آموزش مداوم مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. حيطه جلب مشاركت و تعامل با بيمار و جامعه كمترين ميانگين نمره و حيطه محيط 

 مره را در بيمارستانهاي مورد بررسي كسب نمودند.ايمن بيشترين ن

 شناسايي عفض نقاط اين، بر عالوه داشتند. بيمار ايمني از نظر استانداردهاي ضعيفي وضعيت مطالعه مورد هاي تمام بيمارستان نتیجه گیری:

 برنامه طحس در بايد اهداف پروتکل، هاي جنبه تمام از خوب سطح يک به دستيابي منظور به بنابراين، شده در تمام بيمارستان ها يکسان بود.
 انداردها توسطاست قانوني، تقويت هاي به فراهمي زيرساخت بيمار ايمني طرح موثر اجراي .گرفته شوند نظر در بيمارستان ها در استراتژيک ريزي

 دارد. بستگي ان هابيمارست در ايمني بيمار فرهنگ بيماران، و انتظار به سازمان پاسخگويي بيمارستان، مديريت
 پروتکل بيمارستان دوستدار ايمني بيمار، شاخص هاي ايمني بيمار، بيمارستانهاي شهر سمنانواژه های کلیدی: 
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فرآیند نانو فتوکاتاليستی نانوذرات اکسيدروی وپرتوفرابنفش درحذف بنزن ازهوای آلوده  کاربرد

 سنتتيک
 2احمد جنيدي ،2ميتراغالمي ،1*احميدرضا ناصحي ني

 استاديار، گروه بهداشت محيط، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران-1*
 دانشيارگروه بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشکي ايران -2

مانند در بين گازهاي غير متان، تركيبات آروماتيک  مي باشند. (VOCs) تركيبات آلي فرار هواي محيطازعوامل آلودگي  يکي :قدمه وهدفم

د. وبنزن قرار دارند كه خاصيت سرطان زايي دارد. امروزه بنزن عمدتا به عنوان يک واسط براي توليد ديگر تركيبات شيميايي به كار برده مي ش
ف ازاين دفرآيندهاي فتوكاتاليتيکي هتروژني از جمله فرآيندهايي هستند كه مي توانند آالينده ها را به آب و دي اكسيد كربن تبديل نمايند. ه

 تحقيق بررسي كارآيي فرآيند نانوفتوكاتاليستي اشعه فرابنفش ونانو ذرات روي درحذف بنزن ازهواي آلوده سنتتيک مي باشد.

در اين مطالعه با استفاده ازاشعه فرابنفش نانوذرات اكسيدروي درداخل يک راكتور تحت تابش قرار گرفت و به عنوان عامل  مواد و روش ها:

ي براي تجزيه بخارات بنزن استفاده گرديد. نانو ذرات اكسيدروي به روش اسپري برروي جدارداخلي يک استوانه شيشه اي تثبيت فتوكاتاليست
وات بر متر مربع قرار  10و  6، 4ميکروگرم بر ليتر تحت تاثير اشعه فرابنفش با شدت هاي  300تا  100گرديدند و بخارات بنزن با غلظت هاي

-CPه از پمپ نمونه برداري وكربن فعال نمونه برداري انجام گرفت وغلظت بنزن بااستفاده از دستگاه گاز كروماتوگرافي مدل گرفتند. با استفاد

 غلظت نمونه هاي مورد نظر محاسبه گرديد. Excelاندازه گيري شد. با رسم نمودارهاي مربوطه با استفاده از نرم افزار 2001

نشان دادند كه شکل كريستالي آن در فازهاي آناتاز و روتايل قرار داشتند. بيشترين راندمان حذف در  اكسيد روي XRDگراف هاي  یافته ها:

 300وات بر متر مربع و كمترين راندمان در غلظت  10وتابش اشعه فرا بنفش باشدت  دقيقه 30ميکروگرم درليتر درمدت زمان 100غلظت 
 وات برمتر مربع بدست آمد. 4دقيقه و تابش  10ميکروگرم درليتر و مدت زمان 

دراين تحقيق مشخص شد كه افزايش شدت تابش اشعه فرا بنفش وافزايش زمان ماند باعث افزايش خاصيت فتو كاتاليستي نانو  نتیجه گیری:

ار قابل توجهي اكسيد روي شده ومي تواند بنزن را با راندمان باال حذف نمايد، از طرفي افزايش غلظت بنزن ورودي راندمان حذف را به مقد
 كاهش مي دهد. لذا اين روش ميتواند براي حذف غلظت هاي كم بنزن موجود در هوا مورد استفاده قرار گيرد. 

 كلمات كليدي: نانوفتوكاتاليست، بنزن، اكسيد روي، اشعه فرا بنفش
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 شناسایی و ارزیابی خطرات ایمنی و بهداشتی موجود و بالقوه در شرکت ذوب آهن آسيا 
  2دهدشتي عليرضا ،1حيدري مجيد

 سمنان، سمنان، ايران پزشکي علومدانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه 

 
 50به منظورانجام عمليات ذوب وريخته گري در  30/3/86شركت ذوب آهن آسيا توليدكننده شمش فوالدي درتاريخ  مقدمه و هدف:

تن محصول نهايي ،شمش  68400.اين شركت درحال حاضر باظرفيت كيلومتري شرق تهران واقع درشهرک صنعتي ايوانکي تاسيس گرديد
راتوليد مي كند. فرآيند توليد در شركت ذوب آهن آسيا كه از كوره هاي القايي بدون هسته استفاده مي كند همانند ساير محيط هاي 10×10

اشت و محيط زيست همراه مي باشد، در نتيجه امکان صنعتي به دليل ماهيت و نوع فعاليت ها با مخاطرات مختلفي از نظر ايمني، سالمت، بهد
، يآسيب به انسان، تجهيزات و محيط زيست، در صورت وقوع حادثه، وجود دارد. از اين رو، مطالعه كنوني در زمينه ارزيابي و مديريت خطر ايمن

سطح خطر و در راستاي حفظ سالمت  بهداشتي و زيست محيطي با هدف شناسايي مخاطرات احتمالي، تخمين ميزان خطر، كنترل و كاهش
 پرسنل، تجهيزات، سرمايه و محيط زيست تحت تأثير به انجام رسيد.

كه بررسي سيستماتيک يک شغل جهت شناسايي خطرات بالقوه و موجود، ارزيابي سطح « JSA»در اين تحقيق از روش مواد و روش ها:

ي شناسايي شده است ، استفاده شد. به اين منظور ابتدا شغل مورد بررسي با ريسک و شناسايي متد كنترلي مناسب براي كنترل ريسک خطرات
رعايت توالي به مراحل مختلف تقسيم و آناليز دقيق كليه وظايف موجود درآن صورت گرفته و سپس خطرات هر مرحله شناسايي و با استفاده از 

د. در انتها نيز مکانيزم هاي عملي وكاربردي براي حذف ياكنترل خطرات پارامتر احتمال وقوع حادثه و شدت پيامد آن ارزيابي ريسک مي شون 2
 شناسايي شده تعيين گرديد.

و جوشکاري از واحد ساخت  CCMشغل مخاطره ساز اپراتوري كوره هاي القايي ، اپراتوري ريخته گري  3در صنعت مورد مطالعه  :یافته ها

طر را دارا يودند( مشخص و خطرات هر يک شناسايي ، ارزيابي شده و راه حل هاي )كه طبق آمار حوادث و شبه حوادث باالترين ضريب خ

مورد در واحد ساخت( شناسايي و  22و  CCMمورد در  28مورد در واحد كوره،  24خطر ) 74كنترلي پيشنهاد شده است. در اين تحقيق مجموعاَ 
مورد قابل چشم پوشي بود. در  1مورد قابل قبول با تجديد نظر و  6امطلوب ، مورد ن 25مورد غير قابل قبول،  42ارزيابي شدند كه از اين بين، 

( و پارگي يا آزاد كردن سيم بکسل حين تردد جرثقيل از باالي سر افراد )در واحد CCMاين موارد ناايمن بودن استند استقرار پاتيل )در واحد 

 بودند.  1Aكوره( داراي باالترين سطح خطر با امتياز 
يکي از عمده روش هاي كاهش حوادث آموزش مداوم و صحيح پرسنل در جلسات بدو استخدام و به ويژه در محل كار طي دو  یری:نتیجه گ

شيفت آغازين كاري بوده كه با نظارت مستمر تکميل مي گردد. در برخي از خطرات چون پاشش مذاب حين شارژ كوره و خطر واژگوني پاتيل 
 محل استقرار نيز چاره اي جز مکانيزه نمودن سيستم وجود ندارد.  حاوي ذوب به علت ناايمن بودن

 ارزيابي خطر، حادثه، روش آناليز ايمني شغلي، شركت ذوب آهن آسيا واژه های کلیدی:
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 1393بررسی عوامل شکست درمان پدیکلوز در شهرستان دامغان در سال 
 2، عارفه رضايي1محمد علي جليلوند

 مركز بهداشت شهرستان دامغان، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران  -كارشناس بهداشت عمومي 1
 مركز بهداشت شهرستان دامغان، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران -كارشناس بهداشت عمومي 2

سردگي، يکي ا        مقدمه و هدف: سائل رواني مانند ايجاد حس حقارت و حتي اف سر به علت ايجاد م شپش  شتي در   آلودگي به  شکالت بهدا  ز م

سرتاسر دنياست كه عالوه بر كشورهاي در حال توسعه كشورهاي توسعه يافته را هم درگير كرده است. از آنجا كه شپش سر فاقد هرگونه دشمن           
شيميايي      ستفاده ازروش تلفيقي  شد بهترين روش كنترل آلودگي با آن ا ستفاده از اين روش ه   -طبيعي مي با ست. عليرغم ا ساس   افيزيکي ا بر ا

هفته از دريافت درمان بهبود نمي يابند. بنابراين پژوهش حاضر با هدف تعيين عوامل موثر   2دستورالعمل هاي وزارت بهداشت مواردي نيز بعد از   
 انجام گرديد 1393بر شکست درمان پديکلوز در شهرستان دامغان در سال 

سر مراجعه كننده به    نفر از مبتاليان  60جامعه مورد مطالعه  مواد و روش ها: شپش  ستان        2به  شهر سطح  شتي درماني منتخب در  مركز بهدا

سان       ستايي بود. به تمامي افراد مورد مطالعه بعد از انجام آموزش هاي چهره به چهره يک شهري و ديگري رو  دردامغان بودند. كه يکي از آن ها 
شامپو پرمترين     شد د %1صورت امکان به خود فرد و يا يکي از والدين  شده و مورد معاينه قرار گرفتند.   2نتيجه درمان بعد از  اده  هفته پيگيري 

ستگي               ضريب همب صيفي، آزمون مجذور كاي و  شدند. براي تحليل داده ها از آمار تو ست درمان تلقي  شک شک  شپش يا ر تمامي موارد داراي 
 د.استفاده ش 16نسخه  spssپيرسون استفاده شد و به اين منظور از نرم افزار 

سني جامعه پژوهش   یافته ها: ستا و       4/33مونث بودند.  %83مذكر و  %13بود كه در اين ميان  12.93ميانگين  ساكن رو صد افراد   6/65در

در روستاهاي قمر زندگي مي كردند. تمامي افراد   %29ساكن روستاهاي داراي خانه بهداشت و     %71درصد ساكن شهر بودند. در بين روستاييان     
درصد موارد بعد از دو   3/64درصد در مواقعي از سال به علت قطع آب توانايي استحمام نداشتند.      7/21اراي حمام بودند اما در اين بين در منزل د

( به اين معنا كه ستتاكنين p˂0.05و عدم درمان رابطه معنا دار وجود داشتتت ) هفته بهبود يافته بودند. بين ستتکونت در روستتتاي اصتتلي و قمر
 صلي بهبود بهتري داشتند. بين سن، جنسيت، ساكن روستا يا شهر بودن با عود بيماري رابطه وجود نداشت. روستاهاي ا

پژوهش حاضر نشانگر نقش خانه هاي بهداشت در درمان بيماري پديکلوز داشت. همچنين پيشنهاد مي گردد با توجه به شکست         نتیجه گیری:

 گري هاي مناسبي صورت پذيرد.درصد موارد در برنامه هاي درماني باز ن 7/34

 پرمترين، رشک، شپش سر پديکلوز، کلمات کلیدی:
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 سيستم مدیریت اطالعات آزمایشگاه
 سهيال سادات قضوي شريعت پناهي

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان

ظرگرفته ت دقيق درنتوستعه وبکارگيري سيستم هاي اطالعات مديريت يک پديده پيشرفته آن است كه بابکارگيري اطالعا مقدمه و هدف:

مي شودكه منجربه طراحي )برنامه ريزي ( بهتر،تصميم گيري بهترونتايج بهترشود. سيستم مديريت اطالعات آزمايشگاه سيستمي برابي مديريت 
نامه ور برفعاليت هاي ازمايشگاه و پردازش نتايج تستهاي آزمايشگاهي است كه براي جمع آوري،پردازش ، ذخيره و بازيابي اطالعات به منظ

ريزي، سازماندهي و كنترل فعاليتهاي باليني،مديريتي و بهره وري از خدمات آزمايشگاه است.در اين مطالعه هدف ايجاد و انتخاب يک سيستم 

  .مديريت اطالعات آزمايشگاه است تا آزمايشگاهها بتوانند بر اساس آن فعاليت هاي تخصصي،مديريتي و مالي خودرا انجام دهند

اين مطالعه مروري سيستماتيک بوده است.ابزار گرداوري اطالعات سايتهاي معتبرعلمي الکترونيکي و منابع كتابخانه اي  :روش هامواد و 

  .تاكنون بوده است2001موجود مرتبط با فن آوري اطالعات سالمت و سالهاي 

ست از قبيل موتورپايگاه داده مناسب،استفاده آسان از نرم در انتخاب يک سيستم مديريت اطالعات آزمايشگاه سواالت زيادي مطرح ا یافته ها:

 قافزار،كيفيت حمايت فني فروشندگان، و برنامه هاي آموزشي و استفاده از سخت افزار و نرم افزار مناسب و ساير فاكتورها.سيستم بايد مطاب
 نه آن به صرفه را داشته باشداين سيستم بطور مشخص كيفيتنيازهاي مديريت داده و كاربر آزمايشگاه بوده و قابليت انعطاف با تغيير ، و هزي

داده ها را با تغييرفرمت داده ها افزايش داده و با ارائه يک ديواره آتش خطاهاي ورود داده را كاهش دهد .اغلب اين سيستم هابر ااساس 
رور و رابط گرافيکي كاربر برروي ماشين هاي مشتري مشتري/ارائه دهنده خدمت)سرور(شکل وي گيرند كه درآنها جداول پايگاه داده در كنار س

 .قرار مي گيرند و اين مزيت را دارند كه پردازش داده برروي سرور انجام مي شود

چنانچه يک سيستم مديريت اطالعات آزمايشگاه اجراي موفقيت آميز داشته باشد،توليد آزمايشگاه را افزايش داده،صحت داده را  نتیجه گیری: 

يده و انها را سازماندهي نموده و سرعت بازيابي داده و گزارش را ارتقاءداده و موجبات مشاركت بين بخش هاي مختلف مرتبط را بهبود بخش

 .فراهم مي كند
 سيستم مديريت اطالعات آزمايشگاه
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 های کلی بهبود کيفيت خواب کارکنان نوبتکار اتاق عملارائه راه حل
 ×2، عزت جعفرجالل1 مائده تورده

 انشجوي كارشناسي ارشد، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايراند
 مربي گروه پرستاري سالمندي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران

 

اعث تواند بكاري ميكنند. نوبتكاري ميهاي پرستاري هستند كه نوبتكاركنان اتاق عمل از جمله گروهمقدمه و هدف: 

آلودگي، اختالل در بخواب رفتن و كاهش كيفيت خواب در اين افراد شود. اثرات ناشي از اين اختالالت خوابي، خواببي
يفيت رسد كه با بهبود كباشد. لذا بنظر ميمستقيما متوجه مددجو كه يک مصرف كننده اصلي خدمات پرستاري است، مي

هاي به عمل آمده از بيماران را افزايش داد. بنابراين اين مطالعه با هدف ارائه تاق عمل بتوان كيفيت مراقبتخواب كاركنان ا
 راهکارهاي مناسب جهت بهبود كيفيت خواب پرسنل نوبتکار اتاق عمل انجام شد.

لوز و بيلي طراحي گانه حل مشکل كمطالعه حاضر يک مطالعه اقدام پژوهي است كه بر اساس مراحل دهروش مطالعه: 

هاي شهر سمنان و نمونه پژوهش كاركنان نوبتکار اتاق عمل اين شده بود. جامعه پژوهش كليه كاركنان اتاق عمل بيمارستان
ها بودند. در ابتدا كيفيت خواب كاركنان با استفاده از پرسشنامه استاندارد كيفيت خواب پيتزبرگ سنجيده شد. سپس بيمارستان

ها حلگذاري مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اساس آن بهترين راهود كيفيت خواب با استفاده از جدول ارزشهاي بهبحلراه
زوجي tانتخاب شده و به اجرا گذاشته شدند. پس از يک ماه كيفيت خواب كاركنان مجددا ارزيابي شده و با استفاده از آزمون 

 مورد مقايسه قرار گرفت.

هاي حلگذاري راه( اختالل خواب داشتند. جدول ارزش%7/86نفر آنها ) 13مطالعه شركت كردند كه  نفر در اين 15ها: یافته

اي بدني، هها به ترتيب شامل؛ رعايت رژيم غذايي مناسب، تنظيم فعاليتبهبود كيفيت خواب نشان داد كه بهترين راه حل
( %3/53ها در كيفيت خواب هشت نفر )حلجراي اين راهباشد. پس از اتنظيم زمان خواب و بهبود شرايط محيط استراحت مي

( از مشاركت كنندگان تغييري بوجود نيامد و كيفيت %40كنندگان بهبود نسبي حاصل شد. كيفيت خواب شش نفر )از مشاركت
 ( از مشاركت كنندگان بدتر شد.%7/6خواب يک نفر )

عمل اختالل خواب دارند كه با توجه به حساسيت كار در اتاق كار اتاق تعداد قابل توجهي از كاركنان نوبتگیری: نتیجه

ود كه مديران شعمل، بهبود كيفيت خواب در اين گروه از كاركنان نظام سالمت بسيار حائز اهميت است. بنابراين پيشنهاد مي
ب كاركنان ود كيفيت خواهاي ارائه شده در اين پژوهش نسبت به بهبحلهاي عمل با بکار بستن راهپرستاري و مسئولين اتاق
 نوبتکار خود اقدام نمايند.

 اتاق عمل، كيفيت خواب، نوبتکاريهای کلیدی: واژه
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 دانشگاه آزاد گرگان تاثير برنامه ورزشی منظم بر عزت نفس دانشجویان
  4مهدي خورشيدي،  3، ابوالفضل آقا بابايان 1، غالمرضا محمدي 2، مجيد فرح نيا1علي كاوسي

 ارشد پرستاري و عضو هيئت علمي دانشکده علوم پزشکي نيشابور كارشناسي -1
 كارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي ، دانشکده علوم پزشکي نيشابور ،دانشگاه علوم پزشگي گلستان-2
 دانشجوي دكتري فيزيولوژي ورزشي ،دانشگاه علوم پزشگي گلستان -3
 تحقيقات دانشجوئي دانشکده علوم پزشکي نيشابور نويسنده مسئول : دانشجوي كارشناسي اتاق عمل، كميته -4

 

عزت نفس احساس ارزش، درجه تصويب، تاكيد، پذيرش و ارزشمندي است كه شخص نسبت به خويشتن دارد. ورزش سبب  مقدمه و هدف:

ي ف تاثير برنامه ورزشايجاد احساس كفايت و افزايش كارايي فرد شده و در نتيجه به افزايش عزت نفس منجر مي شود. پژوهش حاضر با هد
 صورت گرفت. 1391منظم گروهي بر عزت نفس دانشجويان دانشگاه آزاد گرگان درسال

دانشجوي ساكن خوابگاه دانشگاه آزاد گرگان كه به صورت تصادفي به دو گروه آزمون و  90مطالعه از نوع كارآزمايي باليني بر روي  روش کار:

ته برنامه ورزشي منظم درگروه آزمون اعمال شد و در مورد گروه شاهد هيچ مداخله اي صورت نگرفت. هف 10شاهد تقسيم شده بودند انجام شد. 
 قبل و بعد از مطالعه ميزان عزت نفس واحدهاي مورد مطالعه با مقياس عزت نفس كوپر اسميت سنجيده و با يکديگر مقايسه شد. 

و پس از اجراي برنامه ورزشي  90.6±9.5از اجراي برنامه ورزشي منظم ميانگين عزت نفس دانشجويان در گروه آزمون قبل  یافته ها:

بوده است. آزمون تي مستقل نشان داد كه تفاوت  91.4±2.1و در پايان مطالعه  91.1±1.3و در گروه شاهد قبل از مداخله  5.3±109.8

 ( p<0.001 حاظ آماري معني دار است.)ميانگين نمرات عزت نفس در دو گروه آزمون و شاهد بعد از برنامه منظم ورزشي از ل
بحث و نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه برنامه ورزشي منظم ميزان عزت نفس دانشجويان مورد مطالعه را افزايش داده است. 

لي جهت افزايش عزت نفس و لذا با توجه به سهولت اجرا، فوايد جسمي و نداشتن عوارض جانبي جدي پيشنهاد مي شود از ورزش به عنوان عام
 سالمت جسماني و رواني دانشجويان استفاده شود.

 

 دانشجويانبرنامه ورزشي منظم ، عزت نفس،  ژه:کلید وا

  



 

307 

مطالعه اپيدميولوژیکی آلودگی به شپش سر )پدیکلوزیس( در بين دانش آموزان مدارس 

 1393شهرستان ساوجبالغ در نه ماهه اول سال 
 3عباس بهرامي، 1، عفت عباس زاده1، ايرج كوه شکاف1، شهين سياه تيري1، الهام نادري1، زهرا داداشي2دي سليمان فالح، مه1فاطمه نيک فالح

 مركز بهداشت شهرستان ساوجبالغ، دانشگاه علوم پزشکي البرز - 1
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان ساوجبالغ، دانشگاه علوم پزشکي البرز - 2
 رچ شناسي دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي البرز گروه انگل شناسي وقا - 3

 

يکي از مهمترين آلودگي ها به اكتوپارازيتها )انگل هاي خارجي( در جوامع امروزي آلودگي به شپش سر )پديکلوزيس( مي باشد. اين  مقدمه:

س وع دارد. آلودگي به شپش سر در بسياري از مدارآلودگي در اكثر مناطق شهري و روستايي و همچنين در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه شي
كشور در بين دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي گزارش مي شود. مهمترين كانون آلودگي به شپش سر اردوگاه ها، پادگاه ها، زندان ها و 

 مراكز تجمع كودكان مخصوصا مدارس مي باشد. 

س مختلف نقاط شهري و روستايي شهرستان ساوجبالغ از توابع استان البرز از لحاظ آلودگي در اين مطالعه دانش آموزان مدارمواد و روش ها: 

تحت درمان قرار  %5به شپش سر يا تخم شپش )رشک( مورد معاينه قرار گرفتند. دانش آموزان آلوده از سايرين جدا شده و با شامپوي پرمترين 
 نيز با شامپوي پرمترين تحت درمان قرار گرفتند. گرفتند و در صورت آلودگي ساير افراد خانواده، آنها 

دانش آموز در مقاطع مختلف تحصيلي از لحاظ آلودگي به شپش سر مورد معاينه قرار گرفتند. تعداد  9750در اين بررسي در كل تعداد یافته ها: 

( %2/95نفر دختر ) 712( و %8/4وزان آلوده پسر )نفر از دانش آم 36( به شپش سر يا رشک آلوده بودند. از لحاظ جنسيت %7/7دانش آموز ) 748
( از آنها در مناطق شهري زندگي مي كنند. %5/59نفر ) 445( از دانش آموزان آلوده به شپش در مناطق روستايي و %5/40نفر ) 303بودند. تعداد 

 10، بين %7/5سال  6ت ، آلودگي در سنين زير با توجه به اينکه مطالعه در مقاطع تحصيلي مختلف و سنين مختلف دانش آموزي انجام شده اس
 آلودگي داشتند.  %5/4سال  17و موارد باالي  %6/30سال  11 – 17، بين %2/59سال  6 –

در اين مطالعه مشخص شد كه ميزان آلودگي شپشي در بين دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي در شهرستان ساوجبالغ نتیجه گیری و بحث: 

نسبت به گزارش آلودگي در بعضي مناطق كشور نسبتا باال مي باشد. دختران با توجه به وضع پوشش و بلندي موي سر ميزان مي باشد كه  7/7%
ر تآلودگي بسيار باالتري نسبت به پسران دارند. در هر دو منطقه شهري و روستايي آلودگي وجود داشت و حتي در مناطق شهري ميزان آلودگي بيش

دانش آموزان و والدين آنها، حضور مستمر مربيان بهداشت در مدارس و رعايت نظافت فردي مي تواند باعث كاهش  است. آموزش بهداشت به
 آلودگي شپش سر در سطح مدارس و مراكز آموزشي گردد. 

 شپش سر، پديکلوزيس، مدارس، ساوجبالغ، استان البرز لغات کلیدی:
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 یت ایمنی و بهداشت کارطراحی نرم افزار جمع آوری و تحليل اطالعات مدیر
 عليرضا دهدشتيحسين ابراهيميان،  حميد رحماني فيروزجايي،

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان ، سمنان،ايران واحد مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت دامغان ،

 

 ر دسترس نيست تا بتوان داده هاي آماريبرنامه نرم افزاري خاصي جهت ايجاد بانک اطالعاتي ايمني و بهداشتي براي صنايع مختلف د مقدمه:

د مي باش طراحي نرم افزاري جهت جمع آوري و تحليل اطالعات مديريت ايمني و بهداشت كار. لذا هدف را مورد پايش و تجزيه و تحليل قرار داد
 كه در دسترس همه ي كاربران باشد.

د كه كليه اطالعات محيط كار و كاركنان و همچنين پرونده هاي پزشکي با استفاده از نرم افزار اكسس برنامه اي طراحي گردي روش بررسی:

نفر وارد  276پرونده  كه در آن معاينات قبل از استخدام و دوره اي ثبت شده است وارد برنامه مي گردد.جهت آزمايش اين برنامه اطالعات پرسنلي
 م مي گردد و ارتباط هر بخش با بخش ديگر نيز بر قرار است . بطور نمونهشده است . كليه اطالعات به تکفيک نوع كاربري و استفاده وارد سيست

نفر ثبت شده است و همچنين اطالعات محيط كار همه افراد نيز ثبت شده است حال با ارتباط اين دو با هم مشخص شده  44اطالعات اديومتري 
سال سابقه كار در نمودار طراحي  5دسي بل افت شنوايي پس از متوسط  10نفر با سرو صدا سرو كار داشته اند كه ميانگين  33اديومتري  44كه از 

 شده مشاهده شده است.

اطالعات وارد شده به سيستم در چند بانک اطالعاتي ذخيره و بر اساس فرم هاي طراحي شده قابل استخراج مي باشد . كليه اطالعات یافته ها: 

استفاده ديگر نرم افزار هاي تحليلي را فراهم مي سازد همچنين با امکانات فيلتر طرحي شده و به شکل ديتابيس قابل استخراج مي باشد كه پايه 
 شروط برنامه و نمودار هاي طراحي شده براحتي ميتوان اطالعات موجود را تجزيه و تحليل نمود.

ار را وارد و اطالعات تصميم سازي براي بر اساس اين برنامه مي توان در صنايع كليه اطالعات مديريت ايمني و بهداشت ك نتیجه گیری:

صحيح ايمني و بهداشتي محيط كار را فراهم نمود. بر اساس نمودار آماري قابل استخراج از برنامه براحتي مي توان محيط كار نا امن  مديريت
 روي پرونده هاي پزشکي تشخيص داد. كاري را شناسايي نمود. همچنين روند تاثير گذاري عوامل زيان آور محيط كار را بر سالمت پرسنل رااز

 مديريت ايمني و بهداشت كار ، پرونده پزشکي ، داده ها کلید واژه:
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 تغيير در الگوی سيستم روشنایی و بهبود روشنایی در اتاق عمل های بيمارستان حکيم نيشابور
 3، محمد رستمي فرد2، مهديه مالنوروزي1*سميه رحيمي مقدم

 اي، دانشکده علوم پزشکي نيشابور) نويسنده مسئول(  مربي، گروه بهداشت حرفه

 كارشناس بهداشت حرفه اي بيمارستان حکيم، دانشکده علوم پزشکي نيشابور

 كارشناس بهداشت حرفه اي نيروگاه برق خيام نيشابور

 

 هر، ر بگذاردحين كار تاثي بدني افراد. كه مي توانند بر وضعيت باشد مي كار محيط فيزيکي عوامل مباحث ترين مهم از يکي نور :مقدمه و هدف

ياد اتاق با توجه به حساسيت ز .است تر حياتي و تر مهم كار محيط روشنايي ميزان به توجه ، باشد تر ظريف و تر دقيق فرد شغلي وظايف اندازه
ز ستان حکيم نيشابور و مقايسه روشنايي بعد اميزان روشنايي اتاق هاي عمل بيمار با هدف ارزيابي مطالعه اين سروكار دارد، كه با جان افراد عمل

 تغيير در الگوي سيتم روشنايي مي باشد.

 روش از استفاده با نظر مورد مکانهاي پژوهش اين در . شد انجام 1393 سال در باشدكه مداخله اي مي حاضر از نوع مطالعه :مطالعه روش 

IES گرفت. سپس با تغيير در چيدمان المپ ها و تعويض المپ هاي كهنه  صورت گيري هانداز مربع هر مركز در و تقسيم متر 5/1×5/1 ابعاد به

 تحليل و تجزيه 20نسخه  SPSS افزارهاي نرم از استفاده با شده آوري جمع هاي داده نهايت در و غبارگيري مجددا روشنايي اندازه گيري شد.
  گرديد.

لوكس بدست آمد و بعد از  50/775و 0/742و66/756ترتيب  تغيير الگو سيستم روشنايي قبل از 3 و 2و  1 در اتاق عمل روشنايي ميانگين :نتایج

بعد از تغيير الگو تفاوت آماري  2و  1ميانگين روشنايي در اتاق عمل  افزايش يافت. همچنين 10/814و 35/772و 21/791تغيير الگو نيز به ترتيب 

 (.p>05/0يانگين تفاوت معناداري نداشت )افزايش م 3(. اما در اتاق عمل p<05/0معناداري داشت)

مي  ميزان روشنايي به طور چشمگيري افزايش با يک تغيير ساده در چيدمان المپها و غبارگيري المپها داد، نشان حاصل نتايج :گیری نتیجه

  و وقت بسيار كم، ميزان روشنايي ساير قسمت ها را نيز بهبود بخشيد. ميتوان با هزينه يابد. از اين رو

 اتاق عمل، تغيير الگو روشنايي، :کلمات کلیدی
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بررسی اثرات سطوح مختلف خرمای ضایعاتی بر فراسنجه های تخمير و سنتز پروتئين ميکروبی در 

 گوسفند نژاد کرمانی
 2، نصراهلل مرادي كُر*1جالل بياتي زاده

 ان، ايراندانش آموخته كارشناسي ارشد تغذيه دام، دانشگاه شهيد باهنر كرمان،كرم -1

 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پزشکي، دانشکده دانشجويي، تحقيقات كميته-2
 

وسفند گبه منظور بررسي اثر سطوح مختلف خرماي ضايعاتي بر فراسنجه هاي تخمير و سنتز پروتئين ميکروبي در شکمبه گوسفندان، از چهار راس 
روزه استفاده شد. در اين آزمايش خرماي  21با چهار دوره  4*4 چرخشي اي در قالب طرح مربع التين بالغ نژاد كرماني با فيستوالي دائم شکمبه

. افزايش سطوح خرماي ضايعاتي در جيره كامال مخلوط شده به طور معني داري باعث درصد استفاده شد 30،  20، 10ضايعاتي در سطوح صفر ،
اين آزمايش استفاده از خرماي ضايعاتي به طور معني داري دفع آالنتوئين ادرار و سنتز  . در(P<05/0) و غلظت آمونياک شکمبه شد pHكاهش 

. بر اساس نتايج پژوهش حاضر استفاده از خرماي ضايعاتي در جيره باعث بهبود در فراسنجه (P<05/0)افزايش داد را پروتئين ميکروبي شکمبه 
 فزايش سنتز پروتئين ميکروبي در شکمبه گوسفندان كرماني مي شود.هاي تخميري شکمبه، سوخت و ساز نيتروژن و در نتيجه ا

 نيتروژن، پروتئين ميکروبي، گوسفند نژاد كرماني ،خرماي ضايعاتي کلمات کلیدی:
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 مدل بيوسایکوسوشيال در درمان اختالالت جنسی : یک مطالعه مروری مقایسه مدل بيومدیکال و
 *( مريم حاجي زاده5( فرشته يزداني؛ 4( انسيه فوالدي؛ 3( زهره شاه حسيني؛ 2(زينب حمزه گردشي؛ 1

  ، ايران.ساري، مازندران، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي بهداشت باروري و مامايير گروه . استاديا1-3
  .، ايرانساري، مازندراندانشگاه علوم پزشکي انشجويي، عضو كميته تحقيقات د، دانشکده پرستاري و مامايي، . دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي5و 4

آموزش سالمت جنسي، درمانگران اختالالت جنسي براساس مدل مستر و جانسون استوار است. در متخصصين ديدگاه معموال  مقدمه و هدف:

اين ديدگاه بر  يه داروهاي طبي صورت مي گيرد.اين ديدگاه تمركز بر ارزيابي فيزيولوژي و طبي اختالالت جنسي مي باشد، و معموال درمان بر پا
ي لقابليت و صالحيت جنسي افراد نظير نعوظ در مردان و ارگاسم در زنان تاكيد مي كند و كمتر به رضايت و لذت جنسي زوجين توجه دارد، در حا

كند. لذا  سايکولوژيک زوجين نيز توجه ويژه ميكه مدل بيو سايکو سوشيال عالوه بر تمركز بر امور بيولوژيک و طبي جنسي به بافت اجتماعي و 
 پرداخته است. مدل بيوسايکوسوشيال در درمان اختالالت جنسي مطالعه حاضر به مرور و مقايسه مدل بيومديکال و

پيوتري جهت تدوين اين مقاله، پژوهشگران جستجوي كام كهبوده  (Narrative Reviewمطالعه حاضر مطالعه اي مروري نقلي ) روش مطالعه:

،  pubmed magiran  ،sid  ،springerو نهايتاً اختصاصي تر مثل  Google Scholarرا در پايگاههاي اطالعاتي عمومي 

ScienceDirect،Proquest  انجام داده و با استفاده از كلمات كليدي مدل بيومديکال، مدل بيوسايکوسوشيال، سالمت جنسي و اختالل جنسي

 Abstract Screening) خالصه غربالگري فرم از استفاده با . سپسندانتخاب نمود 2015تا  1998مطالعه را از سال مقاالت مرتبط با موضوع 

Sheet)، حذف غيرمرتبط مطالعات (Exclude )كامل  غربالگري فرم از استفاده با بعدي مرحله در. شد(Fulltext Screening Sheet)، 
 اتمطالع بررسي پايه بر مطالعه اين خروج و ورود هاي معيار .شد بندي طبقه ها يافته نهايت در. شد اجاستخر آن از ها مقاله انتخاب و داده 44

 -2 ؛(Identifying the research question) تحقيق سواالت شد شامل شناسايي انجام قدم پنج بود كه در حاضر تحقيق با مرتبط

 مرتب و ها داده چارت -4 ؛(study selection) مطالعه انتخاب -3 ؛(Identifying relevant studies) مرتبط مطالعات شناسايي

 .(Reporting the results) نتايج گزارش -5 ؛(charting the data, collating, Summarizing) سازي خالصه و كردن

 مدل بيومديکالتفاوت هاي عمده  شامل: يافته هاي مرور مقاالت مرتبط منجر به سازماندهي مطالب در دو بخش عمده شد. يافته ها یافته ها:

مي باشد. يافته هاي مطالعه حاضر حاكي از اين  بيو سايکو سوشيالو طراحي مداخالت جامع و ادغام يافته در سطوح  مدل بيو سايکو سوشيال و
سازي عملکرد و اختالل جنسي، است كه تفاوت عمده اين دو مدل در خصوصيات تيم درمانگر، تفاوت در شناسايي بيماران، تفاوت در مفهوم 

رزيابي با رويکرد جامع براي ا بيو سايکو سوشيالتفاوت در انواع مداخالت و تفاوت در پيشگيري از عود مي باشد. مداخالت ادغام يافته در سطوح 
يابي سبک هاي صميميت و درمان اختالالت جنسي همراه مي باشد. عالوه براين طراحي مداخالت موثر شامل ادغام مداخالت پزشکي و ارز

 زوجين در جهت غني سازي رابطه جنسي آنها بر پايه بافت فرهنگي اجتماعي هر منطقه مي باشد. به طوري كه اين رويکرد به بهبود پاسخ پذيري
تورهاي فاك زوجين در افزايش تمايل جنسي منجر خواهد شد. هم چنين در اين رويکرد به فاكتورهاي سايکولوژيک نظير سازگاري با استرس،

 اجتماعي نظير نژاد، فقر، جنسيت و حمايت اجتماعي توجه مي شود. 

حاكي از اين است كه در مدل بيوسايکوسوشيال ارتباط جنسي سالم، سالمت در تمايل، لذت و رضايت  يافته هاي مرور نقلي حاضر نتیجه گیری:

و ارزشيابي برنامه هاي ارتقادهنده جنسي زوجين ايراني بر پايه مدل بيو  جنسي ار اركان اصلي مداخالت مي باشد و مي تواند در طراحي و اجرا
 سايکو سوشيال كاربرد داشته باشد. 

  مدل بيومديکال، مدل بيوسايکوسوشيال، سالمت جنسي، اختالل جنسي کلمات کلیدی:
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 دحضور در مراسم اعتکاف و تاثير آن بر ميزان اضطراب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گنابا

 1393درسال 
 مهدي بصيري مقدم ،رابوالفضل قديمي ف، نجمه سادات حاجي وثوق، رسول سليماني مقدم

 کي گناباد م پزشكارشناس ارشد پرستاري گرايش آموزش كودكان،عضو مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سالمت، عضو هيات علمي گروه پرستاري،دانشگاه علو .1

 ي كارشناسي پرستاري. دانشکده پرستاري و ماماييگناباد، كميته تحقيقات دانشجويي،دانشگاه علومپزشکي گناباد،گناباد،ايران.نويسنده مسئول*:دانشجو2
 . دانشجوي كارشناسي پرستاري،عضوكميته تحقيقات دانشجويي،دانشگاه علوم پزشکي گناباد،گناباد،ايران 3
 جويي، دانشگاه علوم پزشکي گناباد،گناباد،ايران.كارشناس ارشدروانشناسي باليني،عضومركزمشاوره دانش4

مطالعه حاضر با تاكيد بر روش هاي غير دارويي وغير تهاجمي با هدف بررسي تاثير شركت در مراسم اعتکاف بر ميزان  :مقدمه و هدف

 اضطراب دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناباد، انجام شده است.

نفر 121نفر ) 158در اين مطالعه .پس آزمون با گروه كنترل مي باشد -تجربي با طرح پش آزمونپژوهش حاضر يک مطالعه نيمه  روش کار:

نفر مرد( ازدانشجويان، به صورت سرشماري درگروه مداخله وتصادفي ساده درگروه كنترل قرار گرفتند. داده ها با استفاده ازپرسشنامه 37زن و
آشکار وپنهان اشپيل برگر، در دو نوبت قبل از مداخله وبعد از انجام مداخله همزمان در دو  اطالعات دموگرافيک و پرسشنامه استاندارد اضطراب

مستقل و كاي اسکوئر، من ويتني، ويلکاكسون  tو آزمون هاي آماري  5/11ورژن SPSSگروه كنترل ومداخله ، گرداوري و با استفاده از نرم افزار
 تجزيه و تحليل شد.

درصد( غير بومي،  6/69نفر) 110درصد( بومي،  4/30نفر) 48درصد( مرد، 4/33نفر)37د(از واحد هاي پژوهش زن ودرص 6/76نفر)121 یافته ها:

تفاوت آماري معني داري بين دو گروه كنترل ومدخله از نظر ميانگين نمره  .درصد( متأهل بودند 6/19نفر) 31درصد( مجرد،  4/80نفر ) 127
.تفاوت آماري معني داري پس از شركت در مراسم اعتکاف بين دو (p=8/0ت ودو گروه همگن بودند)اضطراب كل، قبل از مداخله وجود نداش

(.بطوريکه ميانگين نمره اضطراب پس از شركت در مراسم اعتکاف در گروه p=0001/0گروه كنترل و مداخلهوجود داشت )
 ( بود.96/1±44/0(و در گروه كنترل)48/1±35/0مداخله)

اهش دانشجويان گردد.ك اضطرابطالعه نشان داد كه شركت در مراسم اعتکاف مي تواند باعث افزايش معني دارميزان نتايج م نتیجه گیری:

ازسوي  .عوامل تنش زا و افزايش رضايت دردانشجويان ازطريق بهبود شرايط محيط تحصيل مي بايست موردتوجه مسئوالن قرارگيرد
شجويان ومطالعات وسيع تردرسطح دانشجويي جهت افزايش سالمت روان دانشجويان ديگر،ضروري است كه ضمن انجام غربال گري دردان

 ازروشهاي كاهش اضطراب بهره برد.

 ، اضطراب، دانشجوياناعتکاف کلید واژه:
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ان است –اختالل رشدکودکان زیر دو سال روستاهای شهرستان ساوجبالغ  مطالعه عوامل موثر در

 البرز
 عباس بهرامي ،4، ماشاهلل نيک زاد3، محمد قياسي خلف1، مريم زماني فرد2اشي، زهرا داد1شهين سياه تيري

 مربي آموزشگاه بهورزي، مركز بهداشت شهرستان ساوجبالغ ، دانشگاه علوم پزشکي البرز -1
 سرپرست مركز بهداشت شهرستان ساوجبالغ، دانشگاه علوم پزشکي البرز پزشک و  -2
 بهداشت شهرستان ساوجبالغ ، دانشگاه علوم پزشکي البرز آموزشگاه بهورزي، مركز سرپرست - 3
 مركز بهداشت شهرستان ساوجبالغ ، دانشگاه علوم پزشکي البرز ارشد بهداشت محيط ،كارشناس  -4

 

در  .تاخير يا توقف در رشد مي باشد. بهترين شاخص سرعت رشد، اندازه گيري قد و وزن كودک است به معناياختالل رشددر كودكان  مقدمه:

بررسي علل اختالل رشد مباحث عضوي و غير عضوي مطرح مي گردد. در حوزه مباحث عضوي مشکالت گوارشي، كليوي، قلبي، ريوي، عفوني، 
ي م غددي، عصبي عضالني، خوني و متابوليکي مطرح مي گردد. در مباحث غير عضوي مسائلي از قبيل عوامل محيطي، رواني و اجتماعي مطرح

ل مي تواند شامل فقر مالي، كاهش اشتها، عدم داشتن دانش و فهم كافي در مورد شيوه هاي صحيح غذادادن، تعداد زياد فرزندان گردد. اين مسائ
 و شير ناكافي مادر باشد.

اشتي بهداين مطالعه كه در مناطق روستايي شهرستان ساوجبالغ در استان البرز انجام شد، پرونده مراقبت كودكان در مراكز  مواد و روش ها:

بررسي شد. براي تنظيم كارت پايش رشد كودک ، در مراجعه اول كودک  درماني روستايي و همچنين در خانه هاي بهداشت از نظر رشد كودكان
گاه از تالقي خط عمودي گردد، آنسپس سن دقيق او به ماه به روي خط افقي و وزن او بر روي محور عمودي تعيين مي به دقت وزن مي شود،

از نقطه سن كودک به باال مي رود با خط افقي كه از نقطه وزن او به داخل منحني مي رود نقطه اي به دست مي آيد كه در كارت پايش كه 

همزمان با  .رشد ثبت مي شود. ضمن مراجعات مکرر در زمانهاي مشخص و اتصال اين نقاط بر روي كارت، منحني رشد كودک ترسيم مي شود
 سم منحني الزم است قد و دور سر كودک نيز اندازه گيري و روي منحني مربوطه عالمت گذاري شود.اندازه گيري وزن و ر

مورد  126كودک زير دو سال در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفت. تعداد كودكاني كه اختالل در رشد داشتند  2808پرونده رشد تعداد  نتایج:

از كودكاني كه اختالل در رشد  %8/96( پسر بودند. %4/48مورد ) 61( دختر و %6/51مورد ) 65بودند. از اين تعداد  ( از كل كودكان% 5/4)
 7( از اين كودكان تا شش ماهگي فقط با شير مادر تغذيه شده بودند و تعداد %7/89مورد ) 113داشتند در هنگام تولد داراي وزن نرمالي بودند. 

( بين شش تا دوازده %7.39مورد ) 50( زير شش ماهگي، در %3/6مورد ) 8دند. سن اختالل رشد در ( از آنها داراي بيماري ژنتيکي بو%5/5مورد )
مورد از كودكان داراي اختالل رشد از مکمل ها  125يعني  %2/99( بين دوازده تا بيست و چهار ماهگي مي باشد. %54مورد ) 68و در  ماهگي

 ن زودتر از موعد مقرر از شيرمادر محروم شده اند. ( از اين كودكا%9/7مورد ) 10استفاده كرده اند و 

د و كودكان پسر و دختر در شرايط مساوي مي توانن شتتاثيري ندادر اين مطالعه  جنسيت كودكان در اختالل رشد آنها بحث و نتیجه گیری:

بوده و در اختالل رشد آنها تاثيري نداشته  گرم 2500تحت تاثير عوامل مختلف اختالل رشد قرار بگيرند. وزن كودكان در هنگام تولد بيش از 
ماهگي اتفاق افتاده كه از نظر تغذيه و غذاهاي كمکي در اين سن بايد دقت بيشتري به كودكان  24الي  12بيشترين اختالل رشد در سن  است.
ج بدست آمده در بررسي هاي اختالل رشد . عواملي مانند نژاد، هورمون ها، رفتارهاي تغذيه اي و فصل مطالعه رشد و نمو كودكان در نتايشود

 كودكان بسيار موثرهستند كه مطالعات در آينده مي تواند نقش هركدام از اين عوامل را دقيق تر مشخص كند. 

  استان البرز –ساوجبالغ  –تغذيه  –كودک  -كارت پايش  –اختالل رشد لغات کلیدی: 
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نان متأهل شرکت کننده در کارگاه قش آموزش و خود مراقبتی در رضایتمندی جنسی در زن

  1393لغایت  1385بهداشت جنسی توسط مرکز مشاوره سایا در شهرستان دامغان از سال 
 1علي اكبر منصوريان

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه دامغان، بهداشت مركز

 

 جزئي و است نهاده انسان وجود در آمدن دنيا به از قبل را زمين موجودات ديگر و خود به عشق انسان فطرت و خلقت در منان خداوند: مقدمه 

كه بهداشت  WHO تعريف به توجه با و رسيد مي تکامل به بلوغ زمان تا زمان مرور به كه باشد مي جنسي تمايالت و غرايز انسان فطرت از

ن آموزش در تمام گروه هاي سني و نبود Sexجنسي هماهنگي بين دهن، احساس و جسمي باشد متأسفانه در جامعه به دليل تابو بودن موضوع 
و جنسي مشکالت، اختالالت، اختالف هاي نظرهاي جنسي و انحرافات زيادي ديده مي شود كه در اين تحقيق سعي بر اين موضوع است كه با 

 ل نمود.آموزش و برگزاري كارگاه هاي آموزشي بهداشت جنسي مي توان مشکالت جوانان خصوصاً زنان و مردان متأهل را به سادگي ح

 مجرد مردان و زنان در جنسي انحرافات و اختالالت شيوع و بروز شناخت: اهداف تحقیق 

 متأهل مردان و زنان در جنسي انحرافات و اختالالت شيوع و بروز شناخت 

 Sexالت جنسي در فازها و فرآيندهاي مختلف اختال بروز شناخت 
 زوجين و جوانان جنسي رفتارهاي و باورها ها، ارزش شناخت 
 جنسي بهداشت هاي كارگاه برگزاري و آموزش از بعد و قبل در جنسي رضايتمندي ميزان بررسي 

 سال از جنسي بهداشت هاي كارگاه در شركت داوطلب مرد و زن 300 و مجرد ساله 20-30 دختر يکصد روي بر تحقيق موضوع: روش اجرا 

 و قبل در موردنياز اطالعات و است گرديده انجام( تفکيک به مرد 40 و زن 350) جهت (ساعته 45 كارگاه 10) ساعت 450 تعداد به 93 لغايت 85

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. EPI6و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري و در نرم افزار  محقق توسط آموزش از بعد

 هم خطر رپ رفتارهاي افراد، سن تحصيل، شغل، خانواده، كانون از خارج و كانون در جنسي رفتارهاي بروز ميزان تحقيق اين در: نتایج تحقیق 

در متأهلين و مجردين به تفکيک، بروز اختالالت جنسي در فازهاي تمايل، تهييج ، ارگاسم و  خودارضائي مخالف جنس با اختالف بازي، جنس
د كه با آموزش مي توان اختالالت را بسته به نوع آن و مداخله انزال در قبل و بعد از آموزش مورد بررسي و اندازه گيري قرار گرفت و مشاهده گردي

 را مي توان با دارو و احياناً جراحي برطرف نمود. %2مي توان فقط با آموزش و بقيه موارد را به جز  % 85تا  68انجام گرفته از 

 . Sex |خودارضائي |انحرافات جنسي |رفتارهاي پرخطر جنسيواژه هاي كليدي: 
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 92تاثير مشارکت اجتماعی بر سالمت روان زنان داوطلب سالمت شهرستان دامغان در سال بررسی 
 صرفي، حسين حبيبيان مرجان السادات سيدجعفري، فاطمه

 كارشناس جلب مشاركتهاي مردمي دانشگاه علوم پزشکي سمنان شهرستان دامغان * 1

 - كارشناس گسترش دانشگاه علوم پزشکي سمنان شهرستان دامغان 2

  كارشناس آمار دانشگاه علوم پزشکي سمنان شهرستان دامغان 3

 

در  با شركتكه فراهم نموده است  ر جامعهد ، خصوصا زنان، برنامه داوطلبان سالمت زمينه هاي الزم را براي مشاركت فعاالنه تر افرادمقدمه: 

ادر شده اند ، مهارتهاي كسب شده را به خانوارهاي تحت پوشش برنامه هاي توانمند سازي و فراگيري حرف مختلف در مراكز بهداشتي درماني ق
به تغيير نگرش و عملکرد مردم نسبت به توانايي اين برنامه رمحله خود شده اند. د مديران سالمت اين زنانخود و نيز جوانان محله انتقال دهند

س و اتکا به خود را در زنان و مردان رابط و خانوارهاي تحت بالقوه خود درجهت تغيير و بهبود شرايط زندگي كمک كرده است و اعتماد به نف
 لذا مقاله حاضر به بررسي ميزان تاثير اين برنامه بر كيفيت زندگي زنان شهرستان دامغان مي پردازد .پوشش افزايش داده است . 

 ركتهاي اجتماعيتوانمند سازي و ايجاد حس مفيد بودن و شکوفايي قابليتهاي با لقوه در زنان با مشااهداف: 

جامعه صورت گرفت. مطالعه با استفاده از آمار توصيفي ، جداول فراواني و محاسبه  ساله 25 – 50 نفر از زنان 300مطالعه بررويروش تحقیق: 

ام انج داده ها از طريق پرسشنامه محقق ساخته ،توسط پرسشگر هاي آموزش ديده جمع آوري ضريب همبستگي و آزمون مربوطه كه براساس

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.  SPSS 21ها بعد از وارد شدن در نرم افزار گرفته است . پرسشنامه

 %56 از زنان خانه دار داوطلب سالمت ، احساس مفيد بودن و شادابي در زندگي داشته اند كه %92با توجه به آمار بدست آمده یافته ها و نتایج: 

بدليل مشاركت  %72.4بدليل نشان دادن قابليتهاي خود و  %52به دليل افزايش پذيرش اجتماعي ،  %64.3ه نفس ، آنان بدليل افزايش اعتماد ب
ساله  25-35زنان  %35.7در حل مشکالت بهداشتي ، اقتصادي و اجتماعي مردم درمحله تحت پوشش خود ، بيان داشته اند در گروه مورد تحقيق 

 36-50سنين بين  ( 20ساله بوده اند .كه در اين ميان باالترين نمره رضايت از زندگي ) از  46-50زنان  %22.4ساله و  36-45زنان  41.8%، 

 كسب نموده اند . (P=% 008 (ساله 

 اهميت دادن به جايگاه داوطلبين سالمت در جامعه به جذب با توجه به نتايج بدست آمده از تحقيق فوق ،با شناسايي وبحث و نتیجه گیری: 

 ه شکوفا وايجاد رضايت از خود در زنانبه تدريج قابليتها و توانائيهاي نهفته اين گروه و افزود خصوصا زنان خانه دار در مشاركت اجتماعيمردم 
 مي زند.رقم  را مردم انان و بسيار جدي در زندگي يتحول افزايش يافته همچنين

  

 ، توانايي با لقوه داوطلب سالمت ، رضايتمندي ، مشاركت اجتماعيواژگان کلیدی: 
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 رویکردی نوین در بکارگيری فرایند انعقاد الکتروشيميایی جهت حذف نيترات از آب آشاميدنی
 3، انوشيروان محسني بندپي*2، فرشيد قنبري1مهسا مرادي

 عضو هيئت علمي دانشکده پيراپزشکي و بهداشت آرادان، سمنان، ايران؛  –كارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط 
 شجوي دكتراي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور، اهواز، ايراندان

 دكتراي بهداشت محيط، استاديار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران

 بااليي برخوردار است. فرايند انعقاد الکتروشيمياييهاي باالي نيترات از طريق آب آشاميدني از اهميت بهداشتي مواجهه با غلظت مقدمه و هدف:

رود. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي كارايي فرايند مذكور در حذف هاي آبي به شمار ميها از محيطهاي مطرح براي حذف آاليندهيکي از گزينه
 نيترات از آب آشاميدني است. 

اي آهن و آلومينيوم الکتروده ف نيترات با استفاده از راكتور ناپيوسته و با بکارگيري همزمانفرايند انعقاد الکتروشيميايي براي حذ روش مطالعه:

، غلظت اوليه نيترات و كدورت بر NaClاوليه، مقدار  pHبه عنوان آند مورد مطالعه قرار گرفت. تاثير پارامترهاي اصلي شامل جريان الکتريکي، 
 گيري شد. يون نيتريت نيز به عنوان محصول جانبي فرايند اندازهحذف نيترات مورد مطالعه قرار گرفت. غلظت 

دقيقه بوده است  40و زمان واكنش  =mA 300 ،mg/L 100 NaCl، شدت جريان pH=5با توجه به نتايج، شرايط بهينه فرايند،  ها:یافته

عدم وجود كدورت به ترتيب با كينتيک درجه اول و كارايي حذف بدست آمد. واكنش حذف نيترات در شرايط وجود و  5/81كه در اين شرايط، % 
 درجه صفر مطابقت داشته است.

فته تواند به عنوان فرايندي كارآمد در حذف نيترات از آب آشاميدني بکار گرمطالعه حاضر نشان داد فرايند انعقاد الکتروشيميايي ميگیری: نتیجه

 شود. 
 نيتريت، كدورت -اخص نيتراتانعقاد الکتروشيميايي، نيترات، ش کلمات کلیدی:
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های آبی با روش اکسيداسيون پيشرفته اتر از محيطبوتيلترشياریبررسی کارایی حذف متيل
/UV/Ultrasonic2O2H 

 3، عرفان اشرفي2، مهدي غايب زاده1اسماعيل عزيزي

)نويسنده مسئول(  ايران ،كرمانشاه، كرمانشاهعلوم پزشکي ، دانشگاه بهداشتكميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده كارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط، 

azizi.esmaeel@gmail.com 
 ايران ،كرمانشاه، كرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکي بهداشتكميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده كارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط، 

 ايران ،كرمانشاه، كرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکي بهداشتدانشکده كميته تحقيقات دانشجويي، دانشجوي كارشناسي علوم و صنايع غذايي، 

 

به اتر و اثرات سالمتي احتمالي آن روزبوتيلترشياريهاي جهاني در خصوص آلودگي منابع آبي به تركيب متيلامروزه نگراني مقدمه و هدف:

 ، در حضور اشعه فرابنفش و امواج فراصوت2O2Hشود. مطالعه حاضر با هدف بررسي كارايي روش اكسيداسيون با روز بيشتر مي

(/UV/Ultrasonic2O2H) ( در حذف متيل ترشياري بوتيل اترMTBEاز محيط ).هاي آبي در مقياس آزمايشگاهي صورت گرفته است 

اده اكسيد جهت اكسيداسيون به كمک م MTBEتركيب  100و  mg/L 10 ،20 ،50هاي مختلف در اين مطالعه تجربي، غلظت روش مطالعه:

 60و در معرض امواج فرابنفش و نيز امواج فراصوت مورد مطالعه قرار گرفت. تاثير برخي از پارامترهاي موثر مانند اثر زمان تماس)تا  2O2Hكننده 

كانس و فر 2W/m 25در محدوده  UV(، مورد بررسي قرار گرفت. شدت تابش اشعه 50و  mg/L 5 ،10 ،25دقيقه(، غلظت پراكسيد هيدروژن)

 ( انجام شد.GCبه كمک دستگاه كروماتوگراف گازي ) MTBEثابت بود. آناليز غلظت  KW 420و  Hz 30و توان امواج فراصوت 

 mg/Lبرابر  2O2Hاين تركيب و در شرايط غلظت بهينه  mg/L 10در غلظت معادل MTBE در اين مطالعه حذف كامل تركيب یافته ها:

، راندمان حذف كاهش پيدا كرده mg/L 100به  MTBEن، دست آمد. در اين شرايط با افزايش غلظت اوليه دقيقه اكسيداسيو 60، و در طي 25

، راندمان mg/L 25تا مقدار  2O2H، با افزايش غلظت اوليه mg/L 10در مقدار  MTBEرسيد. در شرايط ثابت بودن غلظت اوليه  %7/44و به 

 تر از اين مقدار، اين راندمان به طور قابل مالحظه اي كاهش يافت.باال 2O2Hحذف افزايش يافت ولي با افزايش غلظت 

توانند بر كارايي اين ( ميMTBE( به اكسيد شونده )•HOنتايج نشان داد كه عوامل زيادي از جمله نسبت ماده اكسيد كننده ) نتیجه گیری:

توان با روش با حفظ شرايط بهينه اكسيداسيون، ميتوان گفت روش تأثيرگذار باشند. با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه مي

/UV/Ultrasonic2O2H  به عنوان يک روش مناسب و كارآمد، ميزان غلظتMTBE درصد  90هاي آلوده شده، به ميزان حدود را در آب
 كاهش داد.

 امواج فراصوت متيل ترشياري بوتيل اتر، اكسيداسيون پيشرفته، هيدروژن پراكسيد، اشعه فرابنفش، کلمات کلیدی:
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 ارزیابی روشنایی سالن های مطالعه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سمنان واحد دامغان
 2عليرضا دهدشتي ،1فرزانه خدامي

 دانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکي سمنان

 

آورد.سالن هاي مطالعه خوابگاه محلي است كه معموالً انسان بيشترين اطالعات وآموخته هاي خود را از طريق سيستم بينايي بدست مي  مقدمه:

د ندانشجويان براي مدت زمان طوالني به مطالعه درسالن مطالعه مي پردازند، وجود روشنايي مناسب وتوزيع بهينه آن در چنين محيط هايي ميتوا
ن روشنايي سالن هاي مطالعه در خوابگاه دخترانه بروزخستگي چشم وكاهش دقت و بي حوصلگي رابه تاًخيراندازد هدف اين مطالعه بررسي ميزا

 دانشکده بهداشت دامغان است. 
انجام شد.براي ارزيابي شدت روشنايي از  1393سالن مطالعه درخوابگاه دانشکده بهداشت دامغان در سال  6مواد و روش ها : مطالعه كه بر روي 

براي اندازه گيري شدت روشنايي از دستگاه لوكس  ( استفاده شد.IESNAي )روش الگوهاي پيشنهادي انجمن مهندسان روشنايي آمريکاي شمال

 .انجام شد SPSSسانتي متر استفاده شد.تجزيه وتحليل اطالعات با استفاده نرم افزار  75و در ارتفاع IES1339 Light meter proمتر 
لوكس كه ميزان روشنايي مصنوعي كمتر  78/278و  54/354،  06/437يافته ها : ميانگين شدت روشنايي كلي ، طبيعي ومصنوعي به ترتيب برابر 

مي باشد كه بايد بهبود  7/0سالن مطالعه كمتر از  6لوكس (مي باشد.نسبت شاخص يکنواختي براي هر  300) IESNAاز استاندارد كشوري و 
 يابد.

 ايي مصنوعي به دليل حذف منابع طبيعي واستفاده از منابعنتيجه گيري : شدت روشنايي كلي سالن هاي مطالعه در حد استاندارد بود اما روشن 
  مصنوعي در حد مطلوبي نبودند.

 سالن مطالعه|شدت روشنايي طبيعي|شدت روشنايي مصنوعي  |شدت روشنايي واژه هاي كليدي: 
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 بررسی سواد سالمت کارکنان بيمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 3*مهتاب كوالني ،2عمران چشم نور،  2پارسافهيمه  ،1مهدي كاهويي

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان ،ايران ، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت ، گروه پيراپزشکي، . دانشيار1

 وم پزشکي سمنان، سمنان،ايراندانشگاه عل دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، كميته تحقيقات دانشجويي دانشجوي كارشناسي فناوري اطالعات سالمت، .2

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان ،ايران  پيراپزشکي،پرستاري و دانشکده كميته تحقيقات دانشجويي  دانشجوي كارشناسي فناوري اطالعات سالمت،. 3

 

اهميت سواد سالمت در تمام اقشار امروزه سواد سالمت نا كافي به عنوان يک تهديد جهاني به شمار مي آيد و با توجه به  مقدمه و اهداف:

 جامعه، هدف از اين مطالعه بررسي ميزان سواد سالمت كاركنان مراكز بهداشتي تابعه دانشگاه علوم پزشکي سمنان بود.
يع گرديد زتحليلي از يک پرسشنامه پژوهشگر ساخته روا وپايا استفاده شد كه بين كاركنان مراكز درماني تو-روش مطالعه: دراين مطالعه توصيفي

 و داده ها از طريق آزمون هاي آماري توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد.

درصد از افراد استفاده از رسانه ها را اولين اولويت در استفاده  6/28نتايج نشان داد كه در استفاده از منابع اطالعاتي، يافته ها نشان داد  یافته ها:

درصد از جامعه از آماري از توانايي كم در درک اطالعات سالمت ارائه  2/2سالمت انتخاب كردند. تنها  از منابع براي كسب اطالعات مربوط به
درصد از افراد مورد مطالعه در حد مطلوب به دستورات و توصيه هاي پزشکي پس از مراجعه  6/50شده توسط متخصصان باليني برخوردار بودند و 

درصد افراد درحد متوسط اقدامات  55مراجعه به پزشک طول درمان خود را كامل مي كردند . درصد پس از  2/44به پزشک عمل نموده و 
 32درصد سابقه كمي در بستري شدن در بيمارستان داشته يا اصال سابقه نداشتند .  5/84پيشگيرانه را براي حفظ سالمتي خود انجام مي دادند . 

 مراجعه به پزشک ، پزشکان اطالعات سالمت را به ميزان كمي در اختيار آنها قرار مي دهند. درصد از جامعه آماري اعتقاد داشتند كه به هنگام 

نتايج مطالعه نشان داد كه بطور كلي سواد سالمت در كاركنان مراكز بهداشتي و بيمارستان ها در سطح بااليي قرار داشت وكاركنان  نتیجه گیری:

بيشتر در زمينه سالمت نسبت به اقدامات پيشگيرانه و گاها خود درماني مبادرت مي ورزيدند .  باليني بدليل حضوردر فضاي باليني وكسب آگاهي
بر سالمت و بهداشت عمومي جامعه و هم چنين نقش بسزاي كاركنان  لذا باتوجه به اهميت سواد سالمت در امر ارتقاي سواد سالمت و تاثير آن

راد جامعه بهتر است از منابع اطالعاتي مناسب براي انتقال اطالعات سالمت به افراد و هم مراكز درماني در افزايش سطح سواد سالمت ساير اف
چنين مواد آموزشي مناسب براي كاركنان استفاده گردد. الزم به ذكر است گرچه تاكنون آموزش و برنامه ريزي محدودي در زمينه سواد سالمت 

شکان در افزايش سواد سالمت جامعه ، بهتر است درخصوص مهارت انتقال مفاهيم سالمتي پزشکان انجام شده است اما با توجه به اهميت نقش پز
 به بيماران آموزشهاي بيشتري به پزشکان داده شود.

 سواد سالمت، كاركنان، بيمارستان  ژگان کلیدی:وا
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  خانواده های بيماران مبتال به تاالسمی در کسب اطالعات انتظارات

 (3)فاطمه احمدي(، 3)سميه حيدري،  (2)*ابراهيمينسيم  ،(1)يمهدي كاهوي

 ، ايراندانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان  ، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت ، گروه پيراپزشکي، دانشيار .1
 ، اه علوم پزشکي سمنان، سمناندانشجوي كارشناسي فناوري اطالعات سالمت، كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگ .2
 ران، ايدانشجوي كارشناسي فناوري اطالعات سالمت، كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان. 3

 

راه در مراقبت هاي بهداشتي به همكيفيت ، مشاركت بيشتر بيمار را  درعرصه مراقبت هاي بهداشتي درماني داشتن اطالعات با مقدمه و هدف:

س نياز اداشته و از سويي اطالع رساني كارآمد و اثربخش به خانواده ها منجر به بهبود روند مراقبت مي گردد. اولويت هاي خانواده ها بيانگر احس
سمي در خانواده هاي بيماران مبتال به تاال اراتبررسي انتظتا بتوانند روند درماني را بهتر بپيمايند. هدف از اين مطالعه است به دريافت اطالعاتي 

 است. كسب اطالعات

خانواده هاي بيماران تاالسمي مراجعه كرده به مراكز درماني دانشگاه علوم پزشکي  انتظاراتاين مطالعه توصيفي به اولويت بندي  روش مطالعه:

استفاده  spssيا و روا بود. جهت تحليل و آناليز داده ها از نرم افزار پرداخته است. ابزار جمع آوري داده يک پرسشنامه پا 1393سمنان در سال 
 گرديد.

از واحدهاي پژوهش در ارتباط با نحوه ي انتقال بيماري تاالسمي ،روش پيشگيري از بيماري را به عنوان اولويت اول و در  %43.4 یافته ها:

از خانواده  %79.2 همچنين عنوان مهمترين نياز اطالعاتي خود اعالم كرده اند. عوارض داروئي دسفرال را به %56.6 زمينه مراقبت هاي پرستاري
  ها تمايل داشتند اطالع رساني در دوره قبل از ازدواج به آنها انجام شود.

ديهي است كه دند. باكثر خانواده هاي بيماران مبتال به تاالسمي به منظور مراقبت بهتر از فرزند خود نيازمند اطالعات متعددي بو نتیجه گیری:

ه نظر ب سالمت جامعه در گرو اطالع رساني صحيح به والدين مي باشد ؛ چرا كه اين بيماري تاثير منفي در زندگي فرد و در نهايت رفاه جوامع دارد.
اران را باال ببرد. مي رسد آموزش مي تواند يک سري از عوارض مربوطه را كاهش دهد و همچنين توانايي مديريت و خود نظم دهي رفتاري بيم

 جاز طرفي ايجاد فرهنگ همدلي و حمايت در كشور براي خانواده ها مي تواند موجب كاهش انزوا و بازتواني فعاليت هاي فردي آنان گردد. نتاي
عاتي بيماران نيازهاي اطال اين مطالعه براي كاركنان باليني و مراكز حمايتي نيز مي تواند حائز اهميت باشد ؛ به طوريکه منجر به آشنايي آن ها با

شود و در نتيجه باعث رفع مشکالت بيماران ، اثربخشي بهتر آموزش به بيمار و ارتقاء كيفيت خدمات مي به عنوان يکي از معيارهاي سالمت ، 
 خواهد شد.

 ، اولويت بندي ، خانواده. انتظاراتبيماري تاالسمي ،  واژگان کلیدی:
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 در ساختمان ها بر پایه محاسبات مهندسیارزیابی و آناليز ریسک حریق 
 ، طالب عسکري پور*الهه كاظمي

 كارشناس ارشد بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، ايران  -1

 )نويسنده مسئول(: عضو هيئت علمي گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي سمنان -2

 

اجرايي ايمني حريق با محورهاي مهندسي  هاي نامه سرمايه گذاري زيادي در بخش تدوين استانداردها و آيين 70از اوايل دهه  و هدف:مقدمه 

 از پيشگيري منظور به ايمني حريق، پيش بيني خطرات و تکنيک هاي ارزيابي خسارات وارده به ساختمان ها انجام گرديد كه نتايج آن عمدتا

با توجه به اينکه اكثر حريق هاي بزرگ براي اولين بار و بدون هيچ گونه پيش آگهي ملموسي در  گرفت. قرار استفاده ابه موردمش حوادث وقوع
ساختمان ها رخ مي دهد، اتخاذ تدابير موثر جهت جلوگيري از بروز وگسترش حريق، به يکي از موضوعات مهم در بحث مديريت حريق تبديل 

هندسي روش ارزيابي مهدف ارزيابي و آناليز ريسک حريق در ساختمان اتاق كنترل يک نيروگاه حرارتي با استفاده از  شده است. اين مطالعه با

 انجام گرديد.( FRAMEريسک حريق)

طه يا ودر اين مطالعه جهت تسريع در فرايندكار، اطالعات با حضور در واحد مطالعاتي، از طريق مشاهده، مصاحبه با مسئولين مرب روش مطالعه:

زيابي ربا مراجعه به اسناد و مدارک، در چک ليستي جمع آوري گرديد. به دليل فراواني و پيچيدگي روابط، يک بسته محاسباتي تهيه شد. در پايان ا
ديريت و م ريسک حريق به طور جداگانه، براي ساختمان و محتويات، افراد و فعاليت ها انجام و بر اساس نتايج بدست آمده، راهکارهاي كنترلي

 حريق پيشنهاد گرديد.

، هر دو در محدوده 02/1و براي ساختمان با ميزان  6/20نتايج اين پژوهش نشان مي دهد، سطح ريسک حريق براي ساكنين، ميزانیافته ها: 

ظار مي رود در صورت وقوع در سطح قابل قبول قرار دارد. انت5/0غير قابل قبول قرار دارند. ريسک حريق فعاليت هاي اتاق كنترل نيز با ميزان
درصد آسيب ببيند. همچنين نتايج نشان داد روش هاي حفاظت غير  10-20اتاق كنترل نيروگاه مورد مطالعه، ساختمان و محتويات آن حريق در

د نصب سيستم درصد و روش هاي حفاظت فعال مانن 40فعال مانند احداث ساختمان ايمن، افزايش سطح دسترسي و تسهيل در خروج اضطراري، تا
 درصد موجب كاهش سطح ريسک حريق خواهند شد.  29هاي اطفاء و تهويه دود، تا 

تأخير در تخليه ساكنين و  خارج، به فضاي سريع دسترسي افراد، عدم بزرگ، موجب افزايش تراكم هاي ساختمان ايجاد و ساخت نتیجه گیری:

با تعادل اجزائي مثل تشخيص به موقع حريق و اطفاء آن، ارائه سطح حفاظت  FRAME. شده است افزايش مرگ و مير ناشي از حريق در نتيجه
مناسب براي ساختمان و پيشگيري از حريق از طريق مديريت نظام مند منابع حريق، مي تواند راهکارهاي مناسبي را جهت مقابله با حريق در 

يمارستان ها، مركز بهداشتي درماني، مراكز نگهداري اطفال و ساختمان هاي ساخته شده و طراحي ساختمان هاي در حال ساخت از جمله ب
 سالمندان، ارائه نمايد. 

 FRAMEنيروگاه، ساختمان، حريق، ريسک ارزيابي کلمات کلیدی:
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  مروری برمطالعات انجام شده درزمينه کيفيت زندگی بيماران اسکيزوفرنيک
 1شمسي جمالي

 سمنان درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشگاه ماني،كاردر كميته تحقيقات دانشجويي، كارشناسي1

كه تقريبا از هر صدنفر يک نفر به اين  1اسکيزوفرنيا اختالل شايعي است و يکي از ده علت اول ناتواني در جوانان و افراد مسن است  مقدمه:

هاي جنون آمبزيا عجيب و غريب، يا تکلم وتفکر آشفته نشان بيماري مبتال مي شود. اين بيماري معموالً خود را به صورت توهم شنيداري، توهم 
بر اساس  .دهد، و با اختالل در عملکرد اجتماعي يا شغلي قابل توجهي همراه است. توهمات شايعترين اين اختالالت به ويژه در فاز حاد هستند مي

DSM-IV  دسته طبقه بندي ميشود:  5اين بيماري در 

 مي باشد. 2نوع نامنمايز يا نامشخص-5نوع با قي مانده -4نوع آشفته يا سازمان نيافته )هبه فرني( -3 نوع كاتاتونيک-2اسکيزوفرني پارانوييد -1

فرد از جايگاه زندگي اش است كه با توجه به فرهنگ و نظام  ( كيفيت زندگي،دريافت هاي شخصيWHOبنا به تعريف سازمان بهداشت جهاني)
تعيين مي شود كه متاثر از اهداف،انتظارات و استاندارد هاي موردنظر فرد است. كيفيت زندگي داراي مفهوم كند، ارزشي كه در آن زندگي مي

 بهبود كيفيت زندگي افراد اسکيزوفرنيا يکي از اهداف اصلي در مان است. 3چندبعدي و ذهني است

 كليد با اي كتابخانه منابع و GoogleScholar,PubMed,ScienceDire هاي سايت در جو و جست با مطالعه اين روش بررسی:

 كيفيت زندگي و اسکيزوفرني انجام شد. هاي واژه

بيمار  45بين  در بررسي كيفيت زندگي بيماران اسکيزوفرني با پس زمينه قومي در شمال شيلي"در مطالعه اي با عنوان  2012در سال  یافته ها:

 بيماران سطح متوسطي از كيفيت زندگي را نشان مي دهندو ارتباط قوي باعاليم منفي و به اين نتيجه رسيدند كهمبتال به اسکيزوفرني انجام شد
تاثير اضطراب و افسردگي در كيفيت زندگي بيماران اسکيزوفرني "با عنوان  ديگردر مطالعه اي  2011آسيب شناسي رواني عمومي دارد در سال 

افراد  روي كيفيت زندگي ين تجزيه و تحليل تاثير سطح افسردگي و اضطرابباهدف بررسي ميزان بروز و شدت اضطراب و افسردگي و هم چن

بيماران اختالل اضطرابي وبيش از نيمي افسردگي واضطراب شديد و سطح عملکرد  %78وبه اين نتيجه رسيدند كه شدمبتال به اسکيزوفرني انجام 
 تقل از يکديگر و مستقل از اسکيزوفرني تاثير قوي اي روي كيفيت زندگيپايين تر در تمام افراد مورد آزمايش مشاهده شد.اضطراب و افسردگي مس

بررسي "در مطالعه اي با عنوان همچنين دارد.دراين مطالعه بيماران در بعد فيزيکي رواني اجتماعي و محيطي كيفيت زندگي دچار مشکل بودند.
كه چون عاليم منفي موجب  مشخص شد شدانجام 1390در سال تري رابطه عاليم مثبت ومنفي با كيفيت زندگي بيماران اسکيزوفرنيک مزمن بس

زواي اجتماعي وقطع ارتباط بين فردي بيمار با دنياي خارج شده موجب كاهش كيفيت زندگي بيماران مي شود .عاليم مثبت نيز باعث نفقر وا
يماران كيفيت زندگي ب"در مطالعه اي با عنوان  مي كند. مل بيمار بادنياي خارج مي شود درنتيجه در كاركرد عادي بيمار اختالل ايجاداكاهش تع

باهدف مقايسه كيفيت زندگي بيماران اسکيزوفرنيک 1389درسالفرى سالم( 153بيمار اسکيزوفرنيک( وشاهد )52گروه مورد) 2ىر  "اسکيزوفرنيک
اسکيزوفرني در ابعاد كيفيت كلي وحيطه هاي  تفاوت معني داري بين كيفيت زندگي افراد سالم وافراد مبتال بهشد با جامعه سالم انجام 

 يافتند. عمومي،فيزيکي،رواني،وارتباطات اجتماعي

نبه هاي جبين كيفيت زندگي افراد سالم وافراد مبتال به اسکيزوفرني در  آشکاريتفاوت بنابر يافته هاي اين بررسي  بحث و نتیجه گیری:

 .يافتندمختلف كيفيت زندگي 

  ني،كيفيت زندگياسکيزوفر کلیدواژه ها:
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بررسی وضعيت بيماری های دستگاه گردش خون و برخی عوامل موثر در آن در بيماران مراجعه 

  91-92کننده به مرکز مشاوره تغذیه درمانگاه جواداالئمه )ع( شهرستان دامغان در سال 
 2منصوريان اكبر علي ،1زهرا اكبريان

 سمنان پزشکي دانشگاه علوم -دامغان بهداشت مركز

 

با توجه به نقش و اهميت تغذيه صحيح در پيشگيري از بيماري هاي غير واگير همچون فشار خون ، ديابت ، بيماري قلب و عروق و  مقدمه:

ماني و رسرطان دارد و با توجه به روند رو به افزايش ابتال به اين بيماري ها نياز به رعايت اصول صحيح تغذيه و دريافت مشاوره تغذيه و رژيم د
 موزش متناسب ، يک ضرورت محسوس مي باشد. آ

با كاهش وزن و تناسب اندام و تغذيه صحيح و مصرف بيشتر ميوه و سبزيجات بيماريهاي غير واگير همچون فشار خون و ديابت و  هدف:

 . دهيم كاهش را مير و مرگ نتيجه در و عروقي –بيماريهاي قلبي 

نفر مراجعين به مركز مشاوره تغذيه درمانگاه جواداالئمه)ع(  339ين صورت انجام پذيرفت كه از اين پژوهش توصيفي تحليلي بد د و روش ها:موا

و فعاليت روزانه به تفکيک مونث و مذكر مورد بررسي قرار گرفتند كه افراد مبتال به بيماري فشار  BMIاز نظر قد ، وزن ، بيماري هاي مبتالبه و 

مصرف ميوه و سبزي يک وعده بيشتر از مصرف عادي روزانه ( قرا گرفتند و سپس داده ها در نرم افزار )  DASHخون مورد مشاوره تغذيه و رژيم 

SPSS  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند 

از افراد  %4.7مي باشد و در ضمن  12.5و انحراف معيار آن  30.6نتايج تحقيق حاكي از آن است كه ميانگين سن مراجعين  نتایج و یافته ها:

 مبتال مراجعين از % 5و بودند باال خون فشار به مبتال سال 25 زير افراد از.% 8 تنها و سال 40 باالي سن با افراد از %12.7 و 40 – 25اراي سن د

)  BMI25 – 30از افراد با  %17.6) طبيعي( و  BMI 18.5 – 25 با افراد از % 5.9 همچنين.  بودند خانم ها آن تمام كه بوده خون فشار به

و انحراف معيار  29.7مراجعين  BMI) چاق ( دچار بيماري فشار خون باال مي باشند كه ميانگين  30باالي  BMIاز افراد با  %76.5اضافه وزن ( و 
 مي باشد.  7.2آن 

اري فشار خون دارند. باال نقش بارزي در بروز و شيوع بيم BMIبا توجه به تحقيق صورت پذيرفته دو آيتم افزايش سن و  بحث و نتیجه گیری:

 روند بهبودي در اين افراد حاصل گرديد و فشار خون متعادل تري يافتند. DASHو همچنين افراد مبتال به اين بيماري با دريافت رژيم 
 

BMI -  رژيم غذاييDASH -  واگير غير هاي بيماري –مشاوره تغذيه 
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ه ذبی ارزان و موثر در حذف آالیندتوليد و تعيين خصوصيات سيليکای شلتوک برنج به عنوان جا

 های زیست محيطی

 ، طيبه راستگو ن،خليل اهلل معينيا ،نياسيد محمود مهدي 

 گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکي سمنان

ي ارزان و موثر حاصل از ضايعات كشاورزي حذف آالينده هاي زيست محيطي توسط جاذبها در سالهاي اخير به مطالعه بر روي زمینه و هدف:

لذا هدف اصلي اين تحقيق توليد و تعيين خصوصيات سيليکاي حاصل از شلتوک برنج به عنوان جاذبي ارزان و موثر در  ،توجه شديدي شده است
 حذف آالينده هاي زيست محيطي بوده است.

صل از شلتوک برنج مورد بررسي قرار گرفت. شلتوک خام از كارخانجات دراين مطالعه توليد سيليکا و ويژگيهاي سيليکاي حا روش بررسی:

 110حرارت  در ساعت 24 مدت به سپس ،شوند تميز تا شد شستهي كش لوله شير آب با خام کشلتو شاليکوبي شمال ايران تهيه گرديد. ابتدا
 درصد 10 کسولفوري اسيد درصد و 3 کكلريدري اسيد اب يشوي اسيد .گرفت قرار يشوي اسيد فرآيند در گاه آن .شدک خش گراد سانتي درجه

 آب با شده يشوي اسيد کشلتو . پس از آنشد ساعت انجام 2 مدت به اسيد دو اين مخلوط از ليتر 1 با کازشلتو گرم 50 نسبت به )حجمي(

 گراد يدرجه سانت 800 حرارت با هكور در نهايت در. شد کخش ساعت 4 مدت به گرادي سانت درجه 100 حرارت با آون در و شسته شده مقطر

 . شد تهيه برنج شلتوک يسيليکا ساعت 4 مدت به

نتايج حاصل از بررسيهاي شيميايي سيليکاي حاصل از شلتوک برنج نشان داده است كه جاذب توليد شده داراي مقادير بااليي از سيليس  یافته ها:

سط ميکروسکوپهاي الکتروني نشان داده است كه سيليکاي توليد شده داراي تخللي درصد مي باشد. بررسيهاي مرفولوژي تو 94به ميزان بيش از 
مناسب براي جذب آالينده هاي زيست محيطي مي باشد. همچنين آزمايشات انجام شده نشان داده است كه سيليکاي حاصل داراي سطح ويژه 

د شده در حذف آالينده هاي زيست محيطي نظير سرب، كادميوم و گرم بر متر مربع مي باشد. جاذب تولي 226بسيار مناسب به ميزان بيش از 
 كروم شش ظرفيتي از محيطهاي آبي مورد مطالعه قرار گرفته كه راندمان بااليي را در حذف اين آالينده ها نشان داده است.

ه مي تواند يک جاذب مناسب بوده كبر اساس يافته هاي اين تحقيق، سيليکاي حاصل از شلتوک برنج داراي ويژگيهاي بحث و نتیجه گیری: 

 به عنوان جاذب موثر و ارزان در حذف آالينده هاي زيست محيطي مورد توجه جدي قرار گيرند.

 آالينده هاي زيست محيطي، سيليکاي شلتوک برنج، مواد جاذب  واژه های کلیدی:
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 یاو شبکه های ملی در بال سيستم های مدیریت اطالعات سالمت نيازهای اطالعاتی

 *سهيالسادات قضوي شريعت پناهي

 دانشکده پرستاري و پيراپزشکي،دانشگاه علوم پزشکي سمنان،سمنان،ايران 

 

مشخص شده است..تعدادي از كشورها سيستم هاي اطالعات مديريت در  اهميت مديريت موثر در بخش باليا بطورروزافزوني مقدمه و هدف:

رده اند.اين مطالعه به سه بخش مي پردازد.كمک به طراحي نيازهاي اطالعاتي مديران، در فازهاي باليا را براساس نيازهاي كشورشان تنظيم ك
 مختلف سيکل باليا،مرور و مقايسه بعضي از كشورها در اين خصوص و پيشنهادات براي يکپارچگي در سطح ملي، منطقه اي. 

ز آخرين منابع موجودكتابخانه اي،الکترونيکي تخصصي استفاده شده مطالعه حاضرمروري سيستماتيک مي باشد.جهت جمع آوري داده ها ا روش:

 است. 

ده انيازهاي اطالعاتي مديران در باليا از دو بخش تشکيل شده است فعاليتهاي قبل و بعد از باليا.دو گروه از دادهها در باليا عبارتند از د یافته ها:

ز باليا در خصوص تاثير بال و منابع در دسترس براي مقابله.براي ايجاد سيستم مديرت كشور و خطرات ،داده هاي زمان واقعي بعد ا هاي خط پايه
دو بخش ضروري مي باشد:تعريف سيستم،بررسي داده هاي موجود و يکپارچه كردن آن،استفاده از سيستم شامل سه بخش است:برنامه ريزي  باليا

 وآمادگي،پاسخگويي و بهبود. 

ياز بررسي شود . اين امر ن بطور جامعتر اطالعاتي سيستم هاي مديريت اطالعات سالمت كشورهاي مختلف الزم است نيازهاي نتیجه گیری:

الياي طبيعي و بهبود واكنش نسبت به ب از آنها جهت كاهش خطرات و بهره برداري به پشتيباني فني و مالي بيشتر بين المللي دارد تا زمينه ارتقاء
 فراهم شود. 

 سيستم هاي مديريت اطالعات، شبکه هاي ملي، نيازهاي اطالعاتي باليا، کلمات کلیدی:
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 ارزیابی ریسک بهداشت، ایمنی و محيط زیست در آزمایشگاه دانشگاهی: یک مطالعه موردی
 2، رودابه حافظي1عليرضا دهدشتي

 اي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان،  بهداشت حرفه اي، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت ،گروه بهداشت حرفه (PhD)دكتراي 1

 مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي سمنان. 2

 

 ي،فيزيک زيان آور عوامل محسوب مي شوند. آزمايشگاهي متنوع فرآيندهاي انجام براي هايي مکان دانشگاهي هاي آزمايشگاه :هدف و زمینه

 زيست و ايمني بهداشتي، خطرات ارزيابي و شناسايي حاضر مطالعه از هدف. يط آزمايشگاه وجود دارددر مح مکانيکي و بيولوژيکي شيميايي،
 .باشد مي دانشگاهي آزمايشگاه يک در محيطي

ا توجه ب. گرديد مطالعه، چک ليست طراحي با درنظر گرفتن محيط آزمايشگاهي مورد .گرديد اجرا موردي صورت به مطالعه طرح :بررسی روش

اف مطالعه متغير هاي مورد نياز براي ارزيابي در حيطه هاي بهداشت و سالمت، ايمني و محيط زيست در چک ليست گنجانده شد. در جمع به اهد
 نفر از كارشناسان آزمايشگاه استفاده شده است. 10آوري دادها از روش مشاهده و مصاحبه با 

عوامل مخاطره آميز مرتبط با بهداشت، ايمني و پيامدهاي زيست محيطي را به ترتيب  نتايج به دست آمده از چک ليست نشان داد موارد :ها یافته

 كرومات ،EDTA و پرخطرترين سولفوريک اسيد و استيک اسيد سديم، هيدروكسيد بنزن، ، ريسک رتبه اساس بر مورد بوده است. 10و  42، 15
را به خود  يطيمح زيست و ايمني بهداشتي، لحاظ به تركيب آميزترين طرهمخا بنزن ريسک، درجه اساس بر. بودند ترين خطر كم فنل و پتاسيم

 اختصاص داد.

در ارزيابي ريسک آزمايشگاهي بايد عوامل مخاطره آميز ار نظر بهداشتي ، ايمني و محيط زيست بررسي شوند. در هر برنامه  :گیری نتیجه

 طر عوامل، مورد نظر قرار گيرد. پيشگيري براي اجراي اقدامات اصالحي ضروري است درجه احتمال خ

 احتمال خطر درجه دانشگاهي، آزمايشگاه ريسک، ارزيابي :ها واژه کلید
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 "سالمت معنوی و ارتباط آن با عزت نفس در بيماران سرطانی تحت شيمی درمانی"
 4، حميد رضا بيکي 3، نعيم السادات كيا2،مجيد مير محمد خاني1٭فرح عباسيان

 وزش پرستاري، مدرس دانشگاه آزاد واحد سمنان كارشناسي ارشد آم-1
 ات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکي سمنانقيقاپيدميولوژيست ، استاديار دانشگاه علوم پزشکي سمنان ،مركز تح-2
 ات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکي سمناندكتري پزشکي اجتماعي مركز تحقيق-3
 دانشگاه علوم پزشکي سمنان كميته تحقيقات دانشجويي،  نت داخلي،رزيد-4

 
وبه برخورداري از  داشتهبعد سالمت دركنار ديگر ابعاد سالمت )جسمي،رواني،اجتماعي( قرار معنوي بعنوان جديدترين سالمتمقدمه و هدف : 

فس . عزت نبرتر قدسي، ديگران و خود اطالق مي شودمتقابل مثبت با يک قدرت حاكم و  احساسات مثبت اخالق و حس ارتباط حس پذيرش،
عبارت است از ارزشيابي كلي شخص از ارزشمندي اش در آنچه انجام مي دهد، يک هيجان مرتبط با ارزش شخصي است كه از مجموعه افکار ، 

زندگي آنها معني دار و هدفمند شده و  بيماراني كه در آنها سالمت معنوي تقويت مي شود .احساسات و تجاربمان در طول زندگي ناشي مي شود 
 ت معنويتاثير مولفه سالم بطور موثر مي توانند با بيماري خود سازگار شده و مراحل آخر بيماري را به خوبي بگذرانند ،اين مطالعه بر آن است تا

 بررسي كند.  را برعزت نفس بيماران سرطاني در جهت تقويت نيروي مقابله ايشان
سرطان كه به جهت شيمي درماني به بخش انکولوژي  به مبتال نفر افراد 172 همبستگي است ، نوع از ر اين مطالعه كهد :مواد و بررسي

و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ جمع  سالمت معنوي پرسشنامه ، كرده اند شركت داشتند . داده ها از طريق مراجعه بيمارستان فاطميه و كوثر
  آوري شد .

مرد  % 3/37زن و  % 7/62  بودو از اين تعداد 25/50 ± 29/15 ن سني و انحراف معيارافراد شركت كننده در اين پژوهشميانگي  :يافته ها

بوده است.ارتباط معني  14/11 ± 2/ 53،  19/98±14و عزت نفس بيمار ان به ترتيب  حضور داشتند . ميانگين و انحراف معيار سالمت معنوي
 نفس بيماران سرطاني مشاهده شده است.داري بين سالمت معنوي و عزت 

سازگاري  و مولفه سالمت ارتقاء جهت ريزي برنامه زمينه در را الزم تجربي پشتوانه دست اين از پژوهشهايي و نتيجه گيري : پژوهش حاضر
 .مي كند فراهم مناسب درماني تدابير اتخاذ و بيماران

 .سرطان ، سالمت معنوي ، عزت نفس :ليديلمات كك
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 1390دام به ترک اعتياد و عوامل مرتبط با در مراجعين به کلينيک های ترک اعتياد گناباداق
 3محبيپور مجتبي ،2مقدم صادق ليال ،1رسول سليماني مقدم 

برابر نرخ رشد جمعيت بوده است. براي مقابله با اين  3سال گذشته، ميزان رشد سوء مصرف مواد بيش از  20مقدمه و هدف:در ايران، طي 
 طور كلي شامل سه رويکرد پيشگيري،درمان و كاهش آسيبكه به  سترش يافته استگاخير به تدريج هاي  رويکرد كاهش تقاضا درسالمعضل، 

در  مهميک موضوع ، جهت ترک معتادين نموده است. خدماتدر حال حاضر اقدام به ارائه  كز درمان سرپايي معتادانادر زمينه درمان، مر .است
است. پژوهش حاضر با هدف تعيين عوامل مرتبط با اقدام به ترک اعتياد در مراجعين به كلينيک هاي علت اقدام به ترک اعتياد ، ترک اعتياد

 ترک اعتياد گناباد طراحي و اجرا گرديده است.
انجام  1389-90درسال ، گنابادترک اعتياد  هاي توصيفي تحليلي است كه در مراجعين به كلينيک مطالعهحاضر يک مواد و روش ها:پژوهش 

ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه خود ساخته دو قسمتي بوده كه بخش  گيري آسان انتخاب شدند،شده است. واحد هاي پژوهش به روش نمونه
و  ماعياجتادگي، خانو ،فردياول آن فاكتورهاي دموگرافيکو بخش دوم مربوط به عوامل مرتبط با اقدام به ترک اعتياد كه عبارت بودند از:عوامل 

 و آزمون كاي اسکوئر تجزيه و تحليل شدند. SPSS. نتايج حاصل با استفاده از نرم افزار اقتصادي

سال و ميانگين سن شروع  48/40±37/10درصد( زن بودند. ميانگين سن،  4نفر، ) 6درصد( مرد و  96نفر، ) 144مراجعه كننده 150يافته ها:از  

درصد موارد نحوه ي مصرف به صورت  7/30يشترين مواد مصرفي به ترتيب ترياک، كريستال و هروئين بود و در سال و ب 58/24±28/7 اعتياد
 درصد موارد، مشوق براي ترک، آشنايي با مراكز ترک اعتياد بود.  44تدخيني بود. در 

 ردي و خانوادگي بود.عوامل اقتصادي، اجتماعي، ف ترک، به ترتيب نتيجه گيري:بيشترين عوامل مرتبط با اقدام به
 اعتياد،كلينيک ترک اعتياد،اقدام به ترک:كلمات كليدي
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 بررسی هوش هيجانی و تيپ شخصيتی و ارتباط آن با استرس شغلی در پرستاران

 3، زهرا يوسفي3، فاطمه صديقي2امير نوايي ،1*سميه رحيمي مقدم

 سنده مسئول(مربي، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده علوم پزشکي نيشابور) نوي -1

 دانشجوي كارشناسي پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم پزشکي نيشابور  -2

 مهندسي بهداشت محيط، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم پزشکي نيشابور دانشجوي كارشناسي -3

 مشتريان و آنان ايمني و شغلي كاركرد به تواند يم و گذارد مي تاثير پرستاران رواني سالمت بر كار محيط رواني فشارهاي: هدف و مقدمه

 در را مختلفي رويدادهاي و شوند مي كار محيط وارد گوناگوني شخصيتهاي با پرستاران اين .كند وارد آسيب بهداشتي خدمات ارائه مراكز

باط آن با استرس شغلي در پرستاران ارت و شخصيت تيپ هوش هيجاني و بررسي هدف با حاضر مطالعه رو اين از. كنند مي تجربه خود زندگي
 .است شده انجام علوم پزشکي نيشابور دانشکده

بيمارستان آموزشي وابسته به دانشکده  در دوشاغل  پرستاران از نفر 300برروي تحليلي -توصيفي نوع از مقطعي مطالعه اين مواد و روش ها:
سنجش ميزان هوش هيجاني و تيپ شخصيتي  براي انجام شد. 1393ر سال صورت سرشماري وارد مطالعه شدند د به علوم پزشکي نيشابور كه

در  استفاده شد و از پرسشنامه هاي هوش هيجاني و تيپ شخصيتي و جهت سنجش ميزان استرس شغلي از پرسشنامه استرس شغلي اسپيو
رگرسيون  اي آماري آناليز واريانس، كاي دو وو با استفاده از آزمون ه 20نسخه SPSS نهايت داده هاي چمع آوري شده با نرم افزار آماري

 خطي انجام شد.
خودكنترلي خود  ،خودآگاهي شخصيتي افرد با تک تک مولفه هاي هوش هيجاني )عوامل  نشان داد بين تيپ مطالعه حاضر :يافته ها
دارند از هوش هيجاني باالتري بهره  A( به طوري كه افرادي كه تيپ شخصيتي <P/05اجتماعي ارتباط معناداري دارد ) هوشياري ، انگيزي

شغلي  همچنين بين تيپ شخصيتي افراد و استرس .شغلي دارد سترس يافته ها نشان داد كه هوش هيجاني نقش تعيين كننده اي درمند هستند. 
 نيز رابطه معناداري بدست نيامد.

ي نقش هوش هيجان ميزان هوش هيجاني تاثير ميگذارد و بر با توجه به نتايج به دست آمده مشخص مي شود تيپ شخصيتي افراد گيري: نتيجه
 روان هاي آزمون استخدام بدو در مناسب افراد انتخاب جهت شود مي در ميزان استرس شغلي افراد دارد. بنابراين پيشنهاد تعيين كننده اي

 . آيد عمل به اقدام شخصيتي و تيپ شخصيتي و تعيين ميزان هوش هيجاني افراد هاي ويژگي قبيل از شناسي
 

 پرستار، استرس شغلي شخصيتي، تيپ هوش هيجاني، كلمات كليدي:
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بررسی اختالالت شخصيت در افراد دارای اختالل سوء مصرف مواد مراجعه کننده به مراکز ترک 

 اعتياد 
 2، زينب پارسانيا 1الهه جهان

 سمنان، سمنان، ايران كارشناس ارشد آموزش پرستاري بيمارستان كوثر، دانشگاه علوم پزشکي .1

 .مربي، كارشناس ارشد پرستاري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد سمنان2

شکل جهاني مي    مقدمه و هدف: شکل اعتياد به مواد مخدر، يک م سي   م شد و برر شگيري از اعتياد به      با ست كه پي شان داده ا هاي علمي ن
انجام  خصوصيات شخصيتي افراد معتاد ن پديده درصدد برآمديم تا تحقيقي در زمينه تر از درمان است. لذا با توجه به اهميت حياتي اي مراتب آسان 

 دهيم، تا با شناخت بيشتر خصوصيات شخصيتي افراد معتاد بتوان اقدامات پيشگيري بهتري به عمل آورد.

ترک اعتياد شتتهر ستتمنان با روش    نفر از افراد معتاد مراجعه كننده به مراكز 200همبستتتگي،   -توصتتيفي  در اين مطالعهمواد و روش ها: 
ه نامه ميني مالت بود كنامه مشخصات دموگرافيک و پرسش   ها در اين پژوهش شامل پرسش  گيري آسان انتخاب شدند. ابزار گرداوري داده  نمونه

 . باشدسوالي پرسشنامه شخصيت سنج چند وجهي مينه سوتا مي 71فرم كوتاه 
صد از بيماران معتا  2/75ها: يافته ضداجتماعي،      در صيت  شخ سکيزوفرني،     4/56د، مبتال به اختالل  صد ا صد مبتال به اختالل   3/70در در

ستفاده از مواد با  درصد هيپومانيا بودند. بين جنسيت، وضعيت شغلي، مصرف هم       5/54شخصيت پارانوئيد و    زمان از چند نوع ماده مخدر و مدت ا
 . (p<05/0داري ديده شد )فرني ارتباط آماري معنياختالالت شخصيت ضد اجتماعي، پارانوييد و اسکيزو

مداخالت روانپزشکي در مراكز درمان سوءمصرف مواد در  رسداختالالت شخصيتي در افراد معتاد به نظر مي با توجه به شيوع باالي گيري:نتيجه
 باشد.كنار دارودرماني كامال ضروري و الزم مي

 مصرف مواد. اختالل شخصيت، اختالل سوء كلمات كليدي:
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 1390بررسی سبک های یادگيری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 

 1، سيما بهزادفر1، محسن پورعزيزي2، راهب قرباني1*رضا پورعلي

 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشکده پزشکي، دانشگاه دانشجويي، تحقيقات كميته 1
 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايراناعي موثر بر سالمت، مركز تحقيقات عوامل اجتم 2

 

: آگاهي از نوع سبک يادگيري دانشجويان ميتواند روشهاي آموزشي را متناسب با سبک يادگيري دانشجويان تغيير داده و موجب مقدمه و هدف

دگيري دانشجويان پزشکي با استفاده از متغيرهاي مختلف، در جهت بهبود و بازده آموزشي باالتر شود. هدف از اين مطالعه بررسي سبک هاي يا
 ارتقاء كيفيت آموزشي مي باشد.

 91-90در اين مطالعه توصيفي مقطعي، دانشجويان پزشکي مقطع علوم پايه دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي مواد و روش ها: 

ت ارزيابي سبک هاي يادگيري از پرسش نامه استاندارد وارک كه روايي و پايايي آن به اثبات به روش سرشماري مورد بررسي قرار گرفتند. جه

مورد تجزيه  05/0با سطح معني داري  SPSS 17رسيده است، استفاده شد. داده هاي جمع آوري شده بر اساس راهنماي پرسش نامه در نرم افزار 
 و تحليل قرار گرفت. 

در سال اول  %4/48 پسر، % 8/40نمونه هاي مورد بررسي دختر و  % 2/59نفر شركت داشتند كه در مجموع  125در اين مطالعه یافته ها: 

( و مابقي استفاده Unimodalدانشجويان فقط از يک سبک يادگيري ) %84وجود داشتند.  16با معدل باالي  % 56تحصيل )ترم اول و دوم( و 

( بيش تر از ساير سبک ها مورد ترجيح دانشجويان قرار داشت. پس از Auditoryشنيداري ) از چند سبک يادگيري را ترجيح مي دادند. سبک

( قرار داشت. ارتباط معني داري Visual( و ديداري )Kinesthetic(، حركتي )Read/Writeخواندني )-آن و به ترتيب سبک هاي نوشتني

 (. P <05/0نشد) بين سبک يادگيري با جنس، مقطع تحصيلي و معدل دانشجويان مشاهده
در مطالعه پيش رو سبک شنيداري به عنوان سبک غالب يادگيري دانشجويان پزشکي مقطع علوم پايه شناخته شده است. افراد نتیجه گیری: 

ري يمتمايل به اين سبک دوست دارند كه گوش دهند و از طريق شنيدن مطالب را فرا بگيرند. رويکردهاي آموزشي نسبت به سبک هاي غالب يادگ
هاي ردانشجويان كمک فراواني را به آموزش دانشکده ها، گروه هاي آموزشي و اساتيد راهنماي دانشجويان مي نمايد تا با توجه به اين مهم راهکا

  ارتقائ آموزشي فراهم گردد.
 سبک يادگيري، وارک، دانشجوکلمات کلیدی : 
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 یک مطالعه کيفیتله پاتولوژی در ایران از دیدگاه متخصصين آسيب شناسی: 
 3، محسن پورعزيزي2، مجيد ميرمحمدخاني1،راضيه السادات موسوي 1، حليمه جمال1*، آزاده نائيجي 1سهيال بيات

 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه،دانشجويي  تحقيقات كميته سالمت، اطالعات فناوري دانشجوي 1
 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم شگاهدان، سالمت بر مؤثر اجتماعي عوامل تحقيقات مركز 2
 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه دانشجويي، تحقيقات كميته. دانشجوي پزشکي، 3

 

نمونه مجازي است كه در ايران يک مقوله نو به شمار مي آيد. در مطالعه كيفي حاضر  تله پاتولوژي، تبادل نظرات تخصصي با استفاده از مقدمه:

 موانع تله پاتولوژي در كشور از ديدگاه متخصصين آسيب شناسي بررسي شده است.جايگاه و 

 45مصاحبه ي نيمه ساختاريافته در جلسات مصاحبه  شاغل در دانشگاه علوم پزشکي سمنان، مورد متخصصين آسيب شناس مواد و روش ها :

 يل محتوا قرار گرفت.و مورد تحل دقيقه اي قرار گرفتند. فايل هاي صوتي جلسات پياده شد 80تا 

اصلي شامل نياز به وضوح  درون مايه 8و جمع بندي آنها ،  بر اساس عبارات بيان شده توسط شركت كنندگان در جريان تحليل داده ها،: یافته ها

ي، ترجيح اشتن تجربه كافاساليدها در تله پاتولوژي، صرفه جويي در زمان، بسترهاي پياده سازي، نياز به امکانات و تجهيزات، مسائل قانوني، د
اي رنمونه واقعي و پييشگام شدن شهرهاي بزرگ و دانشگاه هاي مادر در اين زمينه استخراج گرديد. به اعتقاد ايشان، گرچه تله مديسين اساسا ب

دانشگاه هاي  اتولوژي درنياز متخصصان به تله پ رفع نياز در مناطق دور تعريف مي شود، اما بدليل تنوع و پيچيدگي نمونه هاي آسيب شناسي،
   بزرگ نيز قابل توجه است.

تله پاتولوژي مورد نياز همه متخصصان پاتولوژي است، اما فاقد جايگاه تعريف شده در كشور مي باشد. از نظر زير ساخت نياز به  نتیجه گیری:

يک مي تواند از جايگاه قابل قبول و مؤثري برخوردار حمايت جدي از جانب ارگان هاي متولي و جامعه آسيب شناسان ايران دارد و در آينده نزد
 باشد. دانشگاههاي مادر بايد در اين راه پيشگام باشند . 

 تله پاتولوژي، متخصصين آسيب شناسي، نمونه مجازي، تله مديسين واژگان کلیدی:
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 به ساتيدا یسرتد کيفيت شيابیارز از گلستانپزشکی معلو هنشگادا ننشجویادا تجربيات تبيين

 نالینآ یابیارز روش
 سميرا سعيدي

 گلستان پزشکي علوم دانشگاه دانشجويي تحقيقات كميته

 يسيلهو به دانستاا شيابيارز نوين يها روش از يکي كه نالينآ شيابيارز از ننشجويادا هيدگاد سيربر هميتا به توجه با :هدف و مقدمه

 مبتني و نهاهوشمند نگاهي ،مهم اربزا ينا از دهستفاا و يگيرركا به در دخو ساسيا و حياتي نقش ييفاا ايبر انمدير ستا زمال ،ميباشد نشجودا
 يابيارز روش به ساتيدا يسرتد كيفيت شيابيارز از ننشجويادا تجربيات تبيين مطالعه اين از هدف بنابراين. باشند شتهدا عموضو ينا به نشدا بر
 .باشد مي نالينآ

 توجه با گلستان پزشکي علوم دانشگاه دانشجوي 20 بين در هدفمند ي گير نمونه روش به 1393 سال در كيفي مطالعه ناي :ها مواد و روش

 هاي احبهمص از.  شدند مطالعه وارد سنتي روش به و الين آن طريق از استاد ارزشيابي نوبت يک حداقل تجربه داشتن ، مطالعه به ورود معيار به
 ارزشيابي از را خود تجربيات.  شد پرسيده كنندگان مشاركت همه از كلي سوال يک حداقل شد استفاده تاطالعا آوري جمع براي يافته ساختار نيمه
 محتوي حليلت روش به و تايپ ها مصاحبه.  شد استفاده بيشتر اطالعات اورده بدست براي كاوشي سواالت از.  نمائيد بيان الين ان طريق از استاد

 . تگرف قرار تحليل و تجزيه مورد مرسوم

 نداشتن ، ردنك پر فرصت سر ، نماندن محرمانه از ترس ، ها پاسخ كيفيت و كميت حفظ ، بودن صرفه با ، مطالعه اين اصلي مضامين :ها یافته

 دنش فاش از ترس هنوز سابق همانند ايد مي نظر به اما.  كردند استقبال بيشتر را جديد روش دانشجويان.  شد استخراج بودن روز به ، ناظر
 . است مانده باقي دانشجويان بين روش اين در دانشجو مشخصات

 اما پسندند مي تيسن روش از بيشتر بسياري داليل به را روش اين دانشجويان كه است اين از حاكي دانشجويان تجربيات از نتايج :گیری نتیجه

 . نيست دانشجويان براي كننده توجيه واضح بصورت استاد نزد آنها ماندن گمنام و انها دادن پاسخ درستي نحوه هم هنوز

  پزشکي علوم ، الين آن ، دانشجو استاد، ارزشيابي :کلیدی کلمات
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 عوامل موثر بر فعاليت کالسی از دیدگاه اساتيد و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

 1پورحسيني مصطفي ،1مهابادي اشرفي امين ،3قرباني راهب ،2زاده مهرعلي سميرا ،1مهدي سادات اخوي

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه -ايران سمنان، پزشکي علوم دانشکده پزشکي، دانشگاه دانشجويي، تحقيقات كميته-1

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه -ايران سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پزشکي، دانشکده-2

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان -دانشگاه علوم پزشکي سمنان، ايران ر سالمت و گروه پزشکي اجتماعي،ب موثر اجتماعي عوامل تحقيقات مركز-3

 

آموزش عالي نقش اساسي و محوري در فرآيند توسعه و هماهنگي بين ابعاد مختلف جامعه را دارا مي باشد و دانشگاه به عنوان  :و هدف مقدمه

ن عواملي برعهده دارد. فعاليت كالسي دانشجويان يکي از مهمتري معمار علم براي توليد دانش نو و تربيت نيروي انساني مسئوليتي بسيار سنگين
است كه در جذب آنان به درس و يادگيري آن تاثير گذار است. تحقيق انجام شده به منظور تعيين عوامل موثر بر فعاليت كالسي دانشجويان 

 پزشکي از ديدگاه اساتيد و دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي سمنان مي باشد.

اين مطالعه به صورت توصيفي و به روش سرشماري با ارائه پرسش نامه به اساتيد علوم پايه و باليني و دانشجويان پزشکي  :هاروش مواد و 

دانشگاه علوم پزشکي سمنان صورت گرفت. پرسش نامه تهيه شده شامل دو بخش مشخصات فردي و سواالت مرتبط با عوامل موثر بر فعاليت 
به ترتيب براي پاسخ هاي بسياركم، كم، متوسط، زياد و بسيار زياد نمره  5تا  1ان بود. سئواالت پرسشنامه در مقياس ليکرت از كالسي دانشجوي

 گذاري شد.

ين ( مهمتر5از  26/4)با ميانگين « تفهيم ارتباط درسي با آينده شغلي»و « بها دادن به فعاليت دانشجو در كنفرانس»از ديدگاه اساتيد  یافته ها:

 هعوامل در افزايش انگيزه دانشجويان پزشکي در فعاليت هاي كالسي است. از ديدگاه دانشجويان پزشکي، مهمترين عوامل موثر در افزايش انگيز
،  44/4با ميانگين «تفهيم ارتباط درسي با آينده شغلي»، 52/4با ميانگين « عالقه به رشته تحصيلي»دانشجويان پزشکي در فعاليت كالسي، 

 بوده است.  33/4ميانگين « عالقه به مباحث درسي»و 35/4ميانگين «دت زمان كالس درسي م»

با توجه به اهميت فعاليت كالسي دانشجويان و ايفاء نقش فعال دانشجو در حين يادگيري پيشنهاد مي شود كه از روشهاي نوين  نتیجه گیری:

، بحث گروهي و كنفرانسهاي دانشجويي جهت ارتقاء كيفيت آموزش بهره  PBLآموزشي و جلب مشاركت دانشجويان در روند آموزش مانند روش
 جست. 

 ديدگاه دانشجويان -ديدگاه اساتيد  -فعايت كالسي دانشجويانواژه هاي كليدي: 
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 رضایتمندی و یادگيری توأم ارتقاء سوی به گامی مشارکتی آموزش
 2آگاه ژيال ،1زاده شريف معصومه

 دانشجويي تحقيقات كميته -مامايي و پرستاري دانشکده -شاهرود پزشکي علوم دانشگاه -مامايي در رهمشاو ارشد كارشناسي -1
 سبزوار -سبزوار پزشکي علوم دانشگاه مامايي، و زنان گروه استاديار زنان، متخصص -2

 

 به رسيدن براي. است زندگي اساسي ايهمهارت كسب براي افراد شخصيت تکوين پيشرفته جوامع در تربيت و تعليم اهداف از :مقدمه و هدف

 است گروهي بحث بر مبتني مشاركتي آموزش هاروش اين از يکي. كرد خواهد فراهم را مناسب هايزمينه تدريس فعال هايروش اهداف، اين
 سمت به گروهي، صورت به دانشجويان آن طي و شوندمي گفتگو طريق از هم كنار در جديد دانش آموزش و موجود دانش درگير دانشجويان كه

 .كنندمي حركت مشترک اهداف
 .شد اجرا "دانشجويان رضايتمندي و يادگيري برميزان سخنراني و مشاركتي تدريس هايروش اثربخشي مقايسه" هدف با حاضر مطالعه: هدف

 سوم سال دانشجويان كل "قانوني پزشکي و مامايي مقررات و اخالق تاريخ،" واحدي 2درس در تجربي، نيمه مطالعه اين :ها مواد و روش

 به تدريس روش دو كه شد ريزيبرنامه سبزوار پزشکي علوم دانشگاه در1392-93تحصيلي ستال در( سرشماري صورت به نفر 21) مامايي
 عديب جلسه هشت در. برگزارشد سخنراني شکل به استاد توسط اول جلسه درهشت تدريس. درآمد اجرا به آنها براي ترم طي در متوالي صورت
 هر و شد تقسيم چهارنفري هايگروه در دانشجويان بين درسي مطالب. شد اجرا اسکينر روش براساس گروهي بحث بر مبتني مشاركتي روش

 بين در استاد. داشتند اظهارنظر و مشاركت بحث در كالس، دانشجويان. نمودند ارائه مباحثه با همراه powerpointشيوه با را خود مطلب يک
 روش هر پايان در. كردمي اضافه مطروحه موضوعات به تکميلي مطالب لزوم صورت در و داشت عهده بر را هدايتگر نقش فقط شجوياندان

. گرفتند قرار وتحليل تجزيه مورد مستقلتي آماري آزمون با اطالعات. شد تهيه دانشجويان از رضايتمندي پرسشنامه و شد برگزار علمي آزمون

05/0 p< شد گرفته نظر در اردمعني. 

 و 88/16±1/1 نمره20 مجموع از سخنراني روش در علمي ارزشيابي آزمون نمره ميانگين و14/21 ±57/0 دانشجويان سني ميانگين :ها یافته

 و 86/2 يسخنران روش از رضايت نمره ميانگين(. p < 0001/0)بود معنادار آماري نظر از آنها اختالف كه بود 76/18±58/0 مشاركتي روش در

(. p < 0001/0)باشدمي معنادار آماري نظر از اختالف اين و است( 3عدد) مقياس نظري متوسط حد از باالتر كه بود 5 از 7/3 مشاركتي روش در
 روش از موثرتر دانشجويان ارتباطي هايمهارت و يادگيري ميزان افزايش در مشاركتي روش كه داد نشان پرسشنامه سواالت حيطه پنج

 .است رانيسخن

 سازيآماده و ارتباطي مهارتهاي ارتقاء به دانشجويان، افزايي دانش و تحصيلي پيشرفت در بسزا تاثير برعالوه مشاركتي روش :گیری نتیجه

 رشپرو در هادانشگاه در تدريس نوين هايروش گسترش لذا. كندمي شاياني كمک اجتماعي مسائل با مواجهه و بازاركار به ورود جهت آنها
 .بود خواهد كنندهكمک كارآمد نيروهاي

 رضايتمندي ،سخنراني، يادگيري،مشاركتي :کلیدواژه
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 منانس توانبخشی دانشکده دانشجویان و اساتيد دیدگاه از تحصيلی پيشرفت بر موثر عوامل
 5قرباني راهب ،4خليلي عموزاده محمد ،3آقاجاني حاجي سعيد ،2پور رشيدي علي ،1احساني راضيه

 سمنان شهرستان بهداشت مركز -سمنان پزشکي علوم انشگاهد 1
  فيزيولوژي گروه و تحقيقات مركز -پزشکي دانشکده - سمنان پزشکي علوم دانشگاه 2

 (EDC)پزشکي آموزش توسعه و مطالعه مرگز -سمنان پزشکي علوم دانشگاه 3
 پيفيزيوترا آموزش گروه -توانبخشي دانشکده -سمنان پزشکي علوم دانشگاه 4
  اجتماعي پزشکي گروه و سالمت بر موثر عوامل اجتماعي تحقيقات مركز -پزشکي دانشکده -سمنان پزشکي علوم دانشگاه 5

 دفه با مطالعه اين.باشد مي مختلف عوامل از متاثر كه بوده آموزشي هرنظام كارآمدي مهم هاي شاخص از تحصيلي پيشرفت :هدف و مقدمه

 .شد جامان سمنان پزشکي علوم دانشگاه توانبخشي دانشکده دانشجويان و اساتيد ديدگاه از تحصيلي پيشرفت بر موثر عوامل بررسي

 هاي رشته باالتر و دوم سال دانشجويان از نفر 130 تعداد ،1391-1392 سال در مقطعي، نوع از تحليلي -توصيفي مطالعه اين در :مطالعه روش

 تندداش حضور مذكور دانشکده در پژوهش انجام زمان در كه توانبخشي دانشکده اساتيد از نفر 40 و نيگفتاردرما و كاردرماني فيزيوتراپي، كارشناسي
 يعموم مشخصات شامل آن اول قسمت كه اي ساخته محقق پرسشنامه از ها داده آوري جمع براي. گرفتند قرار مطالعه مورد سرشماري، روش به
 مقاالت و اه پژوهش منابع، از شده استخراج تحصيلي پيشرفت موثربر عوامل مهمترين و نظري چارچوبهاي به استناد با پرسشنامه دوم قسمت و

 و اجتماعي، -اقتصادي خانوادگي، آموزشي، محيط امکانات دهنده، فراگير،آموزش ي حيطه 5 در سوال 25 شامل اساتيد، از خواهي نظر و مختلف
 ز سشنامهاپر پايايي صوري، و محتوي اعتبار ازطريق پرسشنامه روايي تعيين از بعد.رديدگ استفاده بود، شده طراحي اي درجه 5 ليکرت مقياس در

 به هفته 2 زماني فاصله با و مرحله دو در انشجويان، د و اساتيد از نفري 30 نمونه يک روي بر بازآزمايي و كرونباخ آلفاي آزمون روش طريق

 هاي باآزمون ، spss 16 افزار نرم به ها داده ورود و ، ها پرسشنامه آوري وجمع توزيع زا بعد. گرديد محاسبه 84/0 و 79/0 آزمون، نوع ترتيب
 . گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد واليس كروسکال و ويتني من

 انحراف و نميانگي با ترتيب به)) فراگير حيطه به مربوط عوامل دانشجويان، هم و اساتيد ديدگاه از پژوهش، مورد حيطه پنج بين در :ها یافته

( 53/3±53/0) خانوادگي حيطه به مربوط عوامل اساتيد، ديدگاه از كه حالي در. كرد كسب را امتياز باالترين(( 17/4±52/0) و( 43/4±49/0) معيار
 ها ديدگاه يسهمقا. داد اختصاص خود به را امتياز كمترين( 84/3±90/0) آموزشي محيط امکانات حيطه به مربوط عوامل دانشجويان، ديدگاه از و

 001/0) اجتماعي – اقتصادي حيطه و=( p 017/0) خانوادگي حيطه ،=(p 007/0)فراگير حيطه در دانشجويان و اساتيد ديدگاه بين كه داد نشان

p )=رشته به قهعال انگيزه، اساتيد، همچون تحصيلي رشته شغلي آينده بر عالوه دانشجويان موجود، عوامل بين از. دارد وجود داري معني تفاوت 
 . اند دانسته تحصيلي پيشرفت بر موثر عامل مهمترين را نفس به اعتماد و تحصيلي

 نقش دانشجويان رد تحصيلي رشته به عالقه و نفس به اعتماد انگيزه، افزايش بخصوص آنها با مرتبط عوامل و فراگيران به توجه :گیری نتیجه

 .دارد آنان تحصيلي پيشرفت در بسزايي

 تحصيلي پيشرفت دانشجويان، ديدگاه،اساتيد، :ها واژه کلید
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 تله پاتولوژی : سيستمی نوین در آموزش پاتولوژی 

 2،الهه گوزلي1مليحه صادقي

 مربي، گروه فناوري اطالعات سالمت، دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 ، كارشناس حوزه معاونت آموزشي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايرانكارشناس ارشد فناوري اطالعات سالمت 2

در فواصل فيزيکي دور  آموزش در پاتولوژي به طور سنتي به صورت فراگيري مستقيم دانشجو از استاد صورت مي گيرد.مقدمه و هدف : 

 از تصاوير ديجيتال از استفاده با بافت تشخيص ه پاتولوژي روندتل .امکان چرخش المها و برگزاري كنفرانس هاي مشترک به راحتي وجود ندارد

مي شود.  حاصل تخصصى براي تشخيص اوليه، مشاوره، آموزش و برگزاري سمينارها مركزى به آنها الکترونيک ارسال با معموأل است كه نمونه
 ام شد.انجنسبت به آن  ژي و ديدگاه پاتولوژيست هامطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير بکارگيري تله پاتولوژي در بهبود آموزش پاتولو

 ,pubmedاين مطالعه يک مطالعه مروري است و بر اساس مرور ساختارمند مقاالت منتشر شده در پايگاههاي اطالعاتيروش مطالعه : 

proquest, science direct, google scholar  ،SID  تله پاتولوژي در  ( در زمينه تاثير سيستم2013الي  2005)بين سالهاي
 با كليد واژه هاي انگليسي و فارسي مرتبط مي باشد.آموزش پاتولوژي و 

و  مشاوره كنفرانس ها،، پاتولوژيآموزش  انقالبي را در آثار اطالعات ديجيتال هاي آوري فنپيشرفت در مطالعات نشان مي دهد یافته ها: 

ارسال اساليدهاي شيشه اي جهت آموزش ممکن است با خطر اطق دور از هم كه تله پاتولوژي در منپاتولوژي ايجاد نموده و  تشخيص در
شکسته شدن و تخريب همراه باشد و همچنين در موارديکه امکان تهيه تعداد زياد از آنها، به خاطر كوچک بودن نمونه هاي بيوپسي سوزني 

ا ايجاد برخي سايت هاي آموزشي و پايگاههاي اطالعاتي و با براي نشان دادن يک ضايعه خاص وجود ندارد، راه حل مناسبي محسوب شده و ب
ارائه تصاوير مناسب و قابل دسترس از سوي گروهي از متخصصين ماهر كه در مورد تشخيص و درجه بندي ضايعات آن اتفاق نظر وجود دارد، 

كه پاتولوژيست ها به كاربرد سيستم ها و  . همچنين مطالعات نشان دادبه عنوان يک ابزار با ارزش براي آموزش پزشکي محسوب مي شود
پايگاههاي تله پاتولوژي و استفاده از آن جهت اهداف آموزش و گردآوري اطالعات تمايل دارند. دليل بي ميلي تعدادي از آنها نيز ترس از 

 . تشخيص نادرست، هزينه هاي سرمايه اي باال، ترديدها و مسائل قانوني ذكر شد

به نقش موثر تله پاتولوژي در آموزش پاتولوژيست ها،سازمان هاي مراقبت بهداشتي بايد خود را آماده پذيرش اين  با توجهنتیجه گیری : 

شبکه ژي، تله پاتولو كارآمد يک سيستمفراهم نمودن  به منظور ضروريسيستم و رهايي از چالش هاي ناشي از كاربرد آنها بنمايند. پيش نياز 
 تورالعملاست. همچنين دس تصاوير ديجيتالي مديريت در ثبت وقوي داشتن  و تجربه تضمين شده باال پهناي باند، انتقال داده هاي ساختارمند

و با در نظر گرفتن اهميت پروتکل هاي تبادل  معمولي آزمايشگاهي هاي در روش تركيب بهترين شيوه ها و تجارب در اين حيطه بايد ازالزم 
  .داده ايجاد شود
 ش، پاتولوژي، تله پاتولوژيآموزکلید واژه : 
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 بررسی علل تغيير رشته و کاهش انگيزه دانشجویان پرستاری 

 ، شريف ابراهيمي1جالل اسماعيلي

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه تشريح علوم ارشد كارشناس دانشجويكميته تحقيقات دانشجويي،  1
 تهران پزشکي علوم دانشگاه هماتولوژي ارشد كارشناس دانشجوي 2

با توجه به اهميت انگيزش در موفقيت تحصيلي، پيشرفت، رضايت شغلي و ا يجاد اعتماد به نفس دانشجويان پرستاري و با توجه  :و هدف دمهمق

 به ا ين كه اكثر مطالعات انجام شده فقط به بررسي كاهش انگيزه به صورت كمي پرداخته اند، لذا بر آن شديم تا جهت دست يابي به ديدگاهي
جامع در خصوص كاهش انگيزش دانشجو يان پرستاري مطالعه اي با رويکرد كيفي و با هدف تبيين درک دانشجو يان از ا ين پد يده عميق و 

ا  رمهم انجام دهيم. در اين پژوهش توجه به داليل ترک رشته در حرفه پرستاري را مورد تأكيد قرار داده و ضرورت انجام بررسي در اين زمينه 
 رد توجه قرارداده ايم. بيش از پيش مو

نفر از دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي شهيد  150پژوهش حاضر يک بررسي توصيفي تحليلي مي باشد.در اين مطالعه روش بررسی:

 به صورت تصادفي انتخاب شدندوازطريق پرسشنامه اطالعات جمع آوري شد. 8تا  4بهشتي بين ترم 

قه به پرستاري نداشتند وتصميم به تغيير رشته داشتند.عوامل مختلفي مانند جايگاه اجتماعي پايين، عدم شناخت درصد دانشجويان عال60 یافته ها:

كافي جامعه، تصوير سازي نامناسب پرسنل ، عدم ارتباط صحيح پرسنل پرستاري و مربي، عدم ارزش قائل شدن مسئولين بيمارستان و...را عامل 
 اين بي انگيزگي ميباشد. 

 در زمينه هايي كه سبب كاهش انگيزه دانشجويان شده است بايد تصميمات جدي اتخاذ شود  گیری: نتیجه

 
 رضايت شغلي|ترک حرفه پرستاري |كاهش انگيزه واژه های کلیدی:
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 بيمارستان های آموزشی و فراگير فعال و مشتاق برای پياده کردن تئوری در عمل 

  1سميرا سعيدي

 گلستان پزشکي علوم دانشگاه توسعه و مطالعات مركز جوييدانش مشورتي كميته --1 

مي توان گفت اصل موفقيت برنامه آموزش پرستاري، با كسب تجارب مطلوب باليني دانشجويان مرتبط مي باشد.بنابراين كيفيت  زمینه و هدف:

بالين، قادر به فراهم آوردن فرصت هايي جهت پيوند  بيمارستان هاي آموزشي درموازي با دانشکد هاي پرستاري نقش اساسي را در آموزش دارند .
 لاطالعات نظري دانشجويان با واقعيات عملي مي باشد تا آنان قادر باشند با كسب تجارب مفيد در اين محيط ها، توانمنديهاي الزم را در طو

 سسه آموزشي بودن مراكز آموزشي درماني دانشگاهدوران تحصيل خود كسب نمايند.هدف از اين مطالعه تعيين ديدگاه دانشجويان پرستاري از مو
 علوم پزشکي گلستان مي باشد . روش كار : اين مطالعه كيفي در مورد موسسه آموزشي بودن بيمارستان هاي مراكز آموزشي دانشگاه علوم پزشکي

يمه ساختار به عمل آمد. دانشجويان دانشجوي پرستاري مصاحبه ن12صورت گرفته است. جهت تجربيات دانشجويان با  1392گلستان در سال 
. مصاحبه دسابقه گذراندن حداقل يک ترم در محيط بالين را داشته اند . از آنان خواسته شد تجربيات خود را از آموزشي بودن محيط بالين بيان نماين

ته شده رفتند. يافته ها: مضامين بر گرفها ضبط دست نويس، كدگذاري و طبقه بندي شدند. و مطابق تحليل محتوي مورد تجزيه و تحليل قرار گ
يس وجود ك"،  "بيماران پذيرا ي كار دانشجو"، "پياده كردن تئوري در عمل"،"پرسنل آموزش دهنده"، "فراگير فعال و مشتاق"از اين مطالعه، 

،  "فضاي مناسب براي بيمار و دانشجو "، "تجهيزات نو و كافي "، "به دانشجو كار ياد دادن"،  "از دانشجو كار نخواستن"، "هاي متنوع بيماري
ان متخصص و مربي"، "رعايت اخالق و حقوق بيمار"، "نبود تبعيض رشته اي"، "تعداد مناسب بيمار و دانشجو"، "تميزي و پاكيزگي بيمارستان"

يط هاي د دانشجويان پرستاري محبود. بحث و نتيجه گيري : نتايج اين مطالعه نشان مي ده "داشتن استقالل نسبي در يادگيري"،  "با تجريه
ير در گبالين ، بيمارستان هاي آموزشي را نسبتا مناسب ياد گيري مي دانند. انها معتقد هستند محيط هاي بالين آنها اموزشي است . نقش فعال فرا

ا دانشجو و احترام دانشجو را نداشتن ر يادگيري و كادر درماني اموزش دهنده را از عوامل تسهيل كننده يادگيري مي دانستند .دادن كار روتين به
  .برشمردند بالين در يادگيري از موانع

 
 پرستاري؛ محيط بالين |بيمارستان هاي آموزشي؛ دانشجوواژه هاي كليدي: 
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 راهکارهای پياده سازی حاکميت بالينی در بيمارستانهای آموزشی دانشگاه شهيد بهشتی
 3ريم رسولي، م2، كامبيز عباچي زاده1*عباس زياري

 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، ه پزشکي اجتماعي، گرو 1
 گروه بهداشت و پزشکي اجتماعي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران 2
 ري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايرانگروه پرستاري كودكان ، دانشکده پرستا 3

ين سيستم در ا پيشنهاد شده كه يکي از آنها، حاكميت باليني ميباشد. روشهاي مختلفي براي ارتقاي كيفيت مراقبتهاي سالمت مقدمه و هدف:

ارزيابي كشوري پياده سازي حاكميت باليني تنها دو  به عنوان الگويي كشوري معرفي و بيمارستانها موظف به اجراي آن شدند. در 1388سال 
بيمارستان از دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي مورد تاييد قرار گرفتند. اين پژوهش با هدف بررسي راهکارهاي پياده سازي برنامه حاكميت 

 باليني در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي انجام شده است. 

نفر از افراد درگير در اجراي برنامه، شامل  25اين مطالعه با رويکردي كيفي به روش تحليل محتواي قراردادي و با مشاركت  روش ها:مواد و 

ق يپرستاران، پزشکان، مديران و كارشناسان بيمارستانها و وزارت بهداشت، با روش نمونه گيري هدفمند انجام شد. داده ها از طريق مصاحبه عم
 تار يافته جمع آوري و بطور همزمان تحليل شد. صحت و استحکام داده ها توسط شركت كنندگان و كنترل خارجي تاييد گرديد.نيمه ساخ

درونمايه نيروي انساني، منابع مالي، تجهيزات، زيرساختهاي مديريتي، ظرفيت سازي، جو حمايتي، رويه ها و خط مشي  13يافته ها در  یافته ها:

ارزشيابي، هماهنگي بين بخشي، رهبري سازماني، رضايتمندي پرسنل، پاسخگويي و ارتقاي مستمر كيفيت بدست آمده، در  هاي مدون، نظارت و
 سه حيطه درون داد، فرايند و برون داد قرار داده شدند.

راي هرچه بهتر برنامه حاكميت يافته هاي مطالعه نشاندهنده وجود راهکارهاي موثر و لزوم توجه به آنها براي پياده سازي و اج نتیجه گیری:

 باليني ميباشد كه الزم است الويت بندي شده و براي دستيابي به آنها اقدام شود. 

 بيمارستان، حاكميت باليني، كيفيت، تحليل محتواي قراردادي، مطالعه كيفي کلمات کلیدی:
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نشگاه علوم دا کارشناسی ناپيوسته بازنگری سر فصل درس آناتومی رشته فوریت پزشکی مقطع

 پزشکی گناباد براساس مدل کرن 
 5، اكرم صادقي4، جواد ملک زاده1، علي عالمي3علي اسفندياري ،2، مريم محمدي1، محمدرضا منصوريان1شبنم محمدي 

 دانشگاه علوم پزشکي گناباددانشکده پزشکي،  عضو هيئت علمي، 1
 ارسبزودانشگاه علوم پزشکي دانشکده بهداشت،  عضو هيئت علمي، 2
 اصفهاندانشگاه علوم پزشکي دانشکده پزشکي،  عضو هيئت علمي، 3
 مشهددانشگاه علوم پزشکي دانشکده پرستاري،  عضو هيئت علمي، 4
 اصفهاندانشگاه علوم پزشکي دانشکده پزشکي،  دانشجوي دكتري، 5

و  يساز ي، بوميساز يغن يبراساس شاخص ها برنامه يهدف، روش و محتوا ي،روز كردن مشخصات كل معني به برنامه، به يبازنگر مقدمه:

ضروريات آموزش به شمار مي رود. برنامه آموزشي دانشگاه بايد زمينه ي علمي و مهارتي را مطابق با نيازهاي حرفه اي دانش  از يارزش مدار
ر آن ي به نظر مي رسيد اين امآموختگان رشته هاي مختلف علوم پزشکي ايجاد نمايد. در بررسي سر فصل درس آناتومي رشته فوريت پزشک

يکسان بوده و  "طور كه بايد محقق نمي شود. به طوري كه سر فصل درس آناتومي، چه در مقطع كارداني و چه در مقطع كارشناسي كامال
شته ناتومي رمطالب مهمي كه در اين رشته الزم بود در سر فصل وجود نداشت. به اين منظور مطالعه حاضر با هدف بازنگري سر فصل درسي آ

 فوريت پزشکي براساس مدل كرن صورت گرفت. 

به اين منظور براي اقدام به بازنگري از مدل كرن استفاده شد. در مدل كرن صرف نظر از اينکه تعدادي مراحل مناسب دارد، در روش کار: 

 در شش حيطه مشکالت و نياز سنجي عمومي، ايران براي تدوين برنامه درسي در رشته هاي علوم پزشکي به كار گرفته شده است. پرسشنامه
 ننياز سنجي آموزشي، اهداف آموزشي، استراتژي هاي تدوين برنامه، پياده سازي و اجرا برنامه و ارزشيابي و بازخورد تهيه شد و پس از تعيي

 د فوريت پزشکي ارسال شد. روايي و پايايي براي اساتيد آناتومي دانشگاه هاي علوم پزشکي كشور و نيز فارغ التحصيالن و اساتي

تمامي اساتيد آناتومي و فوريت پزشکي معتقد بودند كه سر فصل نياز به  "پرسشنامه به مجريان برگردانده شد. تقريبا 80 در نهايتنتایج: 

ند نوزادان، تومي افراد خاص مانآنا "،"با تاكيد بر تروما "،  "با تاكيد بر نکات ياليني "بازنگري دارد و موافق اضافه نمودن عناويني تحت عنوان 
را  استخوان شناسي قلب و به عالوه نياز به تاكيد بر مباحثي همچون آناتومي راههاي هوايي، بودند. بيماران مسن، بيماران چاق و زنان باردار

  ضروري مي ديدند.

 رشته فوريت پزشکي الزم به نظر مي رسيد.  لزوم اصالح و بازنگري در سر فصل آناتومي نتايج اين مطالعه، با توجه به نتیجه گیری:

 بازنگري، آناتومي، فوريت پزشکي کلمات کلیدی:
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 یآموزش علوم پزشک تحقيقات نهيدانشگاهها در زم یپژوهش و آگاهی مدیران آموزش
  ، رامين پازكيليدا فتاحي زاده

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان

شان داده اند كه در اغلب كشورهاي توسعه يافته پژوهشهاي علمي گام اول توسعه بوده تجارب جهاني در مقوله توسعه ن مقدمه و اهداف:

ش پژوهش در كشورهاي توسعه يافته چنان گسترده شده است كه رهبران و سياست گذاران براي هر نوع سياست سازي و برنامه ق. ناست 
پژوهشها نياز به هر چهار وظيفه مديريتي يعني برنامه ريزي ، پشتوانه پژوهشي درخواست مي كنند . امروزه اصل كاربردي بودن  ،ريزي

مقابله با چالشهاي موجود ، نياز به انتخاب راه حل هاي مناسب  چالشهاي جديد در حوزه آموزش راههاي سازماندهي ، رهبري و ارزيابي دارد.
ه ، متغيرهاي مختلفي ب خصوصا سازمانهاي آموزشي هابراي رفع مشکالت. با گذشت زمان و پيچيده تر شدن محيط دروني و بيروني سازمان 

 تتوسعه وپيشرف با توجه به نقش كليدي مديران آموزشي در دانشگاهها در در اين خصوصكه انتخاب راه حل ها را مشکل ميسازد  آوردهوجود 
 سازد.ميآشکارتر  راضرورت بيش از پيش به تحول عملکرد مديريت آموزشي . ارتقاء آموزش علوم پزشکي و

كتابخانه اي و جستجو در مقاالت و منابع الکترونيکي ، انجام گرفت ،  به شيوه مروري و بااستفاده از منابع مطالعه كه اين روش و نتایج :

 خصوصا در حوزه علوم پزشکي در كشور بيشتر جنبه كمي داشته و به تاسيس دانشگاهها و دانشکده ها و در دهه گذشته توسعه آموزش نشان داد
 رشته هاي جديد پرداخته وافت كيفيت ناشي از توسعه كمي فراگير در سالهاي اخير نمود پيدا كرده و وجود چالشهاي جديد در آموزش پزشکي از

افزايش جمعيت و كاهش انگيزه دانشجويان و هيات علمي ،كمبود امکانات آموزشي و عدم استفاده صحيح از آنها، افزايش انتظارات  جمله
و مخاطبين آموزشي، تغيير نيازهاي جامعه ، انفجار اطالعات ، تسهيل ارتباطات ،كاهش منابع ، پيشرفت تکنولوژي ، ورود مفاهيم  دانشجويان

جديد در آموزش پزشکي و ... ، همه ضرورت توجه بيش از بيش به تحول در حوزه آموزش پزشکي بوجود آورده است.وبه دنبال آن پژوهشهاي 
آموزشي و ارتقاء كيفيت آموزش در دانشگاهها با وجود مشکالت مالي و  پاسخ به نيازها و مشکالت متعددي به منظورتوسعه اي و كاربردي 

 در عمل بکار گرفته نميشود.  يافته هاي پژوهش اداري تحقيقاتي، انجام گرفته ولي متاسفانه بسياري از

ارتقا كيفيت آموزش در علوم پزشکي با بهره گيري از روشهاي جديد  از آنجا كه هدف كلي مراكز توسعه آموزش پزشکي كشور نتیجه گیری:

 پژوهش و آگاهي مديريت در آموزش به منظور باال بردن سطح دانش و كارآئي دانش آموختگان بر اساس نيازهاي جامعه ميباشد. در اين راستا
، توانائي تشخيص  و حل مشکالت در محيط آموزشي شناسائي ،آنان را در مواردي همچون در حوزه آموزش از تحقيقات مديران آموزشي

و متغير هاي تاثيرگذار بر فرآيندهاي آموزشي و ... ، خطر پذيري حساب شده در  ، شناخت و توجه به عوامل معتبردر حوزه هاي آموزشي تحقيقات
...  و اثر بخش تر با محققان و مشاوران آموزشي تصميم گيري ، جلوگيري از تاثير برخي تمايالت و خواستهاي فردي ، ايجاد ارتباط نزديک تر و

سازي سازمانهاي آموزشي ، احساس تعلق، تعهد چابک انجام اقدامات اصالحي و تغييرات الزم بر اساس نتايج تحقيقات ضمن ياري خواهدكرد.
آموزشي و ارتقاء  ه نيازها و مشکالتضمن پاسخ ب سازماني، وجدان كاري، اخالق كاري، وفاداري، بهبود رضايت شغلي و عملکرد فردي و...

ي و دانائ توجه مديران و رهبران آموزشي با وجود . لذا . كيفيت آموزش ونهايتا در صورت لزوم تغيير سبکهاي مديريت را در پي خواهد داشت
يدادهايي رو قيقات در حوزه آموزشي ،اهميت دادن به تح خود شخصا به تحقيق نپردازند، نياز دارند ضمن آگاهي و توانائي در زمينه فني، چنانچه

وامکانات و  علوم پزشکي پژوهش ها در زمينه آموزش و بر اساس نتايج را كه براي سازمان مهم هستند را درک و پيش بيني و كنترل كنند.
 زند .ها بپرداها بينش و عملکرد بهتر به اتخاذ تصميمات و تدوين برنامهو شناسايي ارتباطِ پديده اطالعات واقعي
 دانشگاه علوم پزشکي  - در آموزشپژوهش  - آموزش پزشکي - آموزشي مديريت كلمات كليدي:
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بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد دستيابی به اهداف آموزشی برنامه کار آموزی 

 بهداشت وعوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 3پازكي رامين ،2خاني مدمح مير مجيد ،1سيده فاطمه مطلبي طبايي

 پزشکي سمنان، سمنان، ايران علوم دانشگاه - بهداشتي معاونت دانشگاه ستاد -1
 پزشکي سمنان، سمنان، ايران علوم مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، دانشگاه 2
 پزشکي سمنان، سمنان، ايران علوم دپارتمان ميکروب شناسي، دانشگاه 3

بينند . مطالعه حاضر با هدف بررسي ديدگاه كارآموزي، آموزش ميهاي حرفه اي، در عرصهبراي تحقق و كسب مهارت اندانشجويمقدمه: 

دانشجويان پزشکي در مورد دستيابي به اهداف آموزشي برنامه كار آموزي بهداشت وعوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکي سمنان انجام 
 شده است. 

( كه دوره كارآموزي بهداشت را 91-92نفر از دانشجويان پزشکي ) سال تحصيلي100ز نوع مقطعي، توصيفي تحليلي روي اها:  روشمواد و 

آموزان رگذرانده بودند ، بر اساس تمام شماري انجام گرديد. جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه اي كه بر اساس دفتر ثبت و ارزيابي فعاليتهاي كا

و شامل سه حيطه دانش، نگرش و عملکرد بود.استفاده  1-5( تدوين و معتبر شده بود، و داراي دامنه نمره  logbookي ) در عرصه پزشکي اجتماع

مستقل و  tبا استفاده از روشهاي آماري توصيفي و تحليلي )آزمون  spss-16، بوسيله نرم افزار %95گرديد. تحليل با در نظر گرفتن اطمينان 
 ويتني( انجام شد. -يومن

. تاس بوده خوب آموزشي اهداف به دستيابي در دانشکده موفقيت دانشجويان ديدگاه از(  3/88 ± 0/492بر اساس نمره كل بدست آمده ) نتایج : 

 و 89/3±47/0دار( و ميانگين نمره در حيطه دانش مق بيشترين) 93/3±63/0 نگرش نمره ميانگين عملکرد، و نگرش دانش، حيطه سه مقايسه در

= (. طبق نمره كل، دانشجويان p 7/0) نداشتند هم با داري معني تفاوت كه دا نشان را( مقدار كمترين) 83/3±53/0 عملکرد حيطه نمره ينميانگ

( . گرچه جمعيت تحت پوشش فيلد،  p ˂0.001) دانستند تر موفق را دوره ،( 64/3±41/0) پسر دانشجويان با مقايسه در( 03/4 ±46/0دختر )
آموزشي، نمره درس كارآموزي و معدل، ارتباط معني داري با نمره كل نداشتند، اما ميان نوع فيلد )مركز يا خانه بهداشت(، تعداد وجود كالس 

= 013/0و  P  ،043/0= P= 043/0بهورزان در فيلد و تعداد دانشجويان هم گروه در هر سه حيطه تفاوت معني داري مالحظه شد )به ترتيب 

P دانشجو، با موفقيت بيشتر  2-4ه نظر دانشجويان ،كارآموزي در خانه بهداشت روستايي با تعداد دو بهورز و هم گروهي با تعداد (، به طوري كه ب
 در دستيابي به اهداف همراه است. 

د، كه با موثر باشن : نتايج نشان داد، از ديدگاه دانشجويان برخي از عوامل مي توانند در دستيابي به اهداف كار آموزي بهداشتنتیجه گیری 

 شناخت و ايجاد تغيير در آنها مي توان اين دوره را ارتقاء بخشيد. 

 آموزش بهداشت -كار آموزي بهداشت  -پزشکي اجتماعي  -مراكز بهداشت جامعه واژه های کلیدی : 
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ل ح وهيحل شده کامل و ارائه مثال به ش یارائه مثال آموزش وهيبه ش سیتأثير دو روش تدر سهیمقا

 یپزشک یدر درس زبان تخصص انیدانشجو یشده ناقص بر بار شناخت
 *يماني، محسن سليفاطمه احد

 دانشکده پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي سمنان

 

 ارائه يبرا يمختلف يهااست. روش يريادگي ليو تسه يكاهش بار شناخت يهااز روش يکي يآموزش يهااستفاده از مثالمقدمه و هدف: 

ارائه مثال حل شده ناقص  وهيارائه مثال حل شده كامل و آموزش به ش وهيتأثير دو روش آموزش به ش يمطالعه بررس نيدارد. هدف امثال وجود 
 است. يپزشک يدر درس زبان تخصص انيجودانش يبار شناخت زانيبر م

صصي پزشکي را براي اولين بار انتخاب نموده دانشجو كه درس زبان تخ 77در سمنان،  91در يک مطالعه نيمه تجربي در سال مطالعه:  روش

بودند به صورت تصادفي در دو گروه آموزش به روش ارائه مثال حل شده كامل و آموزش به روش ارائه مثال حل شده ناقص )كامل كردني( 
 ابزار بررسي تالش ذهني يا بارشناختيمورد آموزش قرار گرفتند. ميزان بارشناختي دانشجويان هنگام مطالعه و آزمون در دو گروه با استفاده از 

 هاي آماري پارامتري مورد مقايسه قرار گرفت.ها با استفاده از آزموناندازه گيري شد. يافته

 نيدر گروه مثال حل شده كامل در حنمره  36از مجموع انيدانشجو يبارشناخت نمره نيانگيمطالعه نشان داد كه م نيا يهاافتهيیافته ها: 

مطالعه  نيح يدرگروه مثال كامل كردن انيدانشجو يبارشناخت نمره نيانگ( بود و مي59/26±98/5آزمون ) ن( و حي83/16±58/6مطالعه )

آزمون  نيمطالعه و ح نيدو گروه ح يبارشناخت نيب ياختالف معنادار يآمار هاي( بود. آزمون55/26±15/5آزمون ) ن( و حي79/5±33/17)

هاي از رشته كارشناسي فوريت ( بود كه21/21±24/5هاي پزشکي )فوريت يدوره كارداندر مطالعه  نيح انيشجودان ينشان نداد. اما بارشناخت

 يبارشناخت نيها نشان داد كه بافتهي(. P= 001/0بود ) شتريب يمعنادار( به طور 9/13±05/5( و كارشناسي اتاق عمل )63/15±64/5پزشکي )

 (. P = 01/0دارد )آزمون ارتباط وجود  نيمطالعه و ح نيح

تواند به نداشت اما مي ياختالف معنادار يدر گروه مثال حل شده كامل و گروه مثال كامل كردن يمطالعه گرچه بارشناخت نيدر اگیری: نتیجه

در  انيدانشجوها و با مشاركت با توجه به ساختار مثال شتريي. گرچه الزم است مطالعات برديمورد استفاده قرار گ يروش آموزش کيعنوان 
 متنوع انجام شود.  يآموزش يهاو استفاده از مثال يآموزش يهامثال

 

 يپزشک يزبان تخصص روش تدريس، ،يبارشناخت ،يآموزش، مثال آموزشهای کلیدی: واژه
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فن آوری اطالعات و ارتباطات در آموزش: بررسی تاثير کاربرد اینترنت بر عملکرد و پيشرفت 

 نشگاه علوم پزشکی سمنانتحصيلی دانشجویان دا
 

 رقيه ساجدي

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان

 و موسسات آموزش عالي به طور افزايشي فناوري اطالعات و ارتباطات را به عنوان ابزاري براي يادگيري ، همکاري، ارتباط،توسعه،برنامه درسي
 را نخستين شاخص تجلي عصر اطالعات ساخته است.توسعه كار پذيرفته اند.گستردگي طيف اطالعات و روزآمد بودن آن، اينترنت 

هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير كاربرد اينترنت بر عملکرد و پيشرفت تحصيلي در بين دانشجويان كارشناسي دانشگاه علوم پزشکي سمنان 

شدند، روش پژوهش به  انتخابژوهش نفر از آنها به عنوان نمونه پ 364مي باشد. با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي تعداد 

لحاظ هدف كاربردي، ابزار جمع آوري داده ها در اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مي باشد.نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه فن 
ي فن اوري بارتاوري اطالعات و ارتياطات بخصوص اينترنت تاثير بسزايي بر عملکرد و پيشرفت تحصيلي دانشجويان ايفا مي نمايد، به ع

 اطالعات و ارتباطات تاثير بدون انکاري بر رسالت دانشگاه ها در ابعاد آموزش و پرورش دارد.
 اينترنت، عملکرد و پيشرفت تحصيلي واژگان كليدي: فن آوري اطالعات و ارتباطات، دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سمنان،
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A qualitative study on the experiences of specialists about patient-oriented 
decision making in a developing country  

Zhila Khamenian, Elham Khanlorzadeh, Naim Sadat Kia*, Jafar Sadegh Tabrizi, Mahasti Alizadeh 

* Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

Background: In addition to being morally important , patient centered decision making is one of 
the main aspects of evidence –based medicine . The aim of this study was to extract the 
experiences of clinicians on patient-centered decision making.  
Method:A qualitative study based on descriptive phenomenology method was done. Purposive 
sampling was used to select the clinicians among faculty members of medical school . Focus 
Group Discussion (FGD) was used to gather the data .The discussion continued till the 
saturation of data was achieved. Content analysis was used to analysis the data.  
Results: The participants of FGD were 6 clinicians from various specialties. 218 codes were 
extracted from the data and these codes categorized in 4 themes and 16 subthemes. The main 
themes were: good relationship with patients ,respect to the opinions and beliefs of the 
patients, taking into account the needs, preferences and experiences of the patients, comfort 
and safety of outpatient and inpatient setting for patient, shared decision making.  
Conclusion: Patient centeredness based on the experiences of clinicians in an educational 
hospital issimilar to other studies but in developing countries like Iran clinicians have contextual 
and cultural barriers to apply it  
patient centerdness| patient –centered decision making| patient values|phenomenology 
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 آموزش مبتنی بر شایستگی راهکاری جهت ارتقای مهارت در دانشجویان علوم پزشکی
 ليال اسکندري

 كارشناس ارشد مامايي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان

يبي از مهارتها . دانش و نگرش هاي مورد نياز براي انجام يک نقش به گونه اي اثربخش تعريف مي شود بعنوان ترك "شايستگي عموما مقدمه:

آموزشي است كه دانش و اطالعات مناسب و مرتبط با ايفاي نقش و وظايف حرفه در حوزه آموزش علوم پزشکي آموزش مبتني بر شايستگي و 
يري و ارتقاي مهارت فراگيران تا رسانيدن آنان به توانمندي اجراي موفقيت آميز و مؤثر مهارتهاي اي را در اختيار دانشجويان قرار داده و بر يادگ

ارد. در دفراگيران در ايفاي مهارتهاي حرفه اي مورد نظر تأكيد دارد. آموزش مبتني بر شايستگي به تفاوت استعداد افراد بيشتر نگاه تفاوت زماني 
منطق. شايستگي به عنوان مسيري در نظر گرفته مي شود كه يک نقطه آغازين دارد و در تداوم مسير به نقطه اين ديدگاه و بر مبناي پذيرش اين 

اي مي رسيم كه حداقل شايستگي براي پذيرفته شدن در حرفه وجود دارد و اين مسير تا حد تسلط و شايستگي سطح عالي كه نقطه پايان دقيقي 
ابد. بر اين اساس . آموزش مبتني بر شايستگي بر تعيين حداقل شايستگي به عنوان معيار اساسي تأكيد براي آن نمي توان قائل شد. ادامه مي ي

 اساسي دارد. ضمن اينکه شرايط را براي كسب شايستگي در سطح باال فراهم مي كند.

ام لوم پزشکي و آموزش مبتني بر شايستگي انجژه هاي آموزش عكليد وا اين مطالعه با استفاده از مرور متون در منابع كتابخانه اي با روش کار:

 گرفت.

امروزه مشکالتي در مورد عدم سازگاري برنامه هاي درسي با تقاضاي بازار كار و موفق نبودن برنامه هاي درسي در كمک به  نتیجه گیری:

مشاهده مي شود. با توجه به اين نيازها و  دانشجويان براي كسب اطالعات و مهارتهاي الزم جهت ايفاي نقش مؤثر در دنياي كار متحول امروزي
د براي اشرايط بايد رشد آن دسته از مهارتها در دانشجويان كه در نهايت منجر به برون داده هاي مؤثر مي شود مورد توجه قرار گرفته و پرورش افر

ر زمينه هاي عمومي و تخصصي دانشجويان دنياي كار توسط آموزش عالي بگونه اي صورت پذيرد كه نظام آموزش عالي شايستگي هاي الزم د
اي طراحي شده باشد كه اين شايستگي را دردانش آموختگان ايجاد و  را ايجاد نمايد؛ و اين محقق نخواهد شد مگر آنکه برنامه هاي درسي بگونه

رفته شود جهت رفع اين مشکالت در نظر گتقويت نمايد. لذا بازنگري و تدوين برنامه هاي درسي مبتني بر شايستگي مي تواند به عنوان گامي در 
 د.يو شايستگي هاي الزم را در دانش آموختگان براي ورود به بازار كار پديد آورده و موجبات موفقيت آنها را در موقعيت هاي شغلي فراهم نما

 كليدواژه: آموزش مبتني بر شايستگي ، آموزش پزشکي
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 غيرهمکار یساله 3-6 کودکان رفتار بر انازالاینتر کتامين و ميدازوالم تأثير یمقایسه

 دندانپزشکی

 3آبادي زين صالحي مهدي ،2حجتي توسلي سارا ،1مهران مجيد
 

 ارود تجويز روش همزمان، و شده گرفته كار به دندانپزشکي هايدرمان حين كودكان در بخشيآرام ايجاد براي مختلفي داروهاي: هدف و مقدمه
 و زوالمميدا اثرات يمقايسه هدف با حاضر تحقيق. است گرفته قرار توجه مورد كار اين براي كودكان مناسب مکاريه دليل به بيني داخل در

 . شد انجام دندانپزشکي غيرهمکار يساله 3-6 كودكان رفتار در اينترانازال كتامين

 تصادفي صورت به و انتخاب درماني يجلسه دو حداقل نيازمند غيرهمکار كودک 17 تصادفي؛ متقاطع باليني كارآزمايي يک در هاروش و مواد

 بعدي؛ يجلسه در و كرده دريافت درمان آغاز از پيش را( mg/kg2/0) ميدازوالم و( mg/kg5/0) كتامين با بخشيآرام يبرنامه دو از يکي
 هايزمان در فيزيولوژيک پارامترهاي همراه به كلي رفتار و حركت گريه، آلودگي،خواب نظر از كودكان رفتار. كردند استفاده ديگر داروي از

 .شدند مقايسه paired t و chi-square آماري هايآزمون با هاداده و تعيين گروه دو در مختلف

 شده تركم آنها حركت ؛(>003/0p) يافته كاهش ميدازوالم تجويز با مقايسه در كودكان يگريه فراواني كتامين؛ داروي تجويز دنبال به: هايافته 

 موفقيت بودن بيشتر وجود با. بود شده( >0001/0p) بيشتر آنان در آلودگيخواب ميزان و( >0001/0p) كرده ايجاد درمان با كمي تداخل و
. نشد دهدي متعدد هايزمان در گروه دو بين كلي رفتار درجات نظر از داريمعني تفاوت ميدازوالم؛ به نسبت كتامين داروي كاربرد با بخشيآرام

 و تنفسي يتر نظر از گروه دو بين داريمعني تفاوت ولي بوده ميدازوالم از بيشتر كتامين تجويز در آنها خون فشار و كودكان قلب ضربان تعداد
 .نشد ديده اكسيژن اشباعيت يدرجه

 كودک؛ حركات شدن محدود موجب لاينترانازا mg/kg2/0 ميدازوالم با مقايسه در mg/kg5/0 كتامين داروي اساس؛ براين: گيرينتيجه 
 ديده گروه دو بين اثربخشي و كلي رفتار درجات نظر از آشکاري تفاوت هرچند بود؛ شده كودكان در آلودگيخواب موارد افزايش و گريه كاهش

 . اندشتهدا دندانپزشکي هايدرمان هنگام كودكان هوشيارانه بخشيآرام ايجاد در مثبتي اثرات دارويي رژيم دو هر و نشده

 اينترانازال |ميدازوالم |كتامين |بخشيكلمات كليدي: آرام
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 ارتودنسی درمان از وقبل استاندارد Edgewise از پس لب عمودی تغييرات ای مقایسه مطالعه

 2محمدي محمد ،2نيا روشن بهناز ،2عسکري علي بهاره ،1داوري مريم ،1عشاق مرتضي ،1فر كرمي اميرعلي
 سمنان پزشکي علوم دانشگاه -دندانپزشکي دانشکده سمنان زشکيپ علوم دانشگاه 1
 دانشجويي، تحقيقات كميته -دندانپزشکي دانشکده سمنان پزشکي علوم دانشگاه-2

 

 اندرم اب ارتباط در نرم بافت فرم تغييرات.دارد نيمرخ زيبايي با برابر اهميتي روبرو نماي زيبايي ارتودنسي، هاي درمان هنگام: مقدمه و هدف
 وجهت مختلف وسايل توسط ارتودنسي درمان از بعد لبها عمودي ابعاد تغييرات به اما است، بوده مطالعات از بسياري موضوع ارتودنسي هاي

 با ارتودنسي درمان از بعد لب ورميليون از عمودي ارتفاع تغييرات مقايسه مطالعه نگر گذشته مطالعه اين از هدف: هدف. است نشده چنداني

 . بود preadjusted و استاندارد هاي براكت

 با شده درمان نفر سي و EDGEWISE استاندارد هاي اپالينس با شده درمان نفر 30) بيمار 60 ، نگر گذشته مطالعه اين در:  روش ها و مواد

 عرض و يونورميل ارتفاع بين نسبت. شدند انتخاب تجربه با ارتودنتيست دو بيماران ميان از تصادفي صورت به( preadjusted هاي اپالينس

 و 16 ورژن SPSS افزار نرم توسط ها داده. شد ثبت درمان از پس و پيش هاي عکس در فتوشاپ افزار نرم از استفاده با ، دهان گوشه داخلي

 .  شد ،آناليز اوردنتيک سيستم دو بين لب عمودي تغييرات مقايسه براي ، ANOVAتحليل
 شده متنظي پيش از هاي اپالينس از كه گروهي در ارتودنسي هاي درمان از پس دهان گوشه داخلي عرض به يونورميل ارتفاع نسبت: يافته ها

 از پس نسبت اين كاهش. بود درمان از پيش از كمتر توجهي قابل طور به( P≤0.001)  استاندارد گروه و( P=0.019) كردند مي استفاده

. نبود مالحظه قابل آماري لحاظ به تفاوت اين اما.بود edgewise استاندارد ارتودنسي رماند از كمتر شده تنظيم پيش از ارتودنسي درمان

(P=0.127) 
 قابل تفاوت و يافت كاهش گروه دو هر در ارتودنسي مان در از پس توجهي قابل طور به لب عمودي ارتفاع مطالعه، اين در: گيري نتيجه 

 بيماران با ارتودنسي درمانهاي از قبل بايستي تغييرات اين بنابراين،.نشد مشاهده شده تنظيم شپي از و استاندارد هاي اپالينس در اي مالحظه
  .شوند مطرح

 استاندارد Edgewise ثابت | preadjusted لوازم | لب ورميليون كلمات كليدي:ارتفاع
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 بروز با اسيد فوليک مکمل و MTHFR A1298C , C677T ژنتيکی مورفيسم پلی رابطه بررسی

 ایرانی بيماران در سندرميک غير کام و لب شکاف
 3عاملي نازيال ،2خورشيد خرم رضا حميد ،1فر عبادي اصغر

 بروزاين در دخيل متعدد هاي ژن جمله از.هستند صورت در شايع هاي مالفورماسيون جمله از صورتي -دهاني هاي شکاف: هدف و مقدمه

 ممورفيس پلي دو بين ارتباط مطالعه اين در. است فوليک اسيد دخيل، محيطي عوامل از و ( MTHFR) ردوكتاز فوالت هيدرو تترا متيلن بيماري

 مي بررسي ايراني بيماران در كام و لب شکاف بروز با مادري اسيد فوليک مصرف و ( A1298C و C677T) MTHFR ژن نوكلئوتيدي تک
 . گردد

 عنوان به سالم كودک 215 و مبتال كودک مادر 59 صورتي، -دهاني شکاف به المبت كودک 61 شاهدي -مورد مطالعه اين در: مواد و روش ها

 گروه عنوان به مبتال غير كودک 189 و مبتال كودک مادر 59 دهاني، شکاف به مبتال كودک 65 و C677T مورفيسم پلي ارزيابي براي كنترل

 سپس و( پليمريزاسيون زنجيره واكنش) PCR روش اب ژنوتيپ تعيين. شدند انتخاب A1298C مورفيسم پلي ارزيابي براي كنترل

RFLP(Restriction fragment length polymorphism) عدم يا وجود اساس بر مبتال كودكان. گرفت صورت ژل الکتروفورز و 
 هتج جداگانه طور به نيز گروه هر و شدند تقسيم گروه دو به مادرانشان، توسط بارداري دوران در فوليک اسيد مکمل مصرف تاريخچه وجود

 . شدند ارزيابي صورتي دهاني شکاف بروز بر بارداري دوران در فوليک اسيد مکمل نقش بررسي

 ترتيب به بيماران و مادران كنترل، جمعيت در هموزيگوت موتانت صورت به MTHFR C677T نوكلئوتيدي تک مورفيسم پلي شيوع: ها يافته
. داد يم نشان را داري معني تفاوت دهاني شکاف به مبتال كودكان با كنترل گروه مقايسه در مقدار اين كه شد گزارش %1/36 و 7/23% ،5/13%

 كودكان و مادران كنترل، گروه در موتانت هموزيگوت ژنوتيپ مقادير MTHFR A1298C نوكلئوتيدي تک مورفيسم پلي مورد در طرفي از
 رد. نبود دار معني بيماران و كنترل گروه بين تفاوت قبلي مورد برخالف كه شد شگزار %8/10 و %5 ،%7/12 ترتيب به دهاني شکاف به مبتال

 كنترل، روهگ با بودند نکرده عنوان بارداري زمان در را فوليک اسيد مکمل مصرف سابقه مادرانشان كه دهاني شکاف به مبتال كودكان مقايسه

 ,P=0.000) .باشد دهاني شکاف به فرزند ابتالء در قوي دهكنن مستعد عامل تواند مي اسيد فوليک مصرف عدم كه شد مشاهده

OR=5/718) نترلك گروه و مادر توسط بارداري دوران در اسيد فوليک مصرف سابقه با بيماران گروه بين مشخص تفاوت اين حاليکه در 

  (P=0/123) نشد يافت

 اين طرفي از و دهد افزايش را دهاني هاي شکاف بروز خطر دتوان مي كودكان، در MTHFR ژن C677T از T موتانت الل وجود: گيري نتيجه
  شود مي تشديد مادر، توسط بارداري دوران در اسيد فوليک مکمل مصرف عدم دنبال به خطر،

 دهاني شکاف |MTHFR |مورفيسم كلمات كليدي: پلي
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: کلتیاس سن تعيين در دست مچ و گردن های مهره رادیوگرافی بين توافق درجه گيری اندازه

 قد کوتاهی به مبتال بيماران در نظریه مجدد ارزیابی

 4پور علي عباس ،3عسکري علي بهاره ،3نيا روشن بهناز ،3كوشا سينا ،3قابل فائزه ،2شهيدي شعله ،2مومني شهال ،1فر كرمي اميرعلي

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه -دندانپزشکي دانشکده سمنان پزشکي علوم دانشگاه 1
 شيراز پزشکي علوم دانشگاه -دندانپزشکي دانشکده شيراز پزشکي لومع دانشگاه 2
 دانشجويي، تحقيقات كميته -دندانپزشکي دانشکده سمنان پزشکي علوم دانشگاه-3
 مازندران پزشکي علوم دانشگاه -مازندران پزشکي علوم دانشگاه اجتماعي پزشکي گروه 4

 .دميباش قد كوتاهي به مبتال بيماران در دست مچ و گردن هاي مهره راديوگرافي بين قتواف درجه تعيين مطالعه اين از هدف: مقدمه و هدف
 بيماران. شدند انتخاب و داده تشخيص ، درمان دنبال به و قد باكوتاهي( پسر88دختر، 90)بيمار 178.شد طراحي مقطعي مطالعه مواد و روش ها: 

 دست به بيماران از سفالومتري لترال و دست مچ راديوگرافي(. غيرفاميليال نفر 102 و فاميليال قد كوتاهي با نفر 76)شدند تقسيم گروه2 به
 نديب طبقه فارمن و هاسل روش اساس بر سفالومتري لترال نماي و گرفت، قرار بررسي مورد فيشمن روش از استفاده با مچ راديوگرافي.آمد
 . شد گيري اندازه وزن كاپا آمار و احتمالي ضريب محاسبه با اسکلتي بلوغ بيني پيش از روش 2 بين توافق درجه.شد

 در دختران در هماهنگي اين كه شد مشاهده همچنين. شد مشاهده اسکلتي بلوغ تحليل و تجزيه روش 2 بين توافق از بااليي درجه:  ها يافته
 . بود فاميليال غير دق كوتاه گروه در باالتر هماهنگي پسران در كه حالي در بود، باالتر فاميليال قد كوتاه گروه

 . باشد قد كوتاهي به مبتال بيماران در مچ راديوگرافي براي ارزشمند جايگزين يک تواند مي گردن مهره رشد: گيري نتيجه

 اسکلتي سن | دست مچ و گردن هاي مهره |قد كوتاهي:  كليدي كلمات
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 قد کوتاه ایرانی کودکان در صورت و سر مورفولوژی

 3قابل ، فائزه3كوشا سينا ،3محمدي محمد ،2مومني شهال ،1فر كرمي اميرعلي

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه -دندانپزشکي دانشکده سمنان پزشکي علوم دانشگاه 1
 شيراز پزشکي علوم دانشگاه -دندانپزشکي دانشکده شيراز پزشکي علوم دانشگاه 2
 دانشجويي، تحقيقات كميته -دندانپزشکي دانشکده سمنان پزشکي علوم دانشگاه-3

 
 . بود قد كوتاه ايراني بيماران در صورت و سر اسکلتي هاي ويژگي بررسي مطالعه اين از هدف: مقدمه و هدف

 به بودند %3 ،زير NCHS منحني اساس بر كه قدي با( 11.4 سن متوسط با دختر 25 و 11.8 سن متوسط با پسر 25)بيمار 50: ها روش و مواد

 ميلي 5 از كمتر دنداني كرودينگ درجه، ANB=2-4)  شدند انتخاب 1 كالس نامناسب اكلوژن و نرمال قد با بيمار 425 و هدف گروه عنوان

 لترال راديوگرافي آگاهانه رضايت اخذ از بعد. شدند انتخاب شاهد گروه عنوان به( wit's=0±1mm و نرمال دامنه با اوربايت و اورجت متر،
 تمام. شد بررسي نسبت يک و خطي مقياس4 ، زاويه 14 و شد انتخاب نقطه 19 راديوگرافي هر در. دش گرفته سر نرمال موقعيت در سفالومتري

 از استفاده با و شد مقايسه شاهد گروه با قد كوتاه گروه هاي گيري اندازه. شد ارزيابي مجدد محقق 2 ي وسيله به ها گيري اندازه و نقاط

2sample t-test براساس قد كوتاه بيماران: ها يافته. گرفت قرار آماري بررسي مورد SNA, SNB, ANB پايينشان فک صورتي، زاويه و 

 عمودي رشد الگوي basal زاويه و y محور ،bjork مجموع ،jarabak شاخص اساس بر قد كوتاه بيماران(. p<0.05) بود تر رفته عقب

 نجر اسکلتي اختالالت از قد كوتاه بيماران: گيري نتيجه. ارندد كمتري اي جمجمه قدامي و خلفي قاعده همچنين و( p≤.001)دارند باالتري
 .ندك كمک نرمال اسکلتي تعادل به رسيدن در آنها به ميتواند شان محتمل اي زمينه سيستميک بيماري و زودهنگام شخيص. برند مي

 
 تکامل و رشد |سفالومتريک تحليل و تجزيه: كليدي كلمات
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Knowledge, belief, and interests towards chiropractic medicine among lecturers 
and assistants in Semnan University of Medical Sciences  

Fateme Talebi-Kiasari1, Hamid Shahinfar1, Sheida Zolfaghari1, Raheb Ghorbani2, Mohsen Pourazizi1 

1 Medical Student, Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 
2 Associate Professor, Research Center for Social Determinants of Health, Department of Social Medicine, Semnan 
University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 

 

Introduction: Demand for chiropractors is growing rapidly, but complementary and alternative 
medicine (CAM) is not academically addressed in Iranian universities of medical sciences, and 
most of its branches are still unknown to physicians. The aim of this study was to investigate the 
knowledge, belief, and interest of faculty members and assistants of Semnan University of 
Medical Sciences (SUMS) on chiropractic medicine. 
Materials and Methods: In this cross-sectional, descriptive study, the knowledge, belief, and 
interests of the lecturers and assistants of the medical school of SUMS in chiropractic medicine 
were assessed. In this study, a valid and reliable questionnaire was used. This questionnaire 
composed of two parts: items on demographic and background information, and items on the 
knowledge, belief, and interest in chiropractic medicine. 
Results: Among 77 participants in the study, 39% (30 subjects) were female and 61% (47 subjects) 
were male. The mean ± standard deviation (SD) age of the participant was 40.27 ± 8.1. Among 
them, 37.1% of the participants were interested in learning this technique. In addition, 59% 
suggested this practice to other students and 55.4% maintained it is suitable for the treatment 
of diseases. There was a significant correlation between the basic knowledge of chiropractic 
principles with academic position (p < 0.05), in that the knowledge level was higher among 
lecturers (28.9%) than that among assistants (4.3%).  
 
Conclusion: Despite the increasing tendency of people to use CAM, physicians and university 
lecturers do not have an adequate knowledge of or accurate and practical understanding of 
chiropractic medicine. These findings necessitate special attention to the infrastructures of this 
type of medicine. 
Keywords: Chiropractic, Knowledge, Interest, Belief, Iran. 
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رسی ميزان آگاهی، باور و عالقه مندی اعضای هيئت علمی و دستياران دانشگاه علوم پزشکی بر

 سمنان نسبت به زالو درمانی
 1، محفوظه سادات خاتمي1پورعزيزي ، محسن1، حميد شاهين فر3، شهال حقيقت2، راهب قرباني*1شيدا ذوالفقاري

 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه دانشجويي، كميته تحقيقات 1
 .ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه اجتماعي، پزشکي گروه سالمت و بر مؤثر اجتماعي عوامل تحقيقات مركز زيستي، آمار دكتراي 2

 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم كارشناس ارشد روانشناسي، معاونت بهداشتي، دانشگاه 3

هاي طب سنتي و مکمل است كه از ديرباز تا كنون كاربردهاي فراواني داشته و امروزه در دنيا در زالو درماني يکي از روش و اهداف:  مقدمه

درمان بيماري هاي التهابي، پوستي و پيوند عضو استفاده مي شود. با توجه به اينکه در دانشگاه هاي علوم پزشکي، به طب سنتي و مکمل به 
ه هاي آن همچنان براي پزشکان ناشناخته است. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان آگاهي، صورت آكادميک پرداخته نمي شود، بسياري از شاخ

 باور و عالقه مندي اعضاي هيئت علمي و دستياران دانشگاه علوم پزشکي سمنان نسبت به زالودرماني است.
ن دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي در سال در اين مطالعه مقطعي تحليلي عالقه مندي، باور و آگاهي اساتيد و دستيارا: هاروش مواد و 

نسبت به زالودرماني مورد ارزيابي قرار گرفت. ابزار مورد استفاده، پرسش نامه روا و پايا شامل دو بخش شامل اطالعات جمعيت شناختي و  1391
 و مکمل بود.زمينه اي و سواالت مربوط به سنجش آگاهي، باور، عالقه مندي به روش زالودرماني در طب سنتي 

ن افراد س معيار انحراف±از گروه آموزشي علوم باليني بودند. ميانگين  74مونث، % 39نفر شركت كننده در اين مطالعه % 77از مجموع یافته ها: 

 را روش اين %8/21 و كردند مي توصيه دانشجويان به را آن مطالعه % 2/41. داشتند روش اين يادگيري به تمايل افراد %2/21. بود 1/8±3/40

( به طوري كه در مردان p<05/0) داشت وجود دار معني ارتباط جنسيت با اصول و مباني از آگاهي بين. دانستند مي مفيد ها بيماري درمان در
 مندي القهع از بيش داري معني صورت به( 335/0±28/0( بود. در زيرگروه هاي بررسي شده، باور به زالو درماني )%7/10( بيش از زنان )7/29%)

 (. p<001/0) بود( 245/0±29/0) آگاهي و( 16/0±168/0)

علي رغم گرايش روزافزون مردم به استفاده از روش هاي درماني سنتي و توصيه سازمان جهاني بهداشت به استفاده از طب سنتي نتیجه گیری: 

اهي و عالقه مندي كافي به شناخت دقيق و كاربردي و مکمل در سيستم خدمات بهداشتي درماني كشورها، پزشکان و اساتيد دانشگاهي آگ
 زالودرماني ندارند كه نيازمند توجه به زير ساخت هاي اين طب مي باشد.

 

 زالو درماني،آگاهي، باور، عالقه مندي، سمنانواژه های کلیدی: 
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 بررسی تاثير طب فشاری بر گرگرفتگی زنان یائسه 

  2زاده ابراهيم سعيد ،2ديعب حميد ،2عابديان زهرا ،1ليال اسکندري

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه -1
  مشهد پزشکي غلوم دانشگاه -2

 

گرگرفتگي مشکل سازترين عارضه زنان در دوران يائسگي است . جهت بهبود عاليم وازوموتور درمانهاي دارويي و غير دارويي  مقدمه و هدف:

اي دارويي مهمترين دليل محدوديت درمان دارويي است. طب فشاري چيني تکنيکي غير متنوعي به كار مي رود. اما بروز عوارض ناخواسته روشه
العه طتهاجمي، مؤثر و ايمن بوده و مي تواند به عنوان يک روش خودمراقبتي توسط زنان يائسه در بهبود عالئم وازوموتور بکار گرفته شود. اين م

 جام گرفت. با هدف تعيين اثر طب فشاري بر گرگرفتگي زنان يائسه ان

( ساله به سه گروه، طب فشاري نقاط حقيقي، طب 41 -65زن يائسه واجد شرايط ) 120در اين كارآزمايي باليني دو سوكور و تصادفي  روش کار:

 فشاري نقاط غير حقيقي و گروه كنترل تخصيص يافتند.از فرم هاي ثبت روزانه گرگرفتگي جهت جمع آوري اطالعات استفاده شد. مدت انجام
مطالعه چهار هفته هر روز بود. به واحدهاي پژوهش در دوگروه طب فشاري حقيقي و طب فشاري غير حقيقي آموزش داده شد كه تکنيک طب 

 لفشاري را به صورت خودمراقبتي در منزل با تکنيک و زمان يکسان انجام دهند و در گروه كنترل هيچ مداخله اي انجام نشد. جهت تجزيه وتحلي

 .استفاده شد  17باويرايش  spss داده ها از

نتايج تفاوت آماري معني داري در تعداد و شدت گرگرفتگي درسه گروه بعد از مطالعه نشان داد. نتايج آزمون تعقيبي تفاوت آماري معني  :یافته ها

( و p=001/0شاري غيرحقيقي)(، گروه طب فشاري حقيقي و گروه طب فp=000/0داري بين نمره كل گروه طب فشاري حقيقي با گروه كنترل )

 ( نشان داد. p=001/0گروه طب فشاري غير حقيقي و گروه كنترل )

 : طب فشاري مي تواند به عنوان يک روش مؤثر و مکمل دربهبود عاليم وازوموتور زنان يائسه پيشنهاد شود. نتیجه گیری

 
 يائسگي ، گرگرفتگي، طب فشاريواژه هاي كليدي: 
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 اری مبتنی بر خودمراقبتی بر کيفيت خواب زنان یائسه بررسی تاثير طب فش

 ليال اسکندري

  سمنان پزشکي علوم دانشگاه

اختالل خواب مشکلي شايع در زنان يائسه است وكاهش كيفيت خواب منجر به كاهش عملکرد روزانه مي شود. طب فشاري  زمینه وهدف:

به عنوان يک روش خودمراقبتي توسط زنان يائسه در مديريت اختالالت خواب بکار چيني تکنيکي غير تهاجمي، مؤثر و ايمن بوده و مي تواند 
 گرفته شود. اين مطالعه با هدف تعيين اثر طب فشاري بر كيفيت خواب زنان يائسه انجام گرفت

از شاخص كيفيت خواب  ( ساله انجام شد و41 -65زن يائسه واجد شرايط ) 120اين مطالعه كارآزمايي باليني دو سوكور برروي  روش کار:

پيتزبورگ جهت جمع آوري اطالعات استفاده شد. واحدهاي پژوهش در دو مرحله نمونه گيري )سيستماتيک و تصادفي ساده( وارد مطالعه شدند و 
روز بود.  ربه سه گروه، طب فشاري نقاط حقيقي، طب فشاري نقاط غير حقيقي و گروه كنترل تخصيص يافتند. مدت انجام مطالعه چهار هفته ه

به واحدهاي پژوهش در دوگروه طب فشاري حقيقي و طب فشاري غير حقيقي آموزش داده شد كه تکنيک طب فشاري را به صورت خودمراقبتي 
ساعت قبل از خواب انجام دهند و در گروه كنترل فقط از ارتباط كالمي استفاده شد. جهت تجزيه وتحليل  2در منزل با تکنيک و زمان يکسان 

 استفاده شد . 17باورژن  spssه ها از داد

نتايج تفاوت معني داري در نمره كل كيفيت خواب پيتزبورگ درسه گروه بعد از مطالعه نشان داد. نتايج آزمون تعقيبي تفاوت معني  : یافته ها

( و p=001/0فشاري غيرحقيقي)(، گروه طب فشاري حقيقي و گروه طب p=000/0داري بين نمره كل گروه طب فشاري حقيقي با گروه كنترل )

 ( نشان داد. p=001/0گروه طب فشاري غير حقيقي و گروه كنترل )

: طب فشاري مي تواند به عنوان درمان در بهبود اختالل خواب به كار گرفته شود و به عنوان يک روش مؤثر و مکمل درمديريت نتیجه گیری

 كيفيت خواب در زنان يائسه پيشنهاد شود. 
 

 طب فشاري |كيفيت خواب |يائسگي كليدي: واژه هاي 
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 بررسی کيفيت خواب و تنش شغلی در پرستاران 

  1عمادي محسن، 2ميرمحمدخاني مجيد ،1قدس اصغر علي ،1نعمت ستوده اصل

 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه ،دانشکده پرستاري 1
 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه اجتماعي، يپزشک گروه سالمت و بر مؤثر اجتماعي عوامل تحقيقات مركز 2

تنش شغلي و اختالالت خواب از مهم ترين عوامل استرس زا و تهديد كننده سالمتي در عصر مدرن مي باشند. انجمن ملي ايمني  زمینه و هدف:

ه دليل ماهيت شغلي خويش مستعد ابتال به انواع حرفه پر استرس دنيا معرفي كرده است. پرستاران ب 40حرفه اي آمريکا، پرستاري را در راس 
 زاختالالت خواب و تنش شغلي مي باشند. اگر پرستاران از كيفيت خواب و آرامش شغلي برخوردار نباشند قادر نخواهند بود مراقبت هاي خوبي ا

ثابت و در گردش بخش هاي مختلف  بيماران به عمل آورند. اين مطالعه با هدف بررسي كيفيت خواب و تنش شغلي پرستاران شيفت هاي
 بيمارستان انجام شد. 

نفر از پرستاران شيفت ثابت و در گردش بيمارستان هاي تحت پوشش تامين  118مقطعي بر روي  -اين مطالعه توصيفي: هامواد و روش 

غلي گري يفيت خواب پيتزبورگ و تنش شاجتماعي تهران انجام شد. داده هاي اين تحقيق به وسيله پرسشنامه جمعيت نگاشتي و دو پرسشنامه ك
رم افزار نتافت اندرسون گرد آوري شد. روايي و پاياي اين پرسشنامه ها در تحقيقات متعددي در ايران و جهان تائيد گرديد. داده ها با استفاده از 

SPSS16  .و آزمون هاي توصيفي و تحليلي مورد تحليل قرار گرفت 

در صد تنش شغلي پائين بودند.  %8/18تنش شغلي متوسط و ،  %3/62از پرستاران داراي تنش شغلي باال،  %9/18نتايج نشان داد یافته ها:

از پرستاران  %25بيشترين تنش شغلي در پرستاران بخش هاي ويژه وجود داشت. نتايج داده هاي توصيفي در اختالل خواب پرستاران نشان داد، 

( و بين تنش p=0.56ب پائين بودند. بين كيفيت خواب با جنسيت رابطه معني داري مشاهده نشد)كيفيت خوا %75داراي كيفيت خواب مناسب و 

(. نتايج آزمون آماري هم چنين نشان داد كه بين كيفيت خواب و تنش شغلي در p=0.85شغلي با جنسيت نيز رابطه معني داري مشاهده نگرديد)

( به اين معني كه پرستاران داراي تنش شغلي باال از كيفيت خواب بدتري نسبت p=0.001- r=0.371پرستاران رابطه معني داري وجود دارد )
 به ديگران برخوردار بودند. 

: با توجه به يافته هاي اين تحقيق برنامه ريزي حهت آموزش مديران بيمارستان در رابطه با موضوعات تنش شغلي و كيفيت خواب نتیجه گیری

 هاي موثر براي پيشرفت شرايط كاري و كاهش استرس شغلي پرستاران تدوين گردد.  پرستاران ضروري است تا استراتژي
 

 شيفت كاري |پرستاران |تنش شغلي |اختالل خواب واژه هاي كليدي:
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برشدت درد مرحله اول زایمان زنان  SP6تأثير مصرف پتدین و مقایسه آن با طب فشاری در نقطه

 نخست زا 

 2مجتبوي جواد سيد، !بحري نرجس، 1رمانيك سميرا ،1رسول سليماني مقدم

 دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1
 دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2

 

با توجه به عوارض بالقوه ضد دردها و عوامل آناسنتتيک در اداره درد زايمان،مي توان روشهاي غيردارويي تسکين دردراجايگزين  وهدف : مقدمه

 وپتدين برشدت دردمرحله اول زايمان زنان نخست زاانجام گرفت.sp6تاثيرطب فشاري برنقطه آنها نمود.اين مطالعه به منظورتعيين 

 زايمان ودرفازفعال ترم باحاملگي كه 42/24 ±50/3زن بارداربا ميانگين سني48دراين كارآزمايي باليني يک سکور  روشها: و مواد

نفر( ومصرف كنندگان 24)SP-6فشاري طب دوگروه ورودبه معيارهاي سوبراسا انتخاب تصادفي صورت بودندبه شده بستري3-5وباديالتاسيون
مقطع زماني:درست 4دقيقه انجام شد.ميزان شدت دردبراي گروه طب فشاري در30نفر( تقسيم شدند.مداخله گروه طب فشاري درمدت24پتدين)

م مداخله ودرگروه مصرف كنندگان پتدين نيزازآنجايي كه دقيقه بعدازاتما30دقيقه مداخله و30دقيقه مداخله،بعداز2قبل ازمداخله،بالفاصله بعداز
ساعت 1دقيقه پس ازمداخله،10مقطع زماني: قبل ازمداخله،4ساعت به طول مي انجامد،درددر4-2دقيقه پس ازتزريق شروع مي شودو10اثرپتدين

تجزيه وتحليل داده هابااستفاده ازآمارتوصيفي (( موردارزيابي واقع شد.VASساعت پس ازمداخله توسط مقياس سنجش ديداري درد5/1پس ازمداخله،

 انجام گرفت. 19ورژنSPSSواستنباطي،بااستفاده ازنرم افزار

ساعت 1دقيقه بعد ازتزريق پتدين(و10دقيقه پس از شروع مداخله درطب فشاري و2مقايسه ميانگين شدت دردقبل از مداخله، حين مداخله) یافته ها:

دقيقه 2(.تفاوت آماري معني داري از نظر ميانگين شدت درد قبل، حين)p<05/0ري معني داري نداشته است)ونيم پس ازشروع مداخله تفاوت آما

(.همچنين تفاوت آماري معني داري ازنظر ميانگين شدت p=002/0بعد(،پايان ونيم ساعت پس ازپايان مداخله درگروه طب فشاري وجود داشت)

 (. P=001/0عت و نيم پس از تزريق پتدين درگروه پتدين وجود داشت)سا1دقيقه بعد(، يک ساعت بعد، و2درد قبل،حين)

يک روش كم عوارض وكم هزينه براي زائو مي باشد و SP-6باتوجه به يافته هاي پژوهش و ازآنجايي كه اعمال فشار روي نقطه نتیجه گیری:

ان قلب داردوازطرفي كاهش دردزايمان درهردو مصرف پتدين عوارض زيادي چون ضعف سيستم عصبي مركزي جنين وكاهش تغيير پذيري ضرب
 يکسان است انجام طب فشاري به عنوان يک روش آسان،ارزان وغيرتهاجمي براي كاهش دردزايمان پيشنهاد مي گردد. 

 
 زايمان|خانم هاي نخست زا|مقياس ديداري درد|شدت درد|طب فشاري واژه هاي كليدي: 
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 وگرافيک در رایحه درمانی بررسی ارتباط شدت درد با متغيرهای دم

  3قرباني راهب ،2عسگري محمدرضا ،2قدس اصغر علي ،1ندا حسيني آبفروش

 سمنان، ايران سمنان، پزشکي علوم پيراپزشکي، دانشگاه و پرستاري كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده 1
 سمنان، ايران سمنان، پزشکي علوم پيراپزشکي، دانشگاه و پرستاري دانشکده 2
 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه اجتماعي، پزشکي گروه سالمت و بر مؤثر اجتماعي عوامل تحقيقات ركزم 3

( است كه با استفاده از اسانس به منظور ارتقاء شرايط جسمي و CAMرايحه درماني يکي از اشکال طب مکمل و جايگزين ) :و هدف مقدمه

مطالعات گسترده مبتني بر استفاده از اين درمان در پرستاري است. يکي از گياهان نام آشنا در رايحه  روحي بکار مي رود. شواهد بدست آمده از
 درماني كه از اهميت و ارزش خاصي در درمان برخوردار است اسطوخودوس است. با توجه به ارتباط حس بويايي با روح و احساسات انسان، رايحه

تأثير بگذارد، لذا با توجه به اين كه مطالعات اندكي به بررسي ارتباط بين متغيرهاي دموگرافيک در ميزان  ها تواماًمي تواند بر روح و جسم انسان
شدت درد حين رايحه درماني پرداخته اند و با توجه به اهميت موضوع، اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط متغيرهاي سن و جنس در ميزان شدت 

 سطوخودوس انجام شد. درد حين رايحه درماني با اسانس ا

بيمار همودياليزي بيمارستان فاطميه سمنان تشکيل دادند.  34هاي مورد مطالعه را اين تحقيق از نوع نيمه تجربي است. نمونه :هاروش مواد و 

ت ياس عددي شدنمونه گيري به صورت در دسترس انجام شده است. ابزار جمع آوري اطالعات شامل يک برگه اطالعات دموگرافيک بيمار و مق

( جهت سنجش درد بوده است. واحدهاي تحقيق براي بار اول تحت شرايط روتين بخش تعبيه سوزن هاي عروقي برايشان انجام شد. NRSدرد )
و براي بار بعدي، پنج دقيقه استنشاق اسطوخودوس قبل از تعبيه سوزن هاي عروقي برايشان انجام شد و سپس شدت درد بيماران سنجيده شد. 

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  SPSS 16طالعات پس از جمع آوري داده ها، توسط نرم افزارا

 قرار 60-69 سني گروه در بيماران اكثريت كه است بوده سال 59/6 ±12/5نتايج نشان داد كه ميانگين سن بيماران همودياليزي  یافته ها:

 روش در درد شدت ميانگين. بودند زن مابقي و مرد( %52/9) بيمار 18. است بوده سال 84 سن باالترين و سال 30 بيمار سن ترين كم. داشتند
. يافت كاهش درد ميزان واحد 2/37 زنان در و1/77 مردان در اسطوخودوس استنشاق بود با 4/75 ±1/91 زنان در و 4/44 ±2/14 مردان در روتين

(. همچنين ميانگين شدت درد در روش روتين در گروه سني  p= 0/238) نبود دار يمعن آماري نظر از اما بود بيشتر درد كاهش زنان در چه اگر
 اسطوخودوس استنشاق روش در درد كاهش ميزان بيشترين. بود 4/42 و 3/76 ،5/52، 5/57سال به ترتيب  70و باالي  60-69، 50-59،  50زير 
 . بود سال 50 زير سني گروه در

 سنين همه در نبنابراي بخشي اسانس اسطوخودوس بر درد بيمار تاثير چشمگيري ندارند.ن و جنس در اثرمتغيرهاي دموگرافيک س :گیرینتیجه

 رد قابل استفاده است.م و زن جنس دو در و

 
 رايحه درماني |شدت درد |جنس |سنواژه هاي كليدي: 
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 Solid بررسی اثر آنتی اکسيدانی و ضدالتهابی قرص کلورال ولگاریس در بيماران مبتال به

Tumors  
 4، فرزانه چهارده چريک  1، حسين عليزاده3، يونس پناهي2*، عليرضا سعادت1محمدحسين ياوراحمدي 

 ، تهران، ايران)عج( كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا...  1
 ، تهران، ايران)عج( دپارتمان بيماريهاي داخلي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا...  2

 ، تهران، ايران)عج( مركز تحقيقات آسيبهاي شيميايي، پژوهشگاه علوم پزشکي بقيه ا...  3

 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور، اهواز، ايران 4

جاد آن يکي از عوامل مهم اي سرطان شامل انواع تومورهاي بدخيم مي شود كه در پزشکي بيشتر با نام نئوپالسم شناخته شده و :و هدف مقدمه

است  Chlorophyta( جلبک سبز تک سلولي بدون تاژكي از خانواده Chlorella Vulgarisاسترس اكسيداتيو مي باشد. كلورالولگاريس )
 هدف بررسي كه عصاره آن بعلت تمايل فراوان جهت واكنش با راديکالهاي آزاد ميتواند سطح و اثرات مخرب آنها را كم كند. پژوهش حاضر با

تحت شيمي  solid tumorتاثير كلورالولگاريس بر كاهش اثرات اكسيداني نامطلوب داروهاي شيمي درماني و كيفيت زندگي افراد مبتال به 
 درماني طراحي گرديد. 

مراجعه كننده بيمارستان  Solid tumorدر اين مطالعه كارآزمايي باليني دوسوكور، بيماران كانديد شيمي درماني مبتال به  :هاروش مواد و 

، قرص  1بقيه ا... پس از ثبت اطالعات دموگرافيک، بصورت اتفاقي به دو گروه تقسيم و ضمن دريافت درمان اصلي )كموتراپي(، براي گروه 

ي واشنگتن، ت زندگهفته پالسبو تجويز شد. در ابتدا و پايان مطالعه، ضمن تکميل پرسشنامه كيفي 8بمدت  2( و گروه Algomedكلورالولگاريس )
آزمايشگاهي )آنتي اكسيداني و ضدالتهابي( دريافت شد. اطالعات كسب شده و مقادير آزمايشگاهي  دو نوبت نمونه خون جهت بررسي

(SOD,CAT,MDA,GSH,TNF-a,IL-6 توسط نرم افزار آماري )SPSS  بين دو گروه مقايسه گرديد. 18نسخه 

)احياكننده  GSHنفره( مورد بررسي قرار گرفت. از بين پارامترهاي آزمايشگاهي در گروه پالسبو فقط  40وه نفر )در دو گر 80در مجموع  یافته ها:

( ولي ساير موارد هيچکدام معني دار نشد؛ اما در مقابل در گروه P<0.001گلوتاتيون( در مقايسه قبل و بعد از دريافت مقداري بهبودي داشت. )

 (. P<0.001بهبودي داشت. ) پارامتر آنتي اكسيداني4دارو هر 

يافته هاي اين تحقيق نشان داد استفاده از مکمل كلورالولگاريس در بيماران تحت كموتراپي، هم وضعيت آنتي اكسيداني و هم  :نتیجه گیری

 ميزان فاكتورهاي التهابي را بهبود بخشيده است. 
 

 فاكتورهاي التهابي. |تومور |ضد التهاب |آنتي اكسيدان  |كلورال ولگاريس واژه هاي كليدي: 
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 مروری برگياهان موثر در کاهش قند خون بيماران مبتال به دیابت
 مهدي فيروزي

 سمنان، ايران سمنان، پزشکي علوم پيراپزشکي، دانشگاه و پرستاري كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده

 

 350سال آينده اين ميزان به  17ر مي باشد وپيش بيني مي شود طي ميليون نف 250آمار بيماران مبتال به ديابت در جهان بيش از  مقدمه:

ميليون مورد مرگ در سال است . براي  3ميليون نفر افزايش يابد. ديابت پنجمين علت اصلي مرگ ومير در سراسر جهان و مسئول تقريبا 
ارد كه يکي از اين روش هااستفاده از گياهان كاهش عوارض مربوط به هاپبر گاليسمي و تاثيرات منفي ديابت روش هاي مختلفي وجود د

  باشد مي ديابت به مبتال بيماران خون قند كاهش در موثر گياهان بر مروري مطالعه دارويي است . لذا هدف از انجام اين

صورت گرفته  طب سنتيياهي موثر بر كنترول وپيشگيري از ديابت با توجه به متون طب جديد وگ تركيبات بررسي منظور به مطالعه اين: روش 
است . در اين مطالعه عالوه بر بررسي كتب ومنابع سنتي مرتبط به مبحث ديابت، مقاالت مرتبط به طب جديد موجود در پايگاه هاي اطالعاتي 

،SID Iran medex ،Google Scholar ،Pubmed نيز مورد مطالعه قرار گرفتند  
ست كه گياهاني نظير گلنار،اسفرزه ، خرفه ، گل محمدي ، شيرين بيان ، كاهو ، ترشک ، گشنيز يافته: آنچه در نتايج تحقيقات مشهود است آن ا

  ، كدو ، سماق ، انار ، سير ، پياز ،ريشه جنسينگِ ،برگ گردو در درمان بيماران ديابتي موثر است
ر به منظور توليد داروهايي با منشا گياهي به دليل د نتيجه گيري:با توجه به نتايج به دست آمده در اين بررسي، لزوم انجام تحقيقات جامع تر

 دسترس بودن مواد اوليه به صرفه تروكم هزينه ترآنها نسبت به داروهاي شيميايي بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد
 

 طب سنتي ِ . ديابت . داروهاي گياهيواژه هاي كليدي: 

  



 

365 

 (DMدیابت شيرین).( در )درمان( Nigella Sativa Lسودمندی سياه دانه )
 2عاليي اهلل سيف، 1ريحانه مالكاظمي

 سمنان، ايران سمنان، پزشکي علوم پيراپزشکي، دانشگاه و پرستاري كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده 1
 لوم پزشکي سمنان، سمنان ايرانع دانشگاه پيراپزشکي، و پرستاري دانشکده 2

 به نام اهلل
 ( 322انه شفاي هر بيماري است. )طب االئمه، سيّد عبداهلل شُبّر، صفحۀ امام صادق )عليه السالم(: سياه د

تحقيق درمورد داروهاي گياهي و مواد طبيعي و پي بردن به مکانيسم عملشان در بدن رو به افزايش مي باشد. به دليل قيمت  مقدمه و هدف:

 موربيديتي و مورتاليتي ناشي از بيماري هاي مزمن شده است. پايين داروهاي گياهي سنتي، به اين داروها توجه زيادي جهت پيشگيري از 

( يک بيماري مزمن بوده كه با اختالالت متابوليسمي و افزايش قند خون به صورت نامناسب )هايپرگليسمي( مشخص مي DMديابت شيرين)

 Nigellaبنابراين، اين مطالعه اثرات سياه دانه ) گردد. افزايش شيوع ديابت در دنيا نيز دليلي براي نگراني و )سبب افزايش( هزينه)ها( است.

Sativa L( را عليه ديابت شيرين ).DM .بررسي مي نمايد ) 

و  ")Nigella Sativa L. (black seed"تحليلي بوده و اطالعات با استفاده از كليد واژه هاي -نوع مطالعه، توصيفي مواد و روش ها:

"diabetes" ايت هاي اينترنتي معتبر همچون از پايگاه هاي اطالعاتي و س"Science Direct"  و"Google Scholar"  جمع آوري
 شده است. 

مي باشد و سال ها به عنوان يک ادويه،  "Ranunculaceae".( گياهي است كه متعلق به خانوادۀ Nigella Sativa Lسياه دانه ) یافته ها:

.( با توجه به Nigella Sativa Lاري از اختالالت مورد استفاده بوده است. سياه دانه )محافظ مواد غذايي، و دارويي شفابخش براي )درمان( بسي
  "سياه دانه شفاي هر بيماري است."فرمايش حضرت محمد)ص(، داراي نيروهاي شفادهنده است و امام صادق)ع( نيز مي فرمايند: 

.( در موش هاي صحرايي و Nigella Sativa Lبا سياه دانه ) (DMبررسي نتايج تعدادي از مطالعات درمورد درمان مزمن ديابت شيرين )
 خرگوش ها )موارد ذيل را( تأييد مي نمايد:

 .نماييم مشاهده خون گلوكز سطح در را كاهشي توانيم مي بنابراين، گلوكز، اي روده انتقال از ممانعت .1

 انسولين به حساسيت افزايش و خون پالسماي يافتۀ كاهش انسولين غلظت افزايش .2

 در جزاير النگرهانس پانکراس β هاي سلول بازسازي .3

 ش وزن بدن )اما بدون هيچ گونه عالمتي از توكسيسيتي(كاه .4

.( سفارش شده است و نتايج مطالعات گوناگون نشان مي دهد كه Nigella Sativa L) دانه سياه مصرف به اسالمي طب در :گیری نتیجه 

يمن به عنوان يک داروي ضد ديابت مورد استفاده قرار گيرد. با اين حال، انجام مطالعات بيشتر در اين اين دانۀ اعجاب انگيز مي تواند به صورت ا
 زمينه توصيه مي گردد.

 طب اسالمي|انسولين|گلوكز|βسلول هاي|(Diabetes Mellitusديابت شيرين )|.(Nigella Sativa Lسياه دانه )واژه هاي كليدي: 
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 الالت جنسی: یک مطالعه مروری کاربرد طب مکمل در درمان اخت

  فرشته يزداني ،زاده حاجي مريم، فوالدي انسيه زينب حمزه گردشي، زهره شاه حسيني،
  مازندران پزشکي علوم دانشگاه - نسيبه مامايي پرستاري دانشکده

 

ن با تامين سالمت جنسي و رواني زوجي سالمت جنسي و باروري به عنوان يکي ازاركان اصلي توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع مقدمه و هدف:

 در تحکيم بنيان خانواده نقش دارد. از آنجايي كه از يک طرف اختالالت جنسي به عنوان تهديدي براي رابطه زوجين مي باشد، و از طرف ديگر
ور كاربرد طب مکمل در درمان اختالت مطالعات حاكي از تاثير استفاده از درمان هاي مکمل در اختالالت جنسي مي باشد؛ لذا مطالعه حاضر به مر

( بوده كه جهت تدوين اين مقاله، پژوهشگران Narrative Reviewجنسي پرداخته است. روش مطالعه: مطالعه حاضر مطالعه اي مروري نقلي )

،  pubmed magiran  ،sidو نهايتاً اختصاصي تر مثل  Google Scholarجستجوي كامپيوتري را در پايگاههاي اطالعاتي عمومي 

springer  ،ScienceDirect،Proquest  انجام داده و با استفاده از كلمات كليدي طب مکمل، اختالالت جنسي، يوگا و طب سوزني و

 Abstractانتخاب نمودند. سپس با استفاده از فرم غربالگري خالصه ) 2013تا  2006داروهاي گياهي مقاالت مرتبط با موضوع مطالعه را از سال 

Screening Sheet( مطالعات غيرمرتبط حذف ،)Exclude( شد. در مرحله بعدي با استفاده از فرم غربالگري كامل )Fulltext 

Screening Sheet) ،19  مقاله انتخاب و داده ها از آن استخراج شد. در نهايت يافته ها طبقه بندي شد. معيار هاي ورود و خروج اين مطالعه

 Identifying the researchرتبط با تحقيق حاضر بود كه در پنج قدم انجام شد شامل شناسايي سواالت تحقيق )بر پايه بررسي مطالعات م

question 2(؛- ( شناسايي مطالعات مرتبطIdentifying relevant studies ؛)3- ( انتخاب مطالعهstudy selection ؛)چارت  -4

 Reporting theگزارش نتايج ) -5(؛ charting the data, collating, Summarizingداده ها و مرتب كردن و خالصه سازي )

results يافته ها: يافته هاي مرور مقاالت مرتبط منجر به سازماندهي مطالب در سه بخش شد. يافته ها شامل داروهاي گياهي موثر بر درمان .)
ي در درمان اختالالت جنسي بوده است. يافته ها نشان داد كه داروي اختالالت جنسي؛ كاربرد يوگا در درمان اختالالت جنسي و كاربرد طب سوزن

Ginsing  پاسخ جنسي در مردان و زنان و همچنين سطح تستوسترون را باال مي برد. همچنين دارويGosha-jinki-ki-gen  در افزايش

جز ديگر گياهان مؤثر بر اختالل  Yohimbinميل جنسي، نعوظ صبحگاهي و افزايش طول مدت نعوظ و كيفيت رابطه در مردان نقش دارد. 

براي انگيزش جنسي افراد  Muharrikate bahنعوظ است و به طور ويژه باعث افزايش جريان خون ژنيتال نيز خواهد شد. در هندوستان نيز 

ت ساسيت و تحريک جنسي اسيک روغن ماساژ بوتينيکال براي زنان جهت ارتقاي رضايت جنسي آنها، افزايش گرما، ح Zestraتوصيه مي شود. 
 كه بر ناحيه كليتوريس، البيا و قسمت بيروني واژن ماليده مي شود. يوگا جهت آگاهي جنسي افراد، تحريک و افزايش جريان خون آلت تناسلي،

. ر مي رودافزايش آرامش كف لگن، كاهش عالئم انزال زودرس، افزايش ظرفيت نعوظ، افزايش طول مدت مقاربت و همچنين لذت جنسي بکا
 دطب سوزني نيز در درمان اختالالت نعوظ و اختالل انزال زودرس استفاده شده است. نتيجه گيري: يافته هاي مرور نقلي حاضر در شناخت كاربر

ت تالالداروهاي گياهي و درمان هاي مکمل اختالالت جنسي كمک كننده مي باشد. اما شواهد كافي در ارتباط با تاثير قطعي آنها در درمان اخ
 جنسي در دست نيست. لذا نياز به مطالعات كارآزمايي باليني متعدد و انجام متاآناليز ضرورت دارد. 

 طب مکمل، اختالالت جنسي، يوگا، طب سوزني، داروهاي گياهيواژه هاي كليدي: 
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 چربی خون: یک مطالعه مروری های گياهی مختلف بر سطحتأثير عصاره
 2جواد رضويان ،1ويراضيه هاد ،1صديقه يوسفي

 . دانشجوي ارشد بيوشيمي باليني. كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران1
 . دانشجوي ارشد بيوشيمي باليني. كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران2

 هاي فشار خونيعروقي، ديابت، بيماري -ن عامل مهمي در بيماري هاي قلبيافزايش چربي خون، خصوصاكلسترول به عنوامقدمه و هدف: 

هاي غذايي به جاي داروهاي كاهنده ليپيد در باال مي باشد. طي چند دهه اخير، در اكثر كشور ها ميزان استفاده مردم از داروهاي گياهي و مکمل
اي شيميايي، سبب گرايش باالي افراد جامعه به داروهاي گياهي شده است. هاند. از طرفي عوارض جانبي داروكاهش چربي خون افزايش يافته

 را بررسي نماييم. چربي خون باال هاي گياهي مختلف بر سطحآن شديم تا تأثير عصارهدرهمين راستا ما در اين بازنگري بر

 و pubmed ،google scholar، SIDاين مطالعه مروري با جستجو در بانک هاي اطالعاتي الکترونيکي مواد و روش ها: 

IranMedex انجام شده است. مندو رعايت معيارهاي مطالعه مروري نظام 

سر موش بالغ سوري موجب كاهش سطوح تمام ليپيد هاي  70تجويز دوهفته اي عصاره هيدروالکلي اين ماده بر روي  كرفس كوهي:یافته ها: 

 LDLو  TGرت بالغ موجب كاهش معني داري در سطح  36اتانولي گيالس بر روس  تجويز چهار هفته اي عصاره گيالس:سرم گرديده است. 
به  LDL، كلسترول و TGسر موش صحرايي نر موجب كاهش سطح  40در يک مطالعه، تجويز عصاره ي سير)آليين( به  سير:گرديده است. 

 بر روي مدل هاي حيواني، كاهش معناداري را در سطح كلسترول، تركيب موجود در بذر گياه خار مريم،كه مطالعه آنسيلي مارين: طور معنادار شد. 

LDL  وTG  .(: در يک كارآزمايي شاهد دار تصادفي دوسويه كور، نشان داده شده است كه اسفرزه ميتواند اسفرزه )پسيليومنشان داده است
LDL  سرمي را بدون اثر برHDL  .ال به كلسترول خون باال انجام گرفت، مصرف روزانه فرد مبت 38در مطالعه اي كه بر روي  سويا:كاهش داد
در مطالعات مختلف نشان داده شده است كه  زعفران:كاهش دهد.  %10را حدودأ  LDL.و  TGگرم سويا توانست ميزان كلسترول،  47ميزان 

. گزارش شده  مر قرمز برنج:مخدهد. را افزايش مي HDLشده و  LDLكروسين موجود در زعفران موجب كاهش سطح پالسمايي كلسترول و 
 HMG-CoAها در اين ماده است كه آنزيم دليل وجود استاتينشود كه اين اثر بهاست كه تجويز اين برنج منجر به كاهش كلسترول خون مي

مي گردد، در حاليکه  LDLتحقيقات نشان داده اند تزريق درون صفاقي عصاره اين گياه باعث كاهش ميزان كلسترول و  كاكنج:كنند. را مهار مي
 مشاهده نشد. TGو  HDLتغييرات معناداري در سطح 

اطالعات بدست آمده نشان مي دهند تركيبات موجود در گياهان دارويي از جمله استرول ها، فيبر هاي غذايي و ديگر تركيبات نتیجه گیری: 

 آنتي اكسيداني مي توانند در متابوليسم چربي ها تأثير بگذارند.

 عصاره هاي گياهي، چربي خون، كلسترول: کلید واژه
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 مروری کوتاه بر خواص دارویی گياه نعناع فلفلی
 2نصراهلل مرادي كُر ،*1محسن اكبري

 دانش آموخته ي كارشناسي ارشد تغذيه ي دام، دانشگاه رازي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران -1
 کي سمنان، سمنان، ايرانكميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزش-2

 
. دنعناع فلفلي كه از ديرباز بعنوان يک طعم دهنده ي غذايي يا در تركيب لوازم آرايشي استفاده شده است، داراي خواص متعدد دارويي مي باش

ري خواص نعناع داراي يک سگرچه از گذشته نعناع فلفلي بعنوان يک گياه دارويي در درمان و بهبود ناراحتي هاي گوارشي استفاده شده است ولي 
رفه )سيستم عروقي(، بعنوان ضد س -مفيد در ديگر دستگاه هاي بدن مي باشد. خواصي از نعناع فلفلي بعنوان گشادكننده ي رگ )سيستم قلبي

حيواني، اسانس )سيستم ايمني( گزارش شده است. براساس مطالعات  IL1-β هماتولوژي(، و افزايش توليد تنفسي(، بازجذب بيشتر آهن )سيستم
 نعناع فلفلي به همراه پيکولينات كروم در شرايط غير نرمال باعث كاهش معني دار گلوكز و تري گليسريد سرم شده است. نعناع فلفلي همچنين

ريهاي گرم اكتفعاليت ضدباكتريايي )ب داراي خواص آنتي ميکروبي بواسطه ي داشتن فعاليت ضدويروسي )هرپس ويروس ها، آنفلونزا و نيوكاسل(،
 منفي( و خاصيت ضدقارچي )كانديدا آلبيکانس، آسپرژيلوس آلبوس و قارچهاي درماتوفيت( است. نعناع همچنين بدليل داشتن مواد فنوليک داراي
 دخاصيت آنتي اكسيداني قوي مي باشد. بيشترين خواص نعناع در سيستم گوارشي گزارش شده است: نعناع در درمان زخم معده )داشتن خواص ض

( كاهش نفخ )سازوكار ناشناخته(، اختالالت صفراوي )افزايش توليد صفرا( كمک كننده يا شتاب S. aurousو H. Pyloriباكتريايي عليه 
 يدهنده ي هضم )داشتن منتول( كاربرد دارد. بنابراين نعناع فلفلي عالوه بر داشتن خواص در سيستم گوارشي كه بيشتر شناخته شده اند؛ دارا

 فيد در ديگر دستگاههاي بدن مي باشد.خواصي م
 

 نعناع فلفلي، دستگاه گوارش، كاهنده ي گلوكز سرم، آنتي آكسيدان، زخم معده کلمات کلیدی:
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 اثرات اسطوخودوس در دیدگاه طب سنتی و طب مدرن

 مهدي فيروزي

 سمنان، ايران سمنان، پزشکي علوم پيراپزشکي، دانشگاه و پرستاري كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده

 

گياهان دارويي از ارزش واهميت خاصي در تامين بهداشت و سالمتي جوامع برخودار بوده وهستند .گياه اسطوخودوس در طب  :و هدف مقدمه

بيشگيري ودرمان بيماري هاي مختلف توصيه شده است، همچنين با توجه به پژوهش هاي جديد اثر بخشي اين گياه در سنتي ايراني جهت 
 اري هاي مختلف نشان داده شده است . بيم

با بررسي در برخي كتب اصلي طب سنتي از جمله قانون في الطب  در اين تحقيق ابتدا مشخصات و فوايد گياه اسطوخودوس :ها روشمواد و 

ه طب نوين ،كتب ، مخزن االدويه ،تحفه حکيم مومن ،اختيارات بديعي استخراج گرديد، سپس جهت به دست آوردن مطالب علمي مربوط ب

 Pubmed،SID اصلي گياهان دارويي بررسي و اطالعات مربوط به مقاالت علمي با بررسي برخي از مجالت طب سنتي وجستجو از طريق

.Iran medex،Google Scholar به دست امد 

ميباشد  ي طبيعت گرم وخشکداراLamiaceae)نعناغيان ) ( از خانوادهLavandula angustifolia Millگياه اسطوخودوس ) :ها یافته

رفع ،خواب آوري،تسکين،آنتي اسپاسموديک،وازخواص آن مي توان به اثر ضد باكتريايي ،ضد قارچي ، ضد نفخ، شل كنندگي عضالت ، بي دردي
 سردرد ناشي از تنش، درمان بيماري هاي معده ،رفع افسردگي و اضطراب اشاره كرد

ورد اثرات گياه اسطوخودوس موارد بسياري ذكر شده كه با بررسي ودر كنار هم قرار دادن در طب سنتي و طب نوين در م :نتیجه گیری

 كسب شده،مي توان نتيجه گيري كرد كه مصرف اين گياه در درمان بيماري هاي مختلف موثر مي باشد اطالعات

 :گياهان دارويي، اسطوخودوس،طب سنتي ،طب نوينکلمات کلیدی
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 يم زخم هاگياهان دارویی موثر در ترم

 *2، محسن سليماني1سميه قزلو

 كارشناس پرستاري، بيمارستان كوثر، دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1
 استاديار، عضو هيئت علمي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دانشکده پرستاري و پيراپزشکي *2

 
آسيب ديده با ساير قسمتهاي پوست مي شود. در : ترميم زخم فرآيندي از رويدادهايي است كه منجر به يکپارچه شدن بخش مقدمه و هدف

برخي موارد ترميم زخم با مشکالت متعددي مواجه است و تسريع فرايند ترميم اهميت مي يابد. امروزه با توجه به عوارض داروهاي شيميايي 
 در ترميم انواع زخم مي باشد. استفاده از روشهاي طبيعي مورد توجه و تاكيد مي باشد. هدف اين مقاله بررسي داروهاي گياهي موثر 

در اين مطالعه توصيفي داده پايگاه هاي در دسترس از نظر گياهان دارويي موثر بر ترميم زخم مورد بررسي قرار گرفت. داده پايگاه  روش کار:

 تاكنون مورد بررسي قرار گرفت و شواهد موجود مورد مطالعه قرار گرفت. 2005هاي فارسي و التين از سال 

: يافته ها نشان داد كه گياهان دارويي متعددي در ترميم زخم ها معرفي شده اند كه كاربرد هر يک در يک مرحله از ترميم زخم مطرح ها هیافت

س، يمي باشد. گياهاني همچون كنجد، پروانش، مارچوبه، افوربي هيرتا، پريوشان مويي، كلردندروم سراتوم، صندل قرمز، حنا، ناپولئونا ايمپرال
رحله منگال، پئونيا از جمله گياهان دارويي هستند كه بر اساس نوع زخم ها مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. هر يک از اين داروها در يک گاال

 مشخص از فرآيند ترميم زخم موثر هستند كه شناخت شيوه استفاده و زمان كاربرد آنها اهميت دارد.

اي است كه استفاده از روش هاي طبيعي مي تواند در تسريع فرآيند ترميم موثر باشد. شناخت گياهان ترميم زخم فرآيند پيچيده  نتیجه گیری:

 بدارويي در ترميم زخم ها مي تواند نقش مهمي در پيشرفت علوم دارويي داشته باشد. نکته حائز اهميت آن است كه شيوه استفاده و زمان مناس
 رد توجه قرار گيرد. مورد استفاده براي تسريع در ترميم زخم مو

 ترميم، زخم، گياهان دارويي واژه های کلیدی:

  



 

371 

 وضعيت موجود، موانع و راهکارهای اجرای درمان های مکمل در بالين توسط پرستاران
 2شهال خسروان ،1يمحبوبه اسماعيل

 دانشگاه علوم پزشکي گناباد

اي مکمل به موازات ساير نقاط جهان رو به افزايش است كه به تغيير در مقدمه: در ساليان اخير آشنايي و تمايل مردم كشور ما به درمان ه
ديگري، پرستاري را تحت تأثير قرار داده است. لذا پرستاران به عنوان اعضاي  هاي نظام سالمت منجر شده و بيش از هر رشتهپارادايم سيستم

 ي مکمل باال ببرند تا بتوانند به نيازهاي جديد مددجويان پاسخگو باشند. و مهارت هاي خود را در زمينه درمان ها كليدي تيم درمان بايد دانش
 هدف: اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت موجود، موانع و راهکارهاي اجراي درمان هاي مکمل در بالين توسط پرستاران انجام شد. 

نفر از بيماران بستري در  50پرستاران شاغل و  نفر از 100مقطعي بوده كه بر روي  -روش مطالعه: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي
بند بود؛ بند اول، اطالعات  4انجام گرديد. ابزار گردآوري داده ها يک پرسشنامه محقق ساخته شامل  1393بيمارستان هاي بيرجند در سال 

 29کمل در بالين توسط پرستاران، بند سوم، سوال در رابطه با وضعيت كنوني اجراي درمان هاي م 10دموگرافيک پرستاران و بيماران، بند دوم، 
 4رت کسوال در رابطه با موانع اجراي درمان هاي مکمل در بالين و بند چهارم مشتمل بر يک سوال باز در رابطه با راهکارها بود كه با مقياس لي

تعيين شد.  0.85اده از ضريب آلفاي كرونباخ، درجه اي سنجيده شد. روايي محتوا توسط چند تن از اساتيد دانشکده پرستاري و پايايي با استف
 تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمارهاي توصيفي انجام گرفت. 

به عنوان ضعف در كاربرد درمان هاي مکمل تلقي شد. ضعف در  20به دست آمد كه امتياز زير 16يافته ها: ميانگين نمرات در گروه پرستاران 
بيشترين فراواني را به خود اختصاص داد. مهم ترين مشکالت ذكر شده بر اساس يافته ها، در حيطه فردي  حوزه هاي آموزشي و مديريتي

پرستاران، كمبود اطالعات پرستاران، در حيطه فردي بيماران، آگاهي و مشاركت ناكافي بيمار، در حيطه محيط باليني، كمبود فضا، در حيطه 
حيطه آموزشي، عدم برگزاري كارگاه هاي آموزشي و در حيطه اخالقي، شواهد حمايت كننده  مديريتي، نبود دستورالعمل هاي مشخص، در

ناكافي به دست آمد. از مهم ترين راهکارهاي ذكر شده مي توان به تدوين دستورالعمل هاي مشخص، برگزاري كارگاه هاي آموزشي و افزايش 
 انگيزه پرستاران اشاره كرد.

 ور روبه متعددي مشکالت با خود روتين مراقبت به مکمل هاي درمان ادغام در پرستاران پژوهش، اين هاي يافته اساس بر: گيري نتيجه 
 شود نسبت به رفع اين موانع اقدام نمايند. مي توصيه ريزان برنامه و مديران به لذا. هستند

 دواژگان كليدي: درمان هاي مکمل، پرستاران، بيمارستان هاي بيرجن
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انی با اسانس پرتقال برکيفيت خواب کودکان سن مدرسه مبتال به لوسمی تاثير رایحه درم

 لنفوبالستيک حاد

 4هاجر صادقي ،3اصنافي علي امين ،*2معصومه نوروزي ضامنجاني، 1هوشنگ عليجاني رناني

 گروه پرستاري، مربي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، ايران 1
 دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، ايرانپرستاري، گروه  2
 گروه خون و انکولوژي اطفال، استاديار، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، ايران )نويسنده مسئول( 3
 دانشگاه علوم پزشکي اراک 4

 

درماني يحههاي بهبود كيفيت خواب راحاد شايع است. يکي از شيوهلنفوبالستيک: اختالل خواب دركودكان مبتال به لوسمينه و هدفزمیپیش

 اد انجام گرديد.حلنفوبالستيکباشد. اين پژوهش با هدف بررسي تاثير استنشاق اسانس پرتقال بر كيفيت خواب كودكان مبتال به لوسميمي

كودک بستري در بخش آنکولوژي بيمارستان شفا وابسته به دانشگاه  60اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي است كه با  :هامواد و روش

واطالعات  CSHQپرسشنامه استاندارد  در دو گروه آزمون و شاهد انجام شد. ابزار مطالعه شامل 1393علوم پزشکي جندي شاپور اهواز در سال 
بودند. در گروه آزمون مداخله  41حاد و داراي نمره كيفيت خواب باالي لنفوبالستيکدكان بستري مبتال به لوسميها كودمو گرافيک بود. نمونه

نوبت بود و در گروه شاهد مداخله مشابه گروه آزمون با اين تفاوت كه  3روز در هفته و در هر روز طي  3شامل استنشاق اسانس پرتقال به مدت 

 تجزيه و تحليل گرديد.21نسخه SPSS و استفاده گرديد و اطالعات به كمکاز آب مقطر به عنوان پالسب

( اما از لحاظ ميزان  p >0.05ايي تفاوت معناداري نداشتند)هاي زمينهيافته ها نشان داد كه دو گروه آزمون و شاهد از نظر ويژگي یافته ها:

 (. p= 0.0001داري وجود داشت )خواب بعد از مداخله در گروه آزمون، تفاوت آماري معنابهبودكيفيت

حاد نفوبالستيکل: نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه استنشاق اسانس پرتقال بر كيفيت خواب كودكان مبتال به لوسميگیریبحث ونتیجه

  تواند به عنوان يک روش مفيد در بهبود كيفيت خواب اين كودكان اجراء و آموزش داده شود.تاثير مطلوب دارد و مي
  خواب، اسانس پرتقال، كودک سن مدرسه، رايحه درمانيكيفيتژگان کلیدی:وا
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 قرآن پژوهی
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 ازدواج های فاميلی و افزایش شانس بروز بيماری های ژنتيکی؛ پژوهشی بر اساس قرآن و روایات
 1*رضا پورعلي، 2، پرويز كوخايي1محسن پورعزيزي

 زشکي سمنان، سمنان، ايرانكميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پ 1
 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران دپارتمان ايمونولوژي، دانشکده پزشکي، 2

حُرِّمَتْ عَلَيْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ سوره نستاء حرام مي باشد ] 23در اسالم، ازدواج با خويشتاوندان درجه يک و دو مطابق با آيه  مقدمه و هدف:

...[. در حديثي از رسول اكرم )ص( نيز توصيه به پرهيز از ازدواج با اقوام نزديک شده است چرا كه منجر به ناتواني فرزند مي  وَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْوَأَخَ
در فرزندان  فاميلي بر بيماريهاي ژنتيکي گردد ]و ال تَنکِحوا القِرابَه القَريبِه فَإِنَّ الوَلد يَخلُقُ ضاويًا[. هدف از اين مطالعه بررسي تاثيرات ازدواج هاي

 است.

 Pubmed ،SID ،Magiran ،Noormagz ،Google Scholarبا بررسي تفاسير قرآن كريم، پايگاههاي اينترنتي  مواد و روش ها:

سي قرار ستخراج و مورد بررو كتابخانه تخصصي قرآن و علوم روز )وابسته به بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه( عناوين مرتبط با موضوع ا
 گرفت. 

با ازدواج هاي فاميلي برخي صفات ضعيف و پنهان در افراد، شدت يافته و با گذشت زمان در نسل آنها ظهور مي كند و باعث فساد  یافته ها:

اريهاي وكوم مادرزادي اوليه، بيمنسل مي گردد. مطالعات مختلف نشان داده است كه انواع بيماريهاي ژنتيک مانند ناشنوايي اتوزومال مغلوب، گل
ه ب چشمي و... در ازدواج هاي فاميلي شيوع بيشتري داشته اند. اين مسئله در جمعيت هايي مثل يهود به دليل عدم اختالط با ساير اقوام بيشتر

 I.Q ضريب هوشياز در سنين باال  داشته اندكه نوزادان در خانواده هايي كه ازدواج فاميلي  در بسياري موارد مشاهده گرديده چشم مي خورد.
. اهميت ژنتيک ازدواج هاي فاميلي به دليل افزايش احتمال هموزيگوت شدن آلل هاي خاص بيماريزا مي باشد كه به دنبال اين پائيني برخوردارند

شته باشد به دليل مشابهت وراثتي ( وجود داCarrier( كه ممکن است در افراد به صورت ناقل )Recessiveازدواج ها، ژنهاي بيماريزاي نهفته )
دي و نپدر و مادر، در كنار هم قرار گرفته و متعاقب آن بيماريهاي اتوزومال مغلوب در اينها شيوع بيشتري مي يابد. به هر اندازه درجه خويشاو

 ژنهاي مشترک بيشتر باشد، شانس بروز بيماري نيز افزايش مي يابد.

ويشان درجه يک و دو داراي تطابق با احتمال بسيار باالي بيماري هاي جدي ژنتيکي مي باشد. پيرامون حرام بودن ازدواج با خ نتیجه گیری:

اراي د ساير موارد ازدواج هاي فاميلي نيز ديدگاه پزشکي بر نهي انجام اين ازدواج با توجه به احتمال باالي بروز بيماريهاي مغلوب مي باشد كه
  تطابق با آيات و روايات مي باشد.

 قرآن پژوهشي، ازدواج فاميلي ، بيماري ژنتيکي واژه های کلیدی:
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 پزشکی مدرن و قرآن دیدگاه از انسان سالمت بر الکلی مشروبات تأثير
 *2، بهاره ابطحي نائيني2، مهرداد رخشانپور1علي صفايي

 راندانشجوي داروسازي، كميته تحقيقات دانشجويي ، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، اي
 دستيار بيماري هاي پوست و مو، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

 

 علم باپيشرفت بعد ها قرن آن زيان و ضرر كه است آشاميدني هايي و خوردنيها كردن اعالم حرام كريم قرآن معجزات از يکي مقدمه و هدف:

 تاثير بررسي مطالعه اين از هدفالکلي حرام مي باشد.  مشروبات و بر اساس آيات صريح قرآن مصرف ماسال دين در .است شده ثابت انسان بر

 .باشد مي طب و قرآن ديدگاه از انسان سالمت بر الکلي مشروبات مصرف

 Embaseو  Pubmed ،Medlineپايگاه هاي  در پزشکي مقاالت و احاديث كريم، قرآن آيات مرور با مروري هقالم اين در مواد و روش ها:

 قرار موردبررسي انسان سالمت بر الکل نقش مرتبط و مناسب كليدي كلمات از استفاده با و MagiranوSID جمله از فارسي هاي هوبگا و

 .گرفت

 مرده شدهش حرام و غيرمجاز انسان براي شراب مصرف معصومين و احاديث ائمه كريم قرآنبر اساس آموزه هاي دين اسالم در آيات  :ها یافته

 الکلي مشروبات مصرف اثر در كه هستند بدن هاي تفبا جمله از تنفس دستگاه و پوست پانکراس، استخوان، كبد، عروقي، قلبي سيستم است.

 مختلف هاي بافت در سرطان ايجاد و جنين بردر دوران بارداري  الکلء سو اثرات .گردند مي برگشت غيرقابل شديد هاي زيان و خسارت متحمل

 بر زيانباري اثرات و فکري رواني اقتصادي، اجتماعي هاي زيان الکلي مشروبات مصرف ديگر سوي از .است ماده اين مصرف مخرب آثار ديگر از

 .آورد مي ارمغان به انسان براي را محيطي و مركزي اعصاب سيستم

انسان كامال  سالمت بر الکلرن مبني بر آثار مخرب منع صريح مصرف الکل در دستورات اسالم با يافته هاي علمي پزشکي مد :گیری نتیجه

 .منطبق مي باشد

 الکل، سالمت، اسالم، قرآن واژه های کلیدی:
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 قرآن کریم منظر از مروری بر نظام آفرینش جنين
 2، علي صفايي1، شادي بهفر*1بهاره ابطحي نائيني

 ه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايراندستيار بيماري هاي پوست و مو، كميته تحقيقات دانشجويي ، دانشگا 1
 دانشجوي داروسازي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران 2

 

 انساني حيات آغاز نقطه عنوان به كه است جنين و آفرينش پيدايش موضوع قرآن، آيات در توجه قابل و مهم محورهاي از يکي مقدمه و هدف:

است. هدف از اين مطالعه مروري بر نظام آفرينش جنين  پرداخته موضوع اين به شيوا بياني با آيه از قرآن كريم 70است. در بيش از  گرديده مطرح
 از منظر قرآن كريم و تطبيق آن با يافته هاي پزشکي مدرن است.

پايگاه هاي اينترنتي و كتابهاي كتابخانه تخصصي قرآن  در اين مقاله مروري با بررسي در نرم افزارهاي قرآن كريم و تفاسير، مواد و روش ها:

 و علوم روز )وابسته به بنياد پژوهش هاي قرآني حوزه و دانشگاه( عناوين مرتبط با موضوع استخراج گرديد. 

تعديل  و حم، تسويهدر قرآن بر اساس به ترتيب شامل نطفه، علقه، مضغه، مخلقه و غير مخلقه، عظام، ل جنين تکوين و خلقت مراحل یافته ها:

روح مي باشد. تقسيم بندي مراحل آفرينش جنين در قرآن كه بر پايه ماكروسکوپي و قابل رويت با چشم غير مسلح است، يکي از آسان  و نفخ
با چشم  يترين و در عين حال دقيق ترين تقسيم بندي هايي است كه مراحل تشکيل و رشد جنيني را بيان نموده است. امروزه دانش جنين شناس

ست.در ا مسلح و بهره گيري از ابزار ريزبينانه به بررسي مولکولي، سلولي و ساختاري جنين مي پردازد كه تاييدي بر بيان قرآن كريم در اين زمينه
 آساني به نيز نزما هاي آن انسان براي كه اي گونه به شده است بيان ساده ظاهر به اصطالحاتي با جنين رشد و آفرينش مراحل تمام بيان قرآن،

 با يافته هاي عصر معاصر نيز مطابقت دارد. كه هستند دقيق چنان آن جنين درباره قرآن هاي داده اين، وجود با اما بود. درک قابل

 آن خواني هم و قاصر بود شناسي جنين علم از بشر درک كه عصري در قرآن آيات در جنين تکامل و رشد مختلف مراحل تشريح نتیجه گیری:

چنانچه هر گاه پژوهشکريبدون هيچ گونه سونگري و تعصبي در اين آيات قرآن تامل كند مي  نمي باشد؛ قرآن اعجاز جز چيزي طبي هاي يافته با
 تواند هماهنگي آن ها را با دست آورد هاي فعلي دانش جنين شناسي تاييد نمايد.

 جنين، قرآن، آفرينش انسان، قرآن پژوهي واژه های کلیدی:
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 سبک زندگی اسالمی می تواند در کاهش مهمترین عوامل مرگ و مير نقش آفرین باشد؟آیا 
  3فاطمه طالبي كياسري، 3، محسن پورعزيزي2، مجيد ميرمحمد خاني1غالمحسين مهدوي نژاد

 هيئت علمي، گروه معارف اسالمي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1

 ركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايراناستاديار، متخصص اپيدميولوژي، م 2

 دانشجوي پزشکي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 3

 

 ي كند و بايد به صورت يکسبک زندگي هر فرد عبارت است از چهارچوب شناختي، كه در آن فرد رفتارهاي خاصي را انتخاب م پیش زمینه:

ا ر تركيب پيچيده از كارها و عادت هاي رفتاري در افراد و گروه ها مورد توجه قرار گيرد. سبک زندگي، بسياري از رفتارهاي سالمتي و بيماري
راي افراد به شمار ي بتبيين مي كند و سبک زندگي سالمت محور، راهنمايي براي جلوگيري از مشکالت بهداشتي و تضمين كننده اعتالي سالمت

 مي آيد .

امروزه بر خالف گذشته، بيماري هاي غير مسري پرچم دار علل مرگ و مير در جهان هستند و با تغيير علل مرگ و مير از بيماري هاي  شواهد:

. در ريشه معطوف گشته استعفوني به بيماري هاي مزمن، توجه مراقبان بهداشتي به سرچشمه اين بيماري ها، يعني سبک زندگي و رفتار انسان 
 ييابي مهم ترين علل مرگ و مير در ايران و جهان كه شامل بيماري هاي قلبي عروقي، سرطان ها، سوانح ترافيکي و ديابت مي باشد، شواهد حاك

 از تاثيرپذيري اين عوامل از سبک زندگي افراد مي باشد.

و مهم ترين علل مرگ و مير، بر اساس معيارهاي سازمان بهداشت جهاني، دخانيات،  21در بررسي رفتارهاي خطرزا در سبک زندگي قرن یافته ها:

 يتغذيه ناسالم، كم تحركي و استفاده از الکل مطرح مي باشند. در حوزه سبک زندگي سالمت محور، فاكتورهاي خطرزاي اشاره شده، همه با نگرش
نجام گرفته، عقيده بر اين است كه درصد بزرگي از اين بيماري هاي غير مسري جامع در دين مبين اسالم تبيين شده است و بر اساس مطالعات ا

 از طريق تصحيح سبک زندگي و كاهش رفتارهاي خطر زا قابل پيش گيري هستند.

بازنگري در الگوهاي سبک زندگي بر اساس آموزه هاي دين اسالم و پيروي از اصول محکم و متقن موجود در سبک زندگي  نتیجه گیری:

 المي، راهکاري مناسب براي تغيير رفتار در جامعه كنوني و كنترل مهم ترين علل مرگ و مير در ايران و جهان به حساب مي آيد..اس
 

 سبک زندگي اسالمي، سالمت، مرگ و مير، بيماري هاي غير مسري کلمات کلیدی:
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 نقش بهداشت روان در سالمت انسان از دیدگاه روایات قرآنی

 ي شريعت پناهيسهيالسادات قضو

 دانشکده پرستاري و پيراپزشکي،دانشگاه علوم پزشکي سمنان،سمنان،ايران

روان او را متذكر شده علل و عوامل انحراف  در قرآن كريم آيات بسياري وجود دارد كه فطرت وجودي انسان و حاالت گوناگون مقدمه و هدف:

هدف تعيين نقش بهداشت روان در سالمت انسان از .ان انسان را نشان داده استتربيت و درمان رو و بيماري ها و همچنين راه هاي تهذيب و
 ديدگاه ايات و روايات قرآني است.

مطالعه حاضر مروري سيستماتيک مي باشد.جهت جمع آوري اطالعات ازمنابع كتابخانه اي و الکترونيکي مرتبط موجود استفاده  روش مطالعه:

 شده است.

گوناگونش  قرآن كريم وجود دارند نشانه هايي هستند كه انسان براي شناختن خود و خصلت هاي صوص روان انسان درآياتي كه در خ یافته ها:

ما به  تهذيب و تربيت نفس خويش،توسط آيات مزبور ارشاد شود. مي تواند از آن ها راهنمايي بجويد و براي دست يابي به روشي درست به منظور
درست از شخصيت  ايقي كه در قرآن درباره انسان و صفات و حاالت رواني او آمده است،به ترسيم چهره ايحق طور كامل مي توانيم به كمک

عواملي را كه در هماهنگ كردن شخصيت و تکامل و ايجاد بهداشت رواني  انساني راهنمايي شويم و نيز انگيزه هاي اصلي محرک رفتار انسان و
 .گيرد به صورت هماهنگ و منسجم در اختيار ما قرار«ن شناسي قرآنروا»دارند،بشناسيم تا او تاثير به سزايي

مي شود.خداوند در قالب آيات متعددي به  قرآن،بهترين راهنما براي تدوين جامع ترين دستورالعمل بهداشت رواني فردي محسوب نتیجه گیری:

ترين  كه توجه به آنها مي تواند بهترين راه درمان و جامعجسمي و روحي بشر اشاره كرده است  سالمت فردي و اجتماعي و در عين حال بهداشت
 دستورالعمل بهداشتي در مقابله با آسيب هاي اين چنيني باشد

 انسان قران، بهداشت روان، کلمات کلیدی:
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 مبانی و اصول طب در قرآن

 2*، غالمحسين مهدوي نژاد1سجاد صادقي

 جويي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکي سمناندانشجوي پزشکي، پژوهشگر مركز طب سنتي بسيج دانش 1
 عضو هيئت علمي و مسئول نهاد رهبري در دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2

 

پزشکي از اولين نيازهاي بشري است و از جهت موضوع و فايده از برترين دانش ها و حرفه ها محسوب مي شود، پيامبر بزرگوار  مقدمه و هدف:

است .دين مبين اسالم كه داعيه دار رسالت جهاني و نهايي جامعه بشريت است، از كنار آن بي تفاوت  هم سنگ دانش دين شمرده م آن رااسال
يد ئنگذشته و روشمند در اين عرصه نيز دستور العمل هايي ارائه نموده است، لذا ضرورت دارد با مطالعه عميق در كتاب آسماني، طبابت مورد تا

 ا كه تعيين كننده چهار چوب طب اسالمي است، مورد بحث و تحقيق قرار گيرد.قرآن ر

 اين پژوهش مروري است با روش كتابخانه اي كه با مطالعه قرآن كريم و مراجعه به تفاسير آيات مربوطه انجام شده است.  مواد و روش ها:

يژه اي در اين رشته است و براي آن اصول و مباني خاصي دارد،كه آن از اين تحقيق به دست آمد كه اسالم داراي مکتب و فلسفه و یافته ها:

اصول عبارتند از: ايمان به اذن الهي ،شفا بخشي خداوند، شمول رحمت حق،نقش آفريني معنويت،خير انديشي و احسان،توجه به سالمت جسم به 
 تغذيه در سالمت و شفابخشي .عنوان قالبي براي سالمت روح، نقش دادن به داروهاي غير مادي و نقش آفريني 

به كارگيري اصول مورد عنايت قرآن كريم نه تنها باعث رشد و بالندگي اين رشته مي گردد، بلکه به تاثير كار و نتايج زحمات  نتیجه گیری:

 مشکالت موجود در پزشکان نيز خواهد افزود. همچنين به كارگيري اين اصول قرآني در حرفه پزشکي در عرصه هاي آموزش ،بالين و پژوهش
 جامعه پزشکي را مرتفع خواهد كرد.

 قرآن، علوم پزشکي، سالمت، مباني و اصول. کلمات کلیدی:
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 تاثير روزه داری اسالمی برکاهش بيماری ها از دیدگاه پزشکی نوین 

  2خواه ميرزايي عليرضا ،1محمد ميرزايي خواه

 ن، سمنان، ايرانكميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سمنا 1
 دانشجوي برق صنعتي، دانشکده فني سما، دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد 2

 ها، فعاليت كليه و كبد،روزه داري آثار و فوايد زيادي بر بدن دارد. اين آثار مفيد شامل تاثير بر سوخت و ساز، غلظت هورمون :و هدف مقدمه

ها و كاهش وزن مي باشد. تغييرات نامطلوب نيم رخ چربي نيز از عوامل خطر م عصبي ، الکتروليت دستگاه گوارش، دستگاه قلب و عروق، سيست
داري اين دهد كه با روزهعروقي را افزايش مي -مرتبط با چاقي و اضافه وزن است كه خطر ابتال به سندرم متابوليک، ديابت و بيماري هاي قلبي

ذايي آالت صنعتي جهت توليد انواع مواد غهاي غذايي مضر و استفاده از ماشين سان امروزي بر اثر رژيميابد. انتغييرات نامطلوب بسيار كاهش مي
 تواند موثر باشد.ها ميهايي مبتال مي شود؛ كه در علم پزشکي نوين ثابت شده است روزه در بهبود اين بيماريبه بيماري

 SID،MAGIRANاي هاي داده، در پايگاه«داريها و روزهبيماري»هايي با كليدواژهي مروري، مقاالت ايراندر اين مطالعه :ها روشمواد و 

به بعد،  2006، از سال Pubmedاي داده ، در پايگاه«Diseasesو Fsting» به بعد، وكليدواژه هاي 1385، از سال Iran medexو
 آوري و بررسي گرديد.جمع

داري و درصد چربي بدن شود. طي روزه BMIتواند سبب كاهش وزن، داري ميماه روزه نتايج مطالعات مختلف نشان داد يک ها:یافته

داري بر كاهش ضربان قلب، فشارخون دياستول، سيستول و ميانگين سرخرگي نيز تاثير دارد. يابد. روزهكاهش مي TC/HDLو TG/HDLنسبت
 داري در اكثر بيماران مبتال به آرتريت روماتوئيد نيز اثر يابد. روزهكاهش ميداري در ماه رمضان همچنين غلظت سرمي گلوكز ناشتا به دنبال روزه

نيز موثر بوده است. تاثير مثبت اين ماه مبارک در كاهش شيوع  "سالمت روان"ها و نمره كل مفيدي دارد. روزه ماه رمضان در تمامي خرده مولفه
 اضطراب و افسردگي است.

هاي امروزي دارد. با اين حال، انجام پژوهش هاي داري اسالمي تاثير بااليي دركاهش بيماريعه نشان داد روزهيافته هاي اين مطال گیری:نتیجه

 گردد. بيشتر، توصيه مي
 پزشکي نوين |هادرمان بيماري |داريروزهواژه هاي كليدي: 
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نطبق بر م بررسی سبک زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان بر اساس الگوی اسالمی ،

 1393زندگی پيامبر اعظم ، در سال 
 سميرا سعيدي

 ركزتحقيقات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي گلستان م

مفهوم سبک زندگي بر اين انديشه مبتني است كه هر فردي در زندگي روزمره خود از الگو يا طرح رفتاري مشخص و تکراري  و هدف:مقدمه 

ترين و مهم ترين نهادهايي است كه جامعه بشري به خود ديده است، به طوري كه هيچگاه بشر  -سي پيروي مي كند. دين و مذهب يکي از اسا
ندگي زخارج از اين پديده زندگي نکرده و همواره بدان پناه برده است. مذهب به عنوان يک ميانجي بر فرآيند فکري و ارزيابي رويدادهاي روزمره 

با تمام زندگي افراد و ابعاد آن مرتبط است و نمي تواند بي ارتباط با عواطف و شناخت ها و نيت ها فرد تأثير مي گذارد. سبک زندگي اسالمي، 
؛ از اين «نهاهلل اسوه حسو لکم في رسول»باشد. .قرآن كريم درباره پيامبر خاتم، حضرت محمد مصطفي )صلي اهلل عليه و آله و سلم( مي فرمايد: 

ي تواند گره از بسياري از مشکالت مادي و معنوي انسان ها باز كند ، با توجه به اينکه دانشجويان گروه رو سيره و سنت رسول امين اسالم ، م
عظيمي از جامعه را تشکيل داده و آينده سازان جامعه هستند بنابراين شناسي سبک زندگي آنها مي تواند در جهت اتخاذ راهکارهايي كه سبب 

دگي و اجتماعي باشد كمک كننده خواهد بود. لذا محقق بر آن شد كه سبک زندگي دانشجويان را بر اساس توانمند سازي آنها در عرصه هاي خانوا
طالعه مالگو هاي اسالمي مورد بررسي قرار دهد . از انجائيکه روش زندگي پيامبر اسالم ، مبناي سبک زندگي اسالمي مي باشد . بنابراين هدف اين 

 .مي باشد 1393ه علوم پزشکي گلستان بر اساس الگوي اسالمي ، منطبق بر زندگي پيامبر اعظم ، در سال تعيين سبک زندگي دانشجويان دانشگا

 سال در گلستان پزشکي علوم دانشگاه دانشجويان 200 روي بر آسان گيري نمونه روش به ، تحليلي –اين مطالعه توصيفي  :مواد و روش ها

 و دانشجويان تحصيلي و دموگرافيک مشخصات بخش دو حاوي ، ساخته محقق پرسشنامه اتاطالع آوري جمع ابزار.  شد خواهد انجام 1393
راداشت .گويه ها به سبک زندگي پيامبر ص اشاره مي شد  400-100ويه را در بر مي گرفت كه امتياز بين گ 100 كه هدف با منطبق دوم بخش

ستفاده از در صد و شاخص مركز ي و همچنين ازمون كاي دو وآنوا مورد تجزيه و . روايي و پايايي پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت داده ها با ا
 تحليل قرار گرفت .

نمره كامل متابعت از سبک زندگي  400نمره دهي دانشجويان از نظر مطابقت سبک زندگي آنها با پيامبر به اين شرح بوده است. از  یافته ها:

 رعايت گاهي درصد 15.1.  كردند مي رعايت هميشه درصد 84.5.  شد محاسبه 316.13 ± 20.3يار پيامبر ، دانشجويان با ميانگين و انحراف مع
درصد گويه ها تبعيت تقريبا خوب بود تنها ده درصد گويه ها تبعيت  90يا اصال هيج امتيازي را در اين مطالعه شامل نشد .  و بندرت.  كردند مي

 خوبي را دانشجويان بسان پيامبر نداشتند 

نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه برخي از عادات و رفتار پيامبر براي دانشجويان بعنوان الگو مي باشد و در زندگي روزمره بسان  یجه گیری:نت

  نمايد رپيامبر رفتار مي كنند و لي توجه به سبک زندگي پيامبر و سعي در تبعيت از ان مي تواند دانشجويان را به الگو هاي اسالمي زندگي نزديکت
  دانشجو ،حضرت محمد ،پيامبر اعظم ص ،سبک زندگي کلمات کلیدی:
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 ميزان انس با قرآن، اضطراب و افسردگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 پور*فاطمه تقيفاطمه رهايي، 

 كارشناس پژوهش دانشگاه علوم پزشکي سمنان

 

ت و يکي افزاي ناشي از تالوت قرآن كريم اسها، موسيقي روحترين موسيقيطبيعي ترين وترين، جذابيکي از زيباترين، دلنشين مقدمه و هدف:

اين پژوهش به بررسي ميزان انس با قرآن، اضطراب و  باشد. هدف ازهاي اسالمي است، كشور ايران مياز جوامعي كه عميقاً متأثر از ارزش
 افسردگي در كاركنان دانشگاه علوم پزشکي سمنان است.

باشد كه جامعه آماري آن شامل كليه كاركنان دانشگاه علوم پزشکي سمنان است. حجم اين پژوهش يک مطالعه توصيفي ميش ها: مواد و رو

هاي افسردگي بک، اضطراب بک و پرسشنامه نفر به دست آمد و پس از تکميل پرسشنامه 50بندي شده، نمونه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه

 با معيارهاي توصيفي شامل ميانگين، انحراف معيار، فراواني و نمودار تجزيه و تحليل شدند. SPSS 18سط نرم افزار انس با قرآن، نتايج تو

به ميزان زياد با قرآن مأنوس هستند.  %46از كاركنان در سطح متوسط و  %54نتايج در رابطه با ميزان انس با قرآن نشان داد كه  ها:یافته

از كاركنان داراي اضطراب  %4متوسط و  %18خفيف،  %42از افراد داراي اضطراب كم،  %36ي ميزان افسردگي طبيعي و از آنان دارا %72چنين هم
 شديد هستند.

 باشد. دهنده تعادل رواني و ميزان انس با قرآن باال در بين كاركنان دانشگاه علوم پزشکي سمنان مينتايج نشان گیری:نتیجه

 اضطراب، افسردگيبا قرآن،  قرآن، انس های کلیدی:واژه
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 ، خورشيد وستارگانن آقر

 صنم مرادان 

 مركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران.

يون سال ليپس از چند تر دانشمندان مي گويند كه هم اكنون خورشيد در نيمه عمر خود و در باالترين سطح درخشندگي خويش است ومقدمه:

به گفته كيهان شناسان، پيش از اين مردم قديم باور داشتند كه جهان كوچک و محدود است. اما اخيراً مشخص شده است  .خاموش خواهد شد
تاره هاي اند، سكه جهان بسيار عظيم تر و بزرگتر از آن چيزي است كه باور داشتند. هر وقت كه محققان فکر مي كنند به انتهاي دنيا رسيده 

در قرن بيست و يکم  جديدي را كشف مي كنند كه آنها را بر اين باور مي رساند كه جهان خيلي خيلي بزرگتر است و به سمت بي نهايت ميرود.
 كه اين بودآور دانشمندان دست به ساخت بزرگترين نرم افزار الکترونيکي زدند كه بتواند تصويري كوچک از فلک را ترسيم كند و نتيجه حيرت

دانشمندان تأكيد دارند كه  .باشد گويند كه اين بافت از مهمترين كشفهاي فلکي تاريخ ميفلک به تارهاي عنکبوتي شباهت دارد. دانشمندان مي
آيد. هنگامي كه ستاره بزرگ اي كوچک درميسوزد و اين سوختن باعث كوچک شدن خورشيد شده و به صورت ستارهميتدريج ب خورشيد

 رسد.هزار درجه سانتيگراد مي400شود به طوري كه درجه حرارت حاصل از اين انفجار به شود منفجر شده و اندازۀ آن كوچک ميمي
به اين مطلب اشاره كرده است. خداوند تعالي  عمر خود يعني در نيمه عجيب آنکه قرآن با تشبيه خورشيد به چراغي سوزنده یافته های قرانی:

. كلمهء وهّاجا اشاره به اين دارد كه خورشيد ستاره اي سوزنده ()چراغي بسيار درخشنده پديد آورديم [13نا سراجاً وهَّاجاً( ]النبأ: مي فرمايد: )وجعل
تر ها و زمين از آفرينش مردم بزرگخداوند مي فرمايند: قطعاً آفرينش آسمان.شکوه و عظمت مختص خداست. درايه ا ي ديگر ميفرمايد است

 (.57دانند. )سوره غافر آيه يشتر مردم نمىاست ولى ب
 گويد.بافت فلکي سخن مي شکل (در اين آيه كريم، قرآن در مورد7آيه  -)سوره الذاريات خداوند مي فرمايد: قسم به آسمان داراي چينها و راهها

اين حقيقت هستي  و (1 آيه -سوره تکوير )شود. قرآن در مورد پايان يافتن خورشيد با ما سخن گفته و فرموده:آن گاه كه خورشيد در هم پيچيده
 را هنگام نازل شدن قرآن دريافتيم و گرنه مردم بر اين اعتقاد بودند كه هستي ابدي است. 

در حالي كه در كيهان ستاره هايي را خاموش و مرده مي يابيم اما خورشيد چنين نيست بلکه در حال سوختن است. اين معجزه  نتیجه گیری:

 نزول قرآن كريم، هيچ كس ازاين حقيقت علمي خبر نداشت. چرا كه در زمان است اي قرآني
لب ا. در مورد شکل فلکي كشف شده جدانندتر است ولى بيشتر مردم نمىها و زمين از آفرينش مردم بزرگقطعاً آفرينش آسماناز نظر قران 

 است. هاينجاست كه قرآن با كلمه راهها و چينها به اين موضوع اشاره كرد
نشانگر پايان يافتن خورشيد است و اين چيزي است كه دانشمندان نيز به تازگي آن را دريافتند. و اين خود اعجازي از قرآن  قراني آياتبرخي از 

 است.

 واژگان كليدي: قرآن، خورشيد، ستارگان
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 قرآن و مغز انسان

 صنم مرادان 

 پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران مركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم ، دانشکده

تال يک يافرون لوب فرونتال در جلوي شيار مركزي روالندو قرار دارد كه در پشت اين شيار، لوب پاريتال واقع شده است. لوب پيشاني مقدمه:

 منطقه مهم حركتي محسوب مي شود
کره غالبي يا مركز تکلم در نيم داز:مركز كنترل اعمال حركتي عضالت اسکلتي ،برخي از عملکردهايي كه به لوب پيشاني نسبت مي هند عبارتن

، آينده همانند خالقيت،شعور،منطق فعاليت هاي عاليناحيه بروكا كه در جلوي شيار جانبي سيلويوس واقع شده است.مركز كنترل ادرار و مدفوع و

و تنظيم  درجاتي از هوش ،شخصيت ،درجاتي از خلق و خو،تا حدودي حافظه ،مركز تعادل وراه رفتن نگري، قضاوت، اصول اخالقي و تفکر ،
 حركات چشم ها.

 بخش جلو مغز دروغ مي گويد و اشتباه مي كند یافته های قرانی:

 
يم. جلو سر او را مي گير ني؟ آيا او نمي داند كه خدا مي بيند؟ اگر دست برنداردآنکه تکذيب مي كند و روي مي گرداند چه فکر مي ك در مورد 

جلو سري كه دروغ مي گويد و اشتباه مي كند.بختش جتلتوئتي متغتز فتکتر متي كتنتد، بترنتامته ريتزي متي كتنتد، تحتلتيتل مي كتنتد، 
اشتتتبتاه مي كتنتد. همينطور مركز عتاطتفته و احتياط يا بي عاطفگي وبي احتياطي فرد نسبت به آنچه رخ  تتصتمتيم ميگيرد، دروغ مي گويد و

هتمينطور بخش جلو مغز است كه به بخشي از مغز كه ترس را احساس مي كند سيگنال مي  مي دهد نيز در همين بخش از مغز ريشه دارد.
 تعيين مي كند كه انسان بترسد. د كه از ترس بکاهد. مركز ترس، ترس را احساس مي كند ولي بخش جلو متغتز است كهفرست

 ي در اين رابطه همامنگي دارد.:نکات بيان شده در قران در مورد نقش لب فرونتال مغز انسان با يافته هاي علمي بعد نتیجه گیری

 :قرآن، مغز انسانکلمات کلیدی 
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 ن و نقش سلولهای موجود در خونآقر
 صنم مرادان 

 مركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران

سفيد و پالكتها. ميزان  سلولى آن عبارتند از: گلبولهاى قرمز، گلبولهاىمعلق در پالسما تشکيل شده و عناصر  خون از عناصر سلولىمقدمه:

 .صد بقيه حجم خون ، پالسما مى باشد حجم اين عناصر در خون چهل و پنج درصد است و پنجاه و پنج در

 يت ، پالكتها اتركيبات خون عبارتنداز: گلبونهاى قرمز و لوكوسيت يا گويچه هاى سفيد شامل گرانوليست ، لنفوسيت ، مونوس

بازگرداندن گازكربنيک به ريه ها است . ريه ها با عمل دم و بازدم وظيفه  مهمترين عمل گلبولهاى قرمز، رساندن اكسيژن از ريه ها به سلولها و
فونت و در مقابل ع گلبولهاى سفيد دفاع از بدن از خارج بدن و دفع گازكربنيک به خارج از بدن را به عهده دارند. مهمترين وظيفه جذب اكسيژن

ل آنان در مقاب باكتريهاى مهاجم را در ميان مى گيرند و آنها را از بين مى برند. دسته اى ديگر از بيماريهاست . برخى از گلبولهاى سفيد،

ان ساخته ز استخواى در غدد لنفاوى ، لوزه ها، طحال ، كبد و مغ بيماريهاى مختلف در بدن ايجاد مصونيت مى كنند. گلبولهاى سفيد تک هسته

بين هشت تا ده روز كه در مغز  باعث انعقاد خون در هنگام خون ريزى مى شوند و كوچکترين سلول بدن مى باشد و عمر آن پالكتها .مى شوند
دنى مواد غذايى به سلولها، حامل مواد پروتئينى و عوامل انعقاد خون ، مواد مع پالسما، ضمن رساندن آب و .استخوان ساخته مى شوند

 .دفع به كليه ها مى رساند هورمونهاى الزم جهت رشد بدن مى باشد؛ پالسما مواد زايد را از سلولها مى گيرد و براى و

 یافته های قرانی:

 
 دارد. پشتيباني نيروي در درون خود كسي هر

 ياد مي كند "من"ند و از خود بعنوان زندگي و خودآگاهي در پديده زنده، و آنچه غرائز و احساسات و هستي خود را درک مي ك «:نَفس»

. پديده زنده با زنده بودن نَفس زنده است و با مردن نَفس مي ميرد و همينطور با مردن بدن نَفس نيز مي ميرد. نفس در آيه مجاز است است
 .دي آن جسم مي شوو بجاي جسم آمده است. بعبارتي آيه مي گويد: هر جسمي نيروي پشتيباني دارد كه نتيجه پشتيباني از زندگ

است حر.اسم فاعل از مصدر حفظ است. حفظ بمعني: چيزي را از درون يا در درون نگهباني و نگهداري و پشتيباني نمودن است «:حافظ»

 بمعني: چيزي را از بيرون نگهباني و پشتيباني نمودن است و حافظ: كسي يا چيزي است كه چيزي را از درون آن يا در درون آن نگهباني و

 .دارد در درون خود نيروي پشتيباني نگهداري و پشتيباني مي كند.نکته آيه: هر كسي

 يهاغير خود بدن هر انساني يک سيستم حفاظتي دفاعي دارد. برخي از سلولهاي آن در جاي مخصوصي به انتظار وارد شدن نتیجه گیری:

ا و هتنگام برخورد بجتريان ختون در ستراستر بدن گتشتت ميزنند  مواد خطرناک هستند و برخي با ميکروبها و شامل باكتريها، ويروسها،
 بدن را در برابر بيماريها حفظ مي كنند و بدن زنده مي ماند و با و به اين ترتيب سالمتي شده و آنرا از پا در مي آورند. دشتمتن با آن درگير

 زنده ماندن بدن نفس زنده مي ماند.

 كلمات كليدي:قرآن سلول هاي خون
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 در آیات قرآنی بررسی خواص و کاربرد ميوه ها و گياهان
 رقيه ساجدي*

 مدرس دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران

خاصيت ضد سرطاني و درماني بسياري از ميوه  امروز است.در قرآن كريم با هدفي حکيمانه و دقيق صورت گرفته  و گياهان هاذكر برخي ميوه

در قرآن كريم از ميوه هاي متعددي مانند انگور، انار، انجير، زيتون و .نام برده شده در قرآن مورد تأكيد دانشمندان قرار گرفته است و گياهانها
 .خرما نام برده شده است 

در مي يابيم كه طرح تک تک مسائل از جمله مطرح كردن نام ميوه ها داراي  اگر با نگاه خاص، حکيمانه و دقيق تر به قرآن كريم نگاه كنيم

و  اين ميوه ها.حکمت ، هدف و غرض خاصي از جانب خداوند متعال بوده است و مي توان آن را براساس معجزه بودن قرآن در نظر گرفت
 ر نيستند. از اين شاخصها برخوردا سايرينداراي شاخصهايي هستند كه مي توان گفت  گياهان

 وه ها وشناخت و خصوصيات ميآيات مرتبط و مراجعه به تفاسير و روايات ، به بيان  بررسي پژوهش حاضر مروري سيستماتيک مي باشد كه با 
 است.گياهان از ديدگاه قرآن پرداخته شده 

ميوه ها اشاره نکرده بلکه خداوند براساس  ن وبرخي گياهاقرآن متأثر از فرهنگ دوراني كه نازل شده به يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه 

گياهان و ميوه هاي مطرح شده در قرآن مهم ترين تامين كننده .ياد كرده است تا مردم از آن استفاده كنند آنهاحکمت خود و با هدف خاصي از 
 ي عناصر و مواد غذايي مورد نياز انسان مي باشند.

 .گياهان مي تواند هرچه بيشتر در درک آيات نوراني قرآن كريم راهگشا باشد و ميوه ها و كاربرد اين خواصآگاهي كامل از 

 ميوه ها، گياهان، علوم پزشکي اسالم، قرآن، :واژگان کلیدی

  



 

387 

 اهميت تفکر و اندیشه در قرآن
 علي فخرموحدي

 استاديار دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران

ا در قرآن كريم آيات متعددي وجود دارد كه انسان ها ر كه دين اسالم به پيروان خويش بسيار تأكيد كرده است.هستند از اصولي تفکر انديشه و 

  .به انديشه و تعقل فراخوانده است. همچنين در احاديث ائمه اطهار)ع( نيز دعوت به تفکر و تعقل فراوان است
به آن توجه وافر شده است و همواره شواهد و نشانه هايي را بروز داده است كه انسانها را تشويق به  تفکر از موضوعاتي است كه در قران كريم

 ياتِهِآ لِيدَّبَّرُوا مُبَارَکٌ إِلَيکَ أَنْزَلْنَاهُ كند: كِتَابٌكتاب آسماني قرآن را به اين گونه معرفي مي "29ص آيه "سوره  تفکر و انديشه ميکند. خداوند در
يرند(. با توجه به گ پند خردمندان و بينديشند آن آيات[ باره] در تا ايمكرده نازل تو سوي به را آن كه است مبارک كتابي[ اين]الْأَلْبَابِ) أُولُو كَّرَوَلِيتَذَ

 فکر رچشمهس آياتش كه بوده اين هدف بتلکته كتنتنتد قناعت زبان لقلقه و تالوت به تنها كه نبوده اين بزرگ كتاب اين اين آيه هدف از نزول
  .بيافريند عمل متستيتر در حتركتتتى ختود نتوبته بته نتيتز آن و گتردد وجدانها بيدارى مايه و ، انديشه و

 اموضوع تفکر و انديشه آنقدر مورد اهميت قرآن قرار گرفته است كه در كنار توصيه به انديشيدن، قصور انسان در اين مهم و عدم انديشيدن ر
 كه نرسد ار كس هيچ يعْقِلُونَ )و لَا الَّذِينَ عَلَى الرِّجْسَ وَيجْعَلُ اللَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا تُؤْمِنَ أَنْ لِنَفْسٍ كَانَ دهد: وَمَامورد نکوهش و تذكر قرار ميبدين گونه 

 و جهل مسير در كه (، در واقع آنها"100 سوره يونس آيه"دهد/مي قرار را پليدي انديشند نمي كه كساني بر[ خدا] و بياورد ايمان خدا اذن به جز
 به قموف كه آنچنان نهد مى آنها بر را پليدى و رجس خداوند نباشند خويش خرد و فکر سرمايه از استفاده به حاضر و بگذارند گام تعقل عدم

 بدترين يعْقِلُونَ )قطعا لَا الَّذِينَ الْبُکْمُ الصُّمُّ اللَّهِ عِنْدَ الدَّوَابِّ شَرَّ ميفرمايد: إِنَّ 22شد. در اين راستا خدواند در سوره انفال آيه  نخواهند ايمان
 انديشند(.نمي كه اندالالني و كران خدا نزد جنبندگان

نيز به  كريم قرآن و داشته قرار اسالم مقدس دين عاليه تعاليم رأس در كه هستند عناصري جمله ازبنابراين با توجه به اينکه علم و انديشه 
خواند، هدف مقاله حاضر بررسي جايگاه موضوع تفکر در قرآن بوده است كه ها را به تفکر و تعقل فرا ميان يک قانون اساسي عموم انسانعنو

 بصورت مروري و با استفاده از نرم افزار قرآني المبين به توصيف و تفسير تفکر در قرآن پرداخته است. 
 

 : تفکر، قرآنهای کلیدیواژه
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 واب و بيداریقرآن و خ

 صنم مرادان 

 مركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران.

هاي چهارگانه مغز مياني، غده كوچکي قرار دارد كه به علت شباهت هاي مخ و در بين دو برجستگي جلويي از برجستگيدر زير نيمکرهمقدمه: 

اين غده يک ساختمان خاكستري رنگ متمايل به قرمز كوچکي به اندازه يک نخود است كه . شودآل ناميده ميده صنوبري يا پينهبه صنوبر، غ
آل  غده پينه. رودآل نسبتا بزرگ است، ولي قبل از بلوغ به مقدار زيادي تحليل ميدر نوزاد انسان، غده پينه. درست در جلوي مخچه جاي دارد

مالتونين را ترشح مي كند كه تنظيم كننده ساعت داخلي ) بيولوژيک( بدن است. ميزان ترشح هورمون مالتونين در تاريکي  هورموني به نام

نور  .افزايش مي يابد ذا هنگام شب ميزان مالتونين خون در باالترين سطح خود قرار دارد كه در طي روز به تدريج از مقدار آن كاسته مي شود

اين .ا نه تنها به ديد ما كمک مي كند، بلکه ساعت داخلي بدن را از طريق غدد صنوبري و هيپوفيز به فعاليت وا مي داردوارد شونده به چشم ه

آل در از كارهاي شناخته شده غده پينه .غده تنظيم كننده آغاز بلوغ بوده، انسان را به خواب وامي دارد و بر حاالت خلقي فرد تاثير مي گذارد

هاي آل را يکي از ساعتغده پينه.كليوي استبه تأخير انداختن بلوغ و افزايش ترشح آلدوسترون از بخش قشري غده فوق انسان، اثر آن در

غده پينه آل نقش مهم تنظيمي در عملکرد جنسي و توليد مثلي ايفا مي  .هاي تناوبي شركت دارددانند كه در تنظيم پديدهزيستي بدن نيز مي
ه توهم زا نيز مي خوانند. در فلسفه يوگا غده صنوبري را پلي بين كالبد زمخت جسماني و كالبد بسيار ظريف روحي مي گاه اين غدد را غد. دكن

 .دانند

 شب فعاليت بدن را كم مي كند و روز آنرا فعال مي كندیافته های قرانی:

 
 ما چه آسيبها ئي ديده و دوباره شما را با روز بر مي انگيزد.و اين خداست كه بوستيله شب فعاليت زندگي شما را ميگيرد و مي داند در روز بدن ش

ه امور خواب دستگاهي دارد كه ب انسانمغز تتت فعاليت بدن انسان بوسيله شب گرفته ميشود و در روز اين فعاليت برانگيخته مي شود:1 نکات آيه:
ي قرار دارد و از طريق عصبهاي بينائي با محيط بيرون رابطه دارد. و بيداري وي مي پردازد. اين دستگاه كه يک دستگاه سلولي است در مغز ميان

مغتز را تحريک مي كند كه هورمون مالتونين را ترشح كند. اين هتورمتون  با رو آوردن شب و افزايش تاريکي اين دستگاه غده صنوبري در
ليتهاي مغز بيشتر و بيشتر كاهش پيدا مي كند و در نتيجه ماده خواب آور بدن است. هر چه بيشتر غده مربوطه عنصر مزبور را ترشح كند فعا

انسان بخواب مي رود.بر عکس وقتتي در ستپتيتده دم محتيتط روشن و روشن تر مي شود دستتگاه مربوط به غده صنوبري عالمت مي دهد 
ترسي خود، خود را براي روز جديد ديگري و بدن به كمک هورمونهاي اس بيدار مي شود وشخصكه تولتيتد و تترشتح عتنتصر مزبور را قطع كند

 .تتت بدن در روز آسيبهائي مي بيند2 .بکار مي اندازد
بتوستيتلته شب فتعالتيت زندگي بدن گرفته مي شود و انسان بخواب برده مي شود و در  اوال اين ترتيب همانطور كه آيه گفتتهنتيجه گيري:به 

 »تتتفتاده كترده نتيز دقتيتقاً مناسب با كاركرد اين سيستم موجود در بدن است. مثالً از مصدرروز برانگيخته مي شود. واژه هائي كه قرآن اس
به معني بترانگتيختتتن بتجتاي واژه هتاي ديگتري كته بته معتني بيدار كردن هستند استفاده كرده كه مناسب كاركرد هورمونهاي « بَعْتث

از سلولهاي آن است. و در شب مخصوصاً در هتنگتام خواب  پي درپي مي بيند مردن برخي آستيبهائي كه بدن انسان بطورثانيا استرسي است.
 سلولهاي جديد درست مي شوند.

 كلمات كليدي: قرآن، خواب ، بيداري
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 ا از منظر آیات و روایات قرآنیسياهدانه اکسير حيات و داروی شفابخش در درمان بيماریه
 سهيالسادات قضوي شريعت پناهي

 پزشکي سمنان،سمنان،ايران دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم

پي بردن به خاصيت آرامبخشي و درمان گري در زمينه هاي گوناگون، يکي از مهمترين كشف هاي كساني است كه شايد حتي به اين  مقدمه:
اور ديني نداشته باشند. سياه دانه نعمتي از نعمتهاي بي كران الهي است كه به بندگانش ارزاني داشته است، مردم كم وبيش سياه كتاب آسماني ب

آله محمد مصطفي صلي اهلل عليه و دانه را با نامهاي مختلفي مي شناسند، ودر باره ي خاصيت عالجي آن آيات و روايات متعددي از پيامبر اسالم
ائمه روايت شده است، همچنين اخيرا دانشمندان اسالمي با پژوهش وتحقيقات بسيار به مفيد بودن سياه دانه در سالمت انسان سلم وساير 

 ودروان بيماريهاپي برده اند.

رتبط ممواد و روشها: مطالعه حاضر مروري سيستماتيک مي باشد. جهت گردآوري اطالعات ازآخرين منابع كتابخانه اي و الکترونيکي تخصصي 
 موجود استفاده شده است.

قرن پيش در بيان تحليلي پيشوايان دين و دانش  15را اعجازآفرين معرفي مي كند.  "دانه هاي سحرآميز و سياه"پژوهش هاي جديد، يافته ها:
ون مورد تاييد قرار داده را درمان كننده تمام بيماريها جز پديده ي مرگ اعالم داشته و آثار پربركت آن را در ابعاد گوناگ "سياه دانه"

تحقيقات اخيري كه دانشمندان بر روي سياه دانه انجام داده اند، ثابت گرديده كه سياه دانه سيستم دفاعي بدن را تقويت مي كند، واين است.
يمني بدن ا كه سيستم زيرا« سياه دانه عالج هر بيماري است:»اكتشاف جديد همان مفهوم حديث رسول اهلل صلي اهلل عليه وآله وسلم است كه 

  تنها سيستمي است كه سالح ويژه براي از بين بردن همه ي بيماريهاي كه به بدن حمله مي كنند؛دارد.
نتيجه گيري: مسلما اين داروي گياهي گرانبها كه از طرف حضرت رسول اكرم )ص( معرفي شده داراي خواص بي شماري است كه تا كنون 

 ان و محققان تحقيقات بيشتري در باره آن يه عمل آورند.شناخته نشده اميد است دانشمند
 واژگان كليدي: آيات قرآن، درمان بيماري، سياهدانه
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 نو دوباره سازی سلولهای بدقرآن 

 صنم مرادان 

 مركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران.

نوع مختلف مي باشد تشکيل شده است كه مشتمل بر سلولهاي  200چيده بدن انسان ، از ميلياردها سلول زنده كه شامل مجموعه پي قدمه:م

عصبي به نام نورون و سلولهاي تخصص يافته اي به نام سلولهاي ترشحي هستند. سلولهاي ترشحي هورمون و آنزيم ترشح مي كنند كه براي 
 هر نوع از سلولها، در بدن كار خاصي دارند. سلولهايي كه كار يکسان انجام مي دهند با هم بافتهاي روند. كارهاي گوناگوني در بدن به كار مي

مختلفي مثل بافت عضالني و بافت عصبي را تشکيل مي دهند. بافتها نيز در كنار يکديگر اندامها را مي سازند كه بخشهاي مهم و اصلي بدن 
ندامهاي مهم بدن به شمار مي روند كه در ارتباط با هم بوده و هر كدام سيستمي را به وجود مي آورند كه هستند. ششها، قلب، كبد و كليه ها، ا

هر سيستم كار بسيار مهمي انجام مي دهد. به عنوان مثال: قلب، رگهاي خوني و خون در مجموع، سيستم گردش خون را مي سازند. اين سيستم 
هر ثانيه، ميليونها سلول از بين مي روند و ميليونها سلول ديگر جايگزين آنها مي شوند. يک ر د ند.اكسيژن و مواد غذايي بدن را كنترل مي ك

ميليمتر يعني يک هزارم اينچ قطر دارد. در بدن انسان سلولهاي مختلفي وجود دارد كه هر كدام براي كار خاصي  025/0سلول معمولي حدود 
سيستمهاي موجود در آن و چگونگي كار و ارتباط آنها با يکديگر، بايد اعتراف نمود كه انسان  شکل گرفته اند. با كمي دقت در ساختار بدن و

 پيچيده ترين و در عين حال شگفت انگيزترين مخلوق آفريدگار است
 یافته های قرانی:

 
 جديد نيز هستند.آيا ما از آفرينش نخستين از پا درآمديم؟! نته تتنتهتا درنيامديم بلکه اينها پيوستته در آفرينش  

ته آنتهتا مي ب "دوبتاره زنتده نتختواهتنتد شتد " يه خطاب به كساني است كه مي گويندنکته ا نکته آيه: انسان پيوسته در آفرينش جديد است
ا از دست داده باشيم! و بعد خطاب به آنها مي گويد كه: آنتهتا پيوسته در خلقتت جديد گتويد: نکند ما در آفترينش نخستين همه توان خود ر

 )يعني تجديد خلقت( هتستتتنتد.

طوريکه در طول زندگي چندين بار  بهپتيوسته سلولهائي در بدن انسان مي ميرند و سلولهاي جديدي درست مي شوند. :نتیجه گیری

ولهائي كه احساس هويت و شخصيت فرد با آنها صورت مي گيرد و گفته مي شود كه سلولهاي اعصاب بجز سل عوض مي شود كامالً انسان بدن
 هستند.

 كلمات كليدي:قرآن، سلول هاي بدن
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 ن و اثر انگشتآقر

 صنم مرادان

 مركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم ، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران

توان اثر انگشت مشابه ندارند، مياست. با توجه به اينکه هيچ دو انساني  انگشت ءشيارهاي پايانه سايش اثري از ٬ر انگشت در انساناث مقدمه:

دست  اپيدرم پوست هاي بسيار ريز قابل رؤيت با چشم غيره مسلح است كه در اليهاثر انگشت برجستگي .برداز اين اثر براي شناسايي افراد بهره
اي گونهثر انگشت متفاوت است. بهي ار دو قلوهاي تک تخمکبرخوردار بوده و حتي د ٪100اين روش در تعيين هويت از دقت  و پاهاوجود دارد.

محيطي است كه هر عامل قبل  -باشد. اثر انگشت يک صفت ارثييک شصت و چهار ميلياردم مي ٬كه امکان شباهت اثر انگشت دو نفر انسان
ر شود و حتي كمي تفاوت ديتواند بر آن اثر گذارد مانند فشارهاي روحي و رواني بر مادر و حتي فشاري كه نوزاد وقت تولد متحمل ماز تولد مي

ثر انگشتان يک ا، داثر انگشت كمي پس از تولد كامالً تثبيت شده و غير قابل تغيير استشودرازاي بند ناف باعث تغيير خطوط سرانگشت مي
 شود.يبرداري مو انگشت نگاري از همه انگشتان دو دست نمونه  دست يا دو دست هيچ شباهتي با هم ندارند به همين دليل در تشخيص هويت

 فران واثر انگشت:

 
 مي توانيم سرانگشتان او را نيز دوباره درست كنيم. كته متا هترگتز استختوانهاي او را جتمع نخواهيم كرد؟ چرا! ما حتي مي پندارد آيا انتستان

بنوعي و بنحوي به آن تکتيه مي شتود است. در معني دوم خود از جمله به قتستمتت داخلي  واژه بتنتان در اصتل به معني تکيه گاه و چيزيکه
 سر انگتشتتتان، يعتني هتمان قسمتي كه در تصوير مي بينيم اطالق شده، به اعتبار اينکه انتسان در كتارهتا و نشست و برخاست هاي خود به

ستر انتگتشتتتان هتتر فتتردي رستم و نتمودار كامال منحصر بفرد  ان است كه سرانگشتان وضعيت خاصي دارند:آنها تکيه مي كند.نکتتته آيه 
خود دارد. حتي دو نتفتر دو قتلتو را نمي توان يافت كه نمودار سرانگشتان آنها نظير هم باشد.دوقتلوهاي همسان كه از يک تخم درست مي 

ت ثابت نمودار سرانگشتان از تولد تا وفا قاً يکي نيست ولي تميز دادن آنها دقت و بررسي زيادي مي خواهد.نيز نمودار سرانگشتان آنها دقي شوند

 رگتر است.زده شود اثر خود را بجا مي گذارد، و قطر خطهاي آن در مردان از زنان بز مي ماند، و به هر چيزي دست

يچيده تر از سخت تر و پ سرانگشتان آفرينش كه نيست اينکه قترآن دوباره سازي سرانگشتانرا مطرح مي كند به اين معني نتیجه گیری:

و در آينده كشف ميشود و آيه روشن مي كند كه قرآن سخن  چيزِ خاصي دارند اندامهاي ديگر است، بلکه به اين معني است كه سرانگشتان
 است. انسان در قرن نوزدهم به وضعيت سرانگشتان پي برد.خداوند 

 قرآن، اثر انگشت کلمات کلیدی:

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA
http://www.quranology.com/farsi/badane-ensan.htm
http://www.quranology.com/farsi/badane-ensan.htm
http://www.quranology.com/farsi/badane-ensan.htm
http://www.quranology.com/farsi/badane-ensan.htm
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 اصول تغذیه از منظرقرآن و طب نوین
 2، عليرضا ميرزايي خواه1محمد ميرزايي خواه

 دانشجوي هوشبري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان -1
 وي برق صنعتي، دانشکده فني سما، دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباددانشج -2

 مقدمه: از جمله اهداف نزول قرآن كمال و قرب الهي، تربيت انسان سالم و عينيت يافتن جامعه سالم است. الزمه رسيدن به كمال و قرب الهي
روش تغذيه توجه كرد. در اين راستا قرآن توجهي خاص به مبحث غذا بايست به نوع غذا و داشتن جسمي سالم و براي داشتن جسم سالم نيز مي

 و تغذيه دارد. مطالعه حاضر در راستاي احياي طب اسالمي در جهت حفظ سالمت جامعه انجام شده است.
 شده است. روش: اين مطالعه به روش مروري با گردآوري اطالعات از مقاالت معتبر و مقايسه آن با اصول امروزي علم تغذيه انجام

ها و گياهان مختلفي از جمله خرما، زيتون، عسل، موز، ريحان، انگور و سير اشاره شده است، كه هر يک از آنها ها: در قرآن كريم به ميوهيافته
اسيم در تداراي خواص منحصر به فرد هستند. خرما حاوي امالح و مواد آنتي اكسيدان همچون پتاسيم، كلسيم، فسفر، منيزيم و سديم است. پ

ها و فسفر در پيشگيري از ضعف سيستم عصبي و خستگي نقش دارد. همچنين منيزيم در پيشگيري زخم معده، كلسيم دراستحکام استخوان
هاي جواني و نيز سديم در پيشگيري از زكام موثر است. روغن زيتون حاوي اسيدهاي چرب غيراشباع شده جلوگيري از سرطان و درمان جوش

كند، بنابراين در پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي موثر است. عسل حاوي مواد آنتي اال رفتن كلسترول خون جلوگيري مياست كه از ب
 هاي قلبي، گوارشي، كليوي، ديابت، سوختگي و پوسيدگي دندان اثباتاكسيدان و آنتي باكتريال است كه تاثيرات درماني آن در بهبود بيماري

 ر از نظر مواد تشکيل دهنده يک غذاي كامل و تركيبات آن مشابه شير مادر است.شده است. همچنين انگو
گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه دستورات تغذيه اي قرآن كريم با علم نوين تغذيه كامال مطابقت دارد، همچنين مطالعه بيشتر و عمل نتيجه

 امروزي خواهد بود.اي قرآن ضامن سالمتي و تندرستي انسان به دستورات تغذيه
 كلمات كليدي: تغذيه، قرآن، طب نوين
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 مگذارتخ های مرغ در ایمنی سيستم عملکرد بر کلرال ميکروجلبک مختلف سطوح اثرات بررسی

 گرمایی استرس شرایط تحت

 3نصيريان فريبا ،2زاده بياتي جالل ،1كُر مرادي نصراهلل

 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه پزشکي، دانشکده دانشجويي، تحقيقات كميته 1

 ايران كرمان،كرمان، باهنر شهيد دانشگاه تغذيه، ارشد كارشناسي آموخته دانش  2

 ايران بيرجند، بيرجند، دانشگاه فيزيولوژي، ارشد كارشناسي دانشجوي  3

 هك هستند ها جلبک ها فرآورده اين از يکي شود، لحاص انسان براي بسياري هاي فرآورده كه است شده موجب درياها مقدمه و هدف: شناسايي
 هايجنبه در هاآن از كه دهدمي نشان هاجلبک توليد اقتصادي هايجنبه و تکنولوژي بررسي. رسانند مي بسياري فوايد بشر روزانه زندگي به

 بدن، يمنيا سيستم كننده تقويت به توان مي يسالمت براي ها جلبک ميکرو نقش و اثرات جمله از. كرد استفاده توانمي مواد توليد مختلف
 قوي اكسيدان آنتي د،مفي باكتريهاي افزاينده خون، فشار كاهنده زا، انرژي گوارشي، سيستم پاكسازي تيروئيد، سالمت بهبود و كبد كننده تصفيه

 ضد ضدالتهابي، خواص سرطاني، ضد خواص نها،آ در رشد فاكتور وجود بخاطر ها زخم اليتام روند در تسريع آزاد، هاي راديکال با مقابله و
 بر رالكل ميکروجلبک مختلف سطوح اثرات بررسي منظور به مطالعه اين. كرد اشاره ها هورمون كننده تعديل و دهان خوشبوكننده باكتري،
 نژاد از تخمگذار مرغ قطعه 378 مواد و روش ها: تعداد. شد انجام گرمايي استرس شرايط تحت تخمگذار هاي مرغ در ايمني سيستم عملکرد
 65)  توليد سوم فاز در و سن هم مرغان تمامي. گرفتند قرار بررسي مورد تصادفي كامال طرح قالب در آزمايشي تيمار 6 طي سفيد لوهمن
 قسمت 500 و 400 ،300 ،200 ،100 صفر،) آزمايش تيمارهاي قالب در كلرال ميکروجلبک مختلف سطوح آزمايش اين در. داشتند قرار( هفتگي

 به نيوكاسل واكسن آزمايش چهارم هفته در. شد انجام هفته 9 مدت به آزمايش اين. شدند اضافه ها مرغ آشاميدني آب به (ppm ميليون در

 2/0 و انتخاب مرغ يک تکرار هر از SRBC محلول عليه بادي آنتي تيتر تعيين بررسي جهت آزمايش پنجم هفته در همچنين شد تزريق ها مرغ

(. اگلوتنينفيتوهم ايمونوژن تزريق به سلولي ايمني پاسخ و تزريق تاثير) شد تزريق آنها به رگي داخل صورت به SRBC 9% محلول از سي سي
 و سلنيوكا ويروس عليه بادي آنتي تيتر بررسي جهت خون سرم هاي نمونه و آمد عمل به خونگيري ها مرغ اين از تزريقات از بعد هفته يک

 . شدند ارسال آزمايشگاه به SRBC محلول

 با هاميانگين مقايسه و شدند تحليل و تجزيه GLM رويه با SAS آماري افزار نرم از استفاده با آزمايش اين از آمده بدست هاي يافته ها: داده
 عليه بادي يآنت تيتر كلرال، لبکميکروج مختلف سطوح از استفاده كه داد نشان بررسي نتايج. شد انجام دانکن ايدامنه چند آزمون از استفاده

 تاثير تحت داري معني طور به SRBC محلول عليه بادي آنتي تيتر همچنين .(≥05/0P) داد افزايش داري معني طور به را نيوكاسل ويروس

  .(≥05/0P) داد افزايش بيشتر را بادي آنتي تيتر ميزان باالتر سطوح از استفاده بطوريکه گرفت قرار ميکروجابک از استفاده
 بهبود و افزايش باعث تخمگذار مرغان آشاميدني آب به كلرال ميکروجلبک مختلف سطوح افزودن كه شود مي گيري: نتيجه گيري نتيجه

  .شد آزمايش تحت هاي مرغ ايمني سيستم عملکرد

 تخمگذار مرغان ايمني، سيستم ،SRBC محلول كلرال، ميکروجلبک گرمايي، استرس: كليدي كلمات
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 ایرانی جامعه در خانوادگی نقشهای دامنه بر فرزندی تک تاثير بيينت

 7مشکي مهدي ،6نجات سحرناز ،5كريمي يوسف ،4اردبيلي افتخار حسن ،3منتظري علي ،2نصرآبادي نيکبخت عليرضا ،1همامي ستاره

 
 و هابرارزش مبتني آن، پنهاني قوانين همجموع كه گردد مي تعريف سيستمي بصورت خانواده، هر سيستمها، تئوري براساس: هدف و مقدمه

 تعريف ابلق خانواده سيستم در موجود سيستمهاي زير از هريک تفکيک به خانوادگي، نقشهاي. باشد مي خانواده اعضاي از انتظار مورد نقشهاي
 از را برادري و خواهر سيستم زير نييع سيستمها، زير ازاين يکي باشد، مي كشورمان اخير سالهاي رايج پديده كه فرزندي، تک پديده و هستند
 در ادريبر و خواهر نقشهاي اكتشاف به خانوادگي، نقشهاي دامنه بر فرزندي تک تاثير تبيين هدف با حاضر مطالعه. است نموده حذف خانواده
 . است پرداخته ايراني هاي خانواده

 و ساله 20 ايراني مرد و زن 21 تعداد تنوع، حداكثر با و هدف بر تنيمب گيري نمونه با كه است كيفي مطالعه يک حاضر پژوهش مواد و روش ها:
. است داده قرار مطالعه مورد باشند، رضوي خراسان و سمنان، تهران، استانهاي از يکي ساكن و بوده سالم و تني برادر و خواهر داراي كه را باالتر
 يادهپ از پس ها مصاحبه محتواي و شد گردآوري متمركز گروهي بحثهاي و تارمندساخ نيمه انفرادي هاي مصاحبه از استفاده با مطالعه، هاي داده

 . گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد قرارداري نوع از كيفي محتواي تحليل روش با كاغذ، روي بر شدن
 بطور رانبراد و خواهران نقشهاي براينبنا بود، متفاوت آنها جنسيت اساس بر برادران و خواهران براي شده اكتشاف نقشهاي كه آنجا از: ها يافته

 قولهم در. گرديد منتهي "راهبري" و "مراقبت" مقوله دو ظهور به خواهران، نقشهاي حيطه در ها يافته تحليل. گيرد مي قرار اشاره مورد جداگانه
 قاهريت و راهنمايي، و مشاوره بقاتط ،"راهبري" مقوله در و گري، ميانجي و مراعات، رساني، خدمت حمايت،: چهارگانه طبقات ،"مراقبت"

 "يتمدير" مقوله و( رساني خدمت و حمايت: طبقات شامل) "مراقبت" مقوله ظهور به برادران، نقشهاي حيطه در ها يافته تحليل. داشتند جاي
 .گرديد منتهي( كنترل و قاهريت: طبقات شامل)
 چنين راني،اي هاي خانواده در زناشويي و والدي نقشهاي با حاضر مطالعه در ادرانبر و خواهران براي شده تبيين نقشهاي مقايسه با: گيري نتيجه 

 جودو صورت در و بوده ايفاء قابل برادران و خواهران توسط تنها گري، ميانجي و مراعات مانند خانوادگي نقشهاي برخي كه گردد مي استنتاج
 برخي ايفاي در برادران، و خواهران رسد مي بنظر ديگر سوي از. رفت خواهد ميان از خانوادگي زندگي در نقشها از حيطه اين فرزندي، تک

 در فرزندي کت پديده تبعات مهمترين از يکي نيز امر اين فقدان كه رسانند مي ياري خود والدين به نيز فرزندان از مراقبت مانند والدي نقشهاي

  .بود خواهد ايراني جامعه

 كيفي مطالعه |انوادگيخ نقشهاي |فرزندي تکكلمات كليدي: 
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 در خون بيوشيمایی های متابوليت برخی غلظت بر کلرال ميکروجلبک مختلف سطوح اثرات بررسی

 گرمایی استرس شرایط تحت تخمگذار های مرغ

 2زارع نخبه دالرام ،1كُر مرادي نصراهلل

  ايران، سمنان، سمنان، پزشکي علوم هدانشگا پزشکي، دانشکده دانشجويي، تحقيقات كميته -سمنان پزشکي علوم دانشگاه-1 

  ، ايران بندرعباس، بندرعباس، واحد اسالمي آزاد دانشگاه علمي هيات عضو -بندرعباس واحد اسالمي آزاد دانشگاه-2

  
 و ها روش كردن پيدا سمت به دهندگان پرورش و محققين گرايش باعث آبزيان و طيور پرورش صنعت در وسيع هاي پيشرفتمقدمه و هدف: 

 صنعت ناي در دريايي هاي جلبک ميکرو از استفاده ها روش اين از يکي است، گرديده صنعت اين تداوم و پيشرفت حفظ جهت متفاوت وسايل
 و يواناتح عملکرد بر سوء جانبي اثرات نداشتن و كاربرد بودن ساده به توان مي دريايي هاي جلبک ميکرو از استفاده مزاياي جمله از. باشد مي
 بردكار ها ميکروجلبک امروزه پزشکي، در ها جلبک درماني خواص بر عالوه. نمود اشاره توليدي فرآوردهاي در مضر بقاياي نماندن باقي نيز

 رفتهگ صورت طيور روي بر كمي تحقيقات زمينه اين در اما دارند غذايي هاي مکمل و آب تصفيه زيستي، هاي پژوهش كشاورزي، در وسيعي
 در خون ييبيوشيما هاي متابوليت برخي غلظت بر كلرال ميکروجلبک مختلف سطوح اثرات بررسي مطالعه اين انجام از ما دفه بنابراين. است
 .باشد مي گرمايي استرس شرايط تحت تخمگذار هاي مرغ

 هم مرغان تمامي گرفتند، رقرا مختلف تيمار 6 در سفيد لوهمن نژاد از تخمگذار مرغ قطعه 378 تصادفي، كامال طرح اين در مواد و روش ها:
 ،100 صفر،) آزمايش تيمارهاي قالب در كلرال ميکروجلبک مختلف سطوح آزمايش اين در. داشتند قرار(  هفتگي 65)  توليد سوم فاز در و سن

 دوره پايان در و شد انجام هفته 9 مدت به آزمايش اين. شدند اضافه ها مرغ آشاميدني آب به (ppm ميليون در قسمت 500 و 400 ،300 ،200
 گليسريد،تري گلوكز،كلسترول، قبيل از خوني پارامترهاي و آمد عمل به خونگيري آنها از و انتخاب تصادفي طور به مرغ يک تکرار هر از آزمايش

HDL، LDL، اين از آمده تبدس هاي داده. شد گيري اندازه نيز مرغ تخم زرده كلسترول ميزان همچنين شدند، بررسي اوريک اسيد و آلبومين 

 دانکن ايدامنه چند آزمون از استفاده با هاميانگين مقايسه و شدند تحليل و تجزيه GLM رويه با SAS آماري افزار نرم از استفاده با آزمايش
 . شد انجام

 و آلبومين ،HDL، LDL غلظت بر داريمعني تاثير كلرال ميکروجلبک مختلف سطوح از استفاده كه داد نشان مطالعه اين از حاصل يافته ها: نتايج

 زرده كلسترول مقدار همچنين .(≥05/0P)داد كاهش را سرم گليسريدتري و كلسترول گلوكز، سطوح دار معني طور به ولي نداشت اوريک اسيد
 . شد شاهدهم داري معني خيلي تفاوت تيمارها بين آزمايش دوره پايان در و بود كاهش به رو ميکروجلبک سطح افزايش با مرغ تخم

 مناسب و بهترين عنوان به تخمگذار مرغان آشاميدني آب به كلرال ميکروجلبک ppm 500 افزودن كه شود مي گيري نتيجه گيري: نتيجه
 از ستفادها بنابراين. شد مرغ تخم زرده كلسترول ميزان همچنين و سرم كلسترول گليسريد، تري گلوكز، دار معني كاهش باعث غلظت ترين

 و قلبي هاي بيماري كاهش و كنترل جهت ها مرغ تخم اين مصرف و شده كم كلسترول با هاي مرغ تخم توليد باعث كلرال بکميکروجل

  .باشد مي مناسب عروقي

  تخمگذار مرغان |كلسترول |كلرال ميکروجلبک |(TG) گليسريد تري |گرمايي استرسكلمات كليدي: 
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 اتیمحاسب روش از استفاده با آمينه اسيدهای به صالات نانولوله کربن نانو زیستی سازی مدل

 حوريا سيدحسيني قهه 

 .شود مي ايجاد عمل به mRNA ترجمه در كه قطعات از متنوعي طيف در جهش اثر در انسان هاي بيماري از اي گسترده كاتولوگ

 بيماري از اي گسترده طيف با جهش كه يطور به جهش براي كه است پروتئين بيوسنتز ضروري اجزاي ژن انتقال هاي RNA ميتوكندري

 ساختار بر و دهيد تغيير را خود پايدار حالت سطح تواند مي هاي خواهيم بحث tRNA جهش اين. باشد مي كانون ارتباط در انسان هاي

tRNA كربني ايه نانولوله جاي، به مشکل اين حل براي روش يک عنوان به بنابراين. است پروتئين سنتز نقص به منجر و هاي خواهيم بحث 

 و ،7/0/3 و 6/0/3 نانولوله كربن -acids آمينه پتانسيل انرژي مجتمع در اند كرده بررسي دما اثر ما كار، اين در خواهيم بحث tRNA جاي به

 شبيه انيکمک از استفاده با همچنين و آنها از مخلوط و (SWCNT) ديواره تک كربني هاي نانولوله اطراف آب از ساختاري خواص بررسي
 مولکولي سازي

 اسيدهاي از نقل و حمل براي حامل يک عنوان به نانولوله 6/0/3 از بهتر 7/0/3 كربني هاي نانولوله عملکرد كه داد نشان محاسبات اين نتايج
 نانولوله باتث تغيير به هتوج با همچنين،. داد نشان را بيشتري ثبات و بود كمتر مختلف دماهاي در متوسط محدوده كه دليل اين به. است آمينه
 حرارت درجه در تغييرات از مجموعه اين شکستن براي باشد الزم است ممکن مختلف دماهاي در پيچيده آمينه اسيدهاي - كربني هاي

 حرارت درجه |خواهيم بحث tRNA |مولکولي مکانيک |ديواره تک كربني هاي نانولوله |آمينه كلمات كليدي: اسيدهاي 
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 توليدی شرکت یک اداری بخش در شاغل کارکنان چشمی خستگی بر روشنایی راتاث بررسی

 شيميایی

  3آبادي شم الهه ،2قديمي مريم ،1دهدشتي عليرضا

 امطلوبن روشنايي. است كارگران اي حرفه بهداشت و ايمني تامين در مهم هاي مولفه از يکي صنايع در مطلوب روشنايي تامين: هدف و مقدمه
 مهم اكتورف ريسک يک عنوان به تواند¬مي توليد، فرآيند در اختالل محصول، كيفيت كاهش وري، بهره كاهش شاغلين، راحتي يدتحد بر عالوه

 اغلش كاركنان چشمي خستگي بر روشنايي اثرات بررسي منظور به مطالعه اين.باشد رواني زاي مخاطره مهم عامل يک و شغلي حوادث بروز در

 .شد انجام 1393 سال در شيميايي ليديتو شركت يک اداري بخش در

 شيميايي توليدي شركت يک در زن 30 و مرد 48 شامل اداري بخش كاركنان از نفر 78 ، مقطعي مطالعه اين آماري جامعه: مواد و روش ها

 22 نسخه SPSS افزار نرم در شده آوري جمع هاي داده.شد انجام پرسشنامه تکميل و روشنايي گيري اندازه روش به ها داده آوري جمع. بودند

 .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد

 فراواني.  بودند برخوردار مطلوب روشنايي از % 15 و نامطلوب روشنايي معرض در افراد % 85آماري جامعه كار هاي پست كل از: ها يافته
 ديد در دوبيني احساس % 5/61 ، سوزش ساساح % 4/65 چشم، اطراف در فشار احساس % 4/65 شامل ترتيب به افراد اين در چشمي خستگي

 فکري خستگي % 3/42 و چشم پلک سنگيني احساس % 8/44 ، مالش و ماساژ به نياز احساس % 5/52 الودگي، خواب احساس % 6/61 ،

  .باشد¬مي

 اين بروز رد را كار محيط امناسبن شرايط تأثير و دهد مي نشان را كاربران در چشمي شکايات باالي فراواني مطالعه اين نتايج: گيري نتيجه

  .كند مي بيان را كار محيط ارگونوميک شرايط اصالح لزوم و ساخته مطرح شکايات

  
 چشمي خستگي |كلمات كليدي: روشنايي
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