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کتابچه خلاصه مقالات 

 همایش
 

 همایش ملی ارتقاء سلامت دهان و دندان خانواده

 و

 سومین همایش سالیانه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

 5935اسفند ماه  6و5

 سمنان، دانشکده دندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی استان 
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 ارتقاء سلامت دهان ودندان خانواده یمل یشبرگزار کنندگان هما

 استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک یانهسال یشهما ینسوم و
 

 

 

 

 

  

  

 رئیس همایش

 دکتر مهدی شادنوش

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

  درمانی استان سمنان

 

 همایش ملیدبیر علمی 

 دکتر بهزاد هوشمند

 دبیر انجمن پریودنتولوژی ایران

 
 دبیر اجرایی همایش ملی

 دکتر مهدی صالحی زین آبادی

رییس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 استان سمنان
 

 دبیر همایش سالیانه

 دکتر سمیه کاملی

استادیار بخش اطفال و هیئت علمی دانشکده 

 دندانپزشکی

 
 دبیر علمی همایش سالیانه

 معصومه دادخواه

 دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی

 
 

 دبیر اجرایی همایش سالیانه

 محمد محمدی

 دانشجوی دندانپزشکی
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 بسمه تعالی
 

ار عزیز و ارجمند برگزار می شود. امسال نیز همایش به سه موضوع بسی جای خوشبختی است که سومین همایش ملی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان با حضور شما اساتید و هکاران

شور را از هزینه های گزاف بار شده بر آن مهم در امر سلامت می پردازد. مسئله مادر، کودک و دهان، سه مجموعه ای که اگر در کنار همدیگر مورد توجه قرار گیرند، میتواند آینده ک

و گام های  بلامت نسل های آینده بسیار مفید باشد. در اهمیت دهان و دندان در حفظ سلامت هر انسانی، امروزه شکی وجود ندارد و با کار های بسیار خوپیشگیری کند و میتواند برای س

ی که بعد ها ممکن است نوجوانان و جوانان سال و جلوگیری از بسیاری از مشکلات 21تا  4بلندی که وزارت بهداشت در سیاست گذاری های جدید انجام داده خصوصا توجه به کودکان 

جه ون به مراقبت از سلامت مادر هم تودچار آن بشوند در خصوص معضلات دندان، قابل تقدیر و ستایش است. اگر این گسترش سلامت را از دوران بارداری به دوران کودکی و بعد از ا

ن است از کار های بعدی و هزینه های بسیار سنگین آن بکاهیم، موفقیت بسیار بزرگی است که برای وزارت بهداشت حاصل و بتوانیم با کار های زیر بنایی هر چه قدر ممک ویژه بکنیم،

گیری برای  ما مسمر ثمر باشد برای تصمیخواهد شد. امیدوارم اقامت بسیار خوبی را در این شهرستان داشته باشید و با خاطره ای بسیار خوب از این شهرستان عزیمت کنید و حضور شم

 حوزه های دیگر بهداشت به ویژه حوزه دهان و دندان.

 

 
یشهما یسرئ  

شادنوش یمهد دکتر  

 استان سمنان یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک رئیس

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی
 

کاربردى  -اجمعین،توفیق یار گردید که برگزارى یکى از اساسى ترین و مهمترین همایشهاى علمى با سپاس به درگاه بیکران حضرت حق تعالى و با توسل به ائمه معصوم سلام الله علیهم 

مذهبى سمنان و به همت دانشگاه علوم پزشکى استان سمنان با موضوعیت ارتقاء سلامت دهان و دندان مردم،این ولى نعمتان کارگزاران -حوزه سلامت را درسطح ملى، در استان تاریخى

 عى جمهورى اسلامى ایران با محوریت مادر و کودک بر عهده داشته باشیمامور اجتما

اهد سوق د سلامت خانواده صورت گرفته شامیدواریم با برنامه ریزى جامع و کاملى که در راستاى بحث و تبادل نظر مدعوین و شرکت کنندگان و سخنرانان فرهیخته با هدف ارتقاء سوا

 نظام سلامت دهان و دندان به این مسیر باشیمراهبردهاى  کلیدى برنامه ریزان 

 قدوم سبز همه شما عزیزان را ارج نهاده و امیدواریم با خاطره ای خوب از این استان رهسپار گردید

 

یمل یشهما یعلم یردب  

بهزاد هوشمند دکتر  

یرانا یودنتولوژیانجمن پر رئیس  
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 بسمه تعالی

 
در دانشکده  2٩٣٥اسفند ماه سال  ٦و  ٥با محوریت مادر و کودک در تاریخ  "همایش ملى ارتقاء سلامت دهان و دندان خانواده"افتخار دارد با برگزارى ستاد اجرایی همایش 

 .قاء سواد سلامت فراهم نمایددندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان سمنان ،فرصتى جهت ارایه خدمتى شایسته به جامعه دندانپزشکى و ارت

 .همایش در دو روز برگزارى خود از اساتید و پیشکسوتان علمى بهره خواهد برد

انشجویان در دسراسر کشور ،اساتید،پژوهشگران و  امیدواریم با اتکال به خداوند متعال و یارى شما عزیزان ، همایش به یادماندنى را برگزار نماییم و پذیراى حضور سبز دندانپزشکان عزیز

 این همایش بزرگ و ملى خواهیم بود

 

یمل یشهما ییاجرا یردب  

یآباد ینز یصالح یمهد دکتر  

 استان سمنان یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده دندانپزشک رییس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 و آن پس مژده پایندگی داد              به نام آنکه ما را زندگی داد 

شگران تلاشگر، هکه فرصت برگزاری سومین همایش پژوهشی سالیانه به این دانشگاه داده شد و امید است با توکل به باری تعالی و یاری اساتید بزرگوار، پژو خدای بزرگ را شاکریم

نظر به لزوم افزایش کیفیت    .ن برگزار نمائیمهمایش مذکور را در دانشگاه علوم پزشکی سمنا 2٩٣٥همکاران محترم و دانشجویان علاقمند طی روزهای پنجم و ششم اسفند ماه سال 

د فاکتورهای اصلی کیفیت زندگی خواهزندگی مردم، همایش پژوهشی امسال دانشگاه علوم پزشکی سمنان همراه با همایش ملی ارتقای سلامت دهان و دندان خانواده به عنوان یکی از 

بادل نظر فیما بین جامعه پزشکی کشور، جهت نیل و دستیابی به اهداف ذیل در زمینه ارتقاء سطح سلامت جامعه ایرانی بود که در گذر ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی و ت

 .حرکت خواهیم نمود

 شناخت و ارزیابی عوامل و فاکتورهای تأثیر گزار در عرصه سلامت دهان و دندان خانواده

 های اولیه در این زمینهی دسترسی مردم به مراقبتارتقاء بهداشت دهان و دندان و بررسی چگونگی آسان ساز -

 تبادل نظر علمی جهت ارائه خدمات بهتر به هموطنان و همچنین شناسایی راههای افزایش سطح خدمات دهی -

ر سه جنبه سلامت معنوی، سواد سلامت و ارتقاء در این همایش علاوه بر ارائه مقالات و پوسترهای علمی کارگاههای مربوطه نیز جهت آموزش دست اندرکاران و فعالان این عرصه د

 .سلامت برگزار خواهد شد

 خود هایدستاورد و مقالات همایش در حضور و نام ثبت ضمن کشور، سلامت – پزشکی –فلذا از تمامی عزیزان دعوت می نماییم جهت تبدیل این همایش به بالنده ترین رخداد علمی 

 .فرمائید سهیم همایش بهتر هرچه برگزاری زمینه در سازنده پیشنهادات بررسی در را ما و نمائید ارسال همایش دبیرخانه به نشریات و هاسخنرانی در ارائه جهت را

 .در دسترس می باشد webinar.semums.ac.ir اطلاعات بیشتر در زمینه نحوه و چگونگی برگزرای همایش در آدرس اینترنتی

 

 
 دکتر سمیه کاملی

 سالیانهدبیر همایش 
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 هوالعلیم

. ندک برگزار میهمزمان با اولین همایش ملی ارتقاء سلامت دهان و دندان را سالیانه  همایش پژوهشی سومین دانشگاه علوم پزشکی سمنانخداوند و عنایت با یاری 

 ورتیص تحقیقات دانشجویی دانشگاه تدوین شده است و بهبرنامه های همایش امسال به همت اعضای محترم هیات علمی، دبیران کنگره و سرپرست های محترم کمیته 

 ٦و  ٥ اریخت در متعال خداوند یاری با و کرده کار به شروع مسئولین  صادقانه تلاشهای با و اجرایی و علمی کمیته محترم اعضای همفکری و همراهی با یافته سازمان

نقش بسزایی در بروز رسانی دانش و تبادل تجربه میان اساتید,  این همایش هارگزاری ب .بود خواهیم علمی نشست سومین دوره این برگزاری شاهد 2٩٣٥ ماه اسفند

دوره گذشته نیز همواره مورد استقبال پزشکان و سایر فارغ التحصیلان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور قرار  ودارد و در ددانشگاه متخصصین و فارغ التحصیلان 

برنامه کنگره امسال به گونه ای طراحی شده است که علاوه بر ارائه و مرور تازه های . کنند آگاهی خود را در حوزه های مرتبط بروز نگه دارند گرفته که تلاش می

در بحث ها  انشجویاندامکان مشارکت حداکثری اساتید و  علوم پایه، علوم بالینی، پیراپزشکی، توانبحشی، دندانپزشکی و داروسازیعلمی و پژوهشی در حوزه مختلف 

شود. ضمن تشکر از تمامی همکاران محترم که در  استفاده مختلف های پانل در  برجستهاساتید  و نظران صاحب همزمان حضور از  و تبادل اندیشه فراهم گردد و

شرکت و ارائه مقالات دعوت به عمل می آید تا با حضور فعال برگزاری این همایش اعلام آمادگی نموده اند با افتخار از تمامی اساتید گرامی و دانشجویان عزیز برای 

 .خود ما را در برگزاری هر چه باشکوه تر آن همراهی فرمایند

 معصومه دادخواه

 دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی

 سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان همایش پژوهشی سومیندبیر علمی 

 

 

 

 

 با سلام

 یاتقا یاستان سمنان به همراه همایش مل یسالیانه دانشگاه علوم پزشک یسومین همایش پژوهش یهمت و پشتکار دانشجویان، امسال نیز طبق سنوات گذشته شاهد برگزار ی،بابه فضل اله

 .سلامت دهان و دندان خانواده خواهیم بود

شما به یادگار بگذاریم یخوش از این همایش برا یپر بار و فعال در کنار خاطرات یعلم یسلامت، برآنبم تا فضا یو ارتقا یبا توجه به نیاز جامعه در زمینه پیشگیر . 

 یجهت تبادل تجربیات و دستاورد ها ینظیر یفرصت ب یعلم یپوستر ها یها، کارگاه ها و ارائه  یسخنران یاستان سمنان با برگزار یسالیانه دانشگاه علوم پزشک یهمایش پژوهش سومین

از  یخداوند یک یاساس تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا به یار اینچراغ راه ماست و بر  یقبل یکنگره ها یبرگزار یید و دانشجویان فراهم خواهد کرد.تجربه بین اسات یعلم

کشور را رقم بزنیم یعلم یها یبهترین گردهمای . 

در این امر خطیر سرافراز باشیم امیدواریم . 

یمحمد محمد  

یدندانپزشک دانشجوی  

 سمنان یدانشگاه علوم پزشک یانهسال یشهما ینسوم ییاجرا دبیر
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 اعضای هیات علمی کمیته علمی

 ابراهیمیان عباسعلی دکتر محمدی خان نسرین خانم قدس اصغر علی دکتر

 قویی ابر امامی میترا دکتر زاده حسین شهناز خانم قربانی راهب پروفسور

 رضایی آسیابانها مجید دکتر خالقیان علی دکتر قنبری علی دکتر

 احسانی فاطمه دکتر دبیری رضا دکتر کوخایی پرویز پروفسور

 فر امینیان عاطفه دکتر پور رشیدی علی پروفسور کاهویی مهدی دکتر

 اوغازیان محمدباقر دکتر خراسانی زاهدی مهدی دکتر کیا السادات نعیم دکتر

 باقری بهادر دکتر خراسانی زاهدی مهدی دکتر گرجی میلادی حسین دکتر

 بندگی احمدرضا دکتر زربخش سام دکتر نیا مهدی سیدمحمود دکتر

 براتی مهدی آقای سلیمانی زهرا دکتر ملک فرهاد دکتر

 پژند امید دکتر سلیمانی محسن دکتر میرکلانتری شیوا دکتر

 پهلوان داریوش دکتر شادنوش مهدی دکتر میرمحمدخانی مجید دکتر

 تاجیک آ پانته دکتر شفیعا سکینه دکتر زواره نساجی محمد دکتر

 تمدن محمدرضا دکتر صداقت کتایون دکتر نوبهار منیر دکتر

 ثامنی حمیدرضا دکتر هآقای حسینعلی صفاخوا زاده ولی سعید دکتر

 صدرآباد جلیلی مریم فروتن مجید دکتر وکیلی عابدین پروفسور

 جراحی مرتضی دکتر طوسی علاوی جعفر دکتر وفایی عباسعلی پروفسور

 حجازی پیمان دکتر صنم مرادان دکتر هژبری زویا دکتر

 زاده حسن هادی دکتر قهرمانفرد فرحناز دکتر 
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 اعضای دانشجویی کمیته علمی

 

 مهدیه آرین مهشید فرخی محبوبه غلامی

 لاله آبادی حسین رجب زاده پویا قادری

 اعظم ابارشی رسولی نژادزهرا  فائزه قابل

 دکتر کبری آخوندزاده محبوبه رحمتی محمود کیقبادی

 صدیقه بهروزی فر نرگس رومنده الهه کمالی

 علی بوستانی سروش سیستانی نصراله مرادی کر

 مهدی بابایی سعید سعیدیان شیما مشفق

 دکتر محسن پورعزیزی رضا شهابی یعقوب مدملی

 مهرنوش پاشایی حسینیمیلاد شاه  محمد محمدی

 هومان پارسایی شکراللهی مهدیه مریم نظری

 داریوش خرمیان مائده دژم فکر خجسته رحیمی

 طاهره خانی اسماعیل صبوری محمد امین وفایی

 فاطمه دهقانی محمد صفری مارال همتی

 معصومه دادخواه اسراسادات طالبی صدیقه یوسفی

 ذوالفقاریشیدا  فاطمه طالبی کیاسری 
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 اعضای کمیته اجرایی

 

 واحد روابط عمومی

 مدیر واحد : هانیه معاونی

 یآباد یدس ینرام فاطمه حسینی

 مهدیه شهیدی حکاک الناز صابر

 مهدی جنیدی ایمان کاشفی

 یانسجاد کاراژ 

 

 

 واحد طراحی و انتشارات

 فائزه قابلمدیر واحد : 

 شناسرضوانه خدا  زهرا سادات خوش سیرت

 یستانیسروش س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد سمعی بصری

 مدیر واحد : فواد توسن

 ایمان حاجی زاده علی شاهی

 سبحان کبیریان آنا رنجبر

 بهار ولی پور امین نقی پور
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 واحد تشریفات

 مدیرواحد : علی فریدونی

 پیام پیشبین ایلیا اسدی

 دیبا زارع نیلوفر اسمی

 

  

 واحد تدارکات

 مدیرواحد : میلاد شاده حسینی

 یوسفی ینمحمد ام یوسفیمحدثه سادات حافظ 

 ایسجاد رشمه  یعاطفه برات

 فاطمه جعفری زاده محمد جواد ملکی فر

 مینا گودرزی هانیه شمسی

 مهتاب قدوسی 
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 برنامه روز اول در یک نگاه

 ساعت 5935اسفند ماه  5پنجشنبه، 

حافظه و یادگیری(  -) نوروبیولوژی5اول(: علوم پایه پانل همایش سالیانه ) پانل  

 سالن رازی دانشکده دندانپزشکی -

51:11-0:11 

 پذیرایی

 

51:91-51:11 

 مراسم افتتاحیه

 

53:91-51:91 

 

 نماز و ناهار

50:11-53:91 

 

 پانل پوستر

PA- PB 

PB- PC- PD- PE- PT- PG 

- PH  

50:11-50:11 

 Critical Careپانل همایش سالیانه ) پانل دوم(: پرستاری )با محوریت 

Nursing)- سالن رازی دانشکده دندانپزشکی 

55:91-50:11 

پانل همایش ملی) پانل اول(: سلامت دهان و سلامت عمومی ) سالن سمینار 

 دانشکده دندانپزشکی(

 پذیرایی

 

56:11-55:91 

سالن  –پانل همایش سالیانه ) پانل سوم(: علوم بالینی  )با محوریت فشار خون( 

 3سمینار 

50:11-56:11 

 دندانپزشکی 0سالن سمینار  -پانل همایش سالیانه )پانل چهارم( : توانبخشی 

پانل همایش ملی) ادامه پانل اول(: سلامت دهان و سلامت عمومی ) سالن سمینار 

 دندانپزشکی(دانشکده 
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 در یک نگاه دومبرنامه روز 

 

 

 ساعت 6/53/35جمعه، 

 

 

 

 پانل پوستر

PI – PG – PK – PJ – PM – PN – 

PC – PP – PL - PO 

59:11-3:11 

) سلولهای بنیادی و 3پانل همایش سالیانه )پانل اول( علوم پایه 

 سالن رازی دانشکده دندانپزشکی -سرطان( 

51:11-0:11 

سالن  –پانل همایش سالیانه ) پانل دوم(: اپیدمیولوژی و بهداشت 

 3سمینار 

پانل همایش ملی: سلامت دهان و دندان کودکان ) سالن سمینار 

 دانشکده دندانپزشکی(

 پذیرایی

 

51:91-51:11 

پانل همایش ملی: نقش آموزش در ارتقای سلامت دهان مادر و 

 دندانپزشکی(کودک )سالن رازی دانشکده 

53:91-51:91 

 53:91-50:11 نماز و ناهار

پانل همایش ملی: سلامت دهان و سلامت معنوی )سالن رازی 

 دانشکده دندانپزشکی(

56:11-50:11 

 56:11-50:11 مراسم اختتامیه
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 خلاصه مقالات

 همایش ملیسخنرانی 
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 سلامت معنوی و شادکامی در کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی سمنان و ارتباط آن ها با یکدیگر

 ٩، مهدی یاسری1*، سحرناز نجات2الهام دهقانی

 .دپارتمان آموزش پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران2

 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران،ایران. گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده 1

 . گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران،ایران٩

 

سلامت معنوی به عنوان یکی از سرمایه های با ارزش دینی انسان است که به تامین و ارتقای سلامت روانی افراد کمک می  مقدمه و هدف:

کند. از طرفی نقش شادکامی در بهداشت روانی ، سلامت جسمانی و احساس رضایت از زندگی افراد بسیار مهم شمرده می شود. این مطالعه 

 پرداخته است.  2٩٣4عنوی و شادکامی در کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال به بررسی ارتباط بین سلامت م

تحلیلی که بر روی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه  -توصیفی نوع ازمطالعه  :هاروش

از پرسشنامه های استاندارد سلامت معنوی پولوتزین و الیسون و   هادادهری بندی شده و جدول اعداد تصادفی انجام گرفت. جهت گردآو

گردید و با  SPSS 21پرسشنامه شادکامی اکسفورد تجدید نظر شده آرگیل استفاده شد. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار آماری 

ون من ویتنی ،کروسکال والیس ، رگرسیون تحلیلی ) ضریب همبستگی اسپیرمن ،آزم –ی آمار توصیفی هاروشاستفاده از 

 در مورد اهداف و سؤالات پژوهشی به قضاوت پرداخته شد.(  ANCOVA ،MANCOVAخطی،

ت معنوی .  میانگین)انحراف معیار(  نمره سلامد نفر از کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی سمنان پرسشنامه را تکمیل کردن 24٣ یافته ها:

(  به دست آمد. میانگین نمره سلامت معنوی ٥٦/0) 7٥/٥5( و میانگین نمره شادکامی در آن ها ./٥٩) 77نمرات کارکنان با توجه به میانگین 

(. سلامت معنوی کارکنان ستادی با شادکامی آن ها رابطه مثبت و معناداری داشت p= 02/0در زنان به طور معناداری از مردان بالاتر بود )

(002/0 =p ،4٥/0 =rتم . ) امی ابعاد سلامت معنوی با شادکامی ارتباط  مستقیم و معناداری داشت . بیشترین ارتباط را بعد عواطف سلامت

 معنوی با شادکامی و کمترین ارتباط را بعد شناخت سلامت معنوی با شادکامی  داشت 

ن گروه ن اداری ،  می توان میزان شادکامی ایدر صورت برنامه ریزی پیرامون ابعاد سلامت معنوی خصوصا بعد عواطف کارکنا گیری:نتیجه

 از جامعه را افزایش داده و امیدوار بود که این شادکامی باعث افزایش رضایتمندی شغلی ، تعهد و بهره وری سازمانی گردد. 

 سلامت معنوی ، شادکامی ،کارکنان اداری کلمات کلیدی :

 

 
  شهرستان ارومیه سالم کودکان با دیابتیک درمقایسه نوجوانان و کودکان دندان و دهان سلامت بررسی وضعیت
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 0، فریبرز سفری 9، رضا نوظهور قره باغ 3، منیره آصفی 5*  آرزو اسدی شورکند

                                                                                                                     هدانشجوی پرستاری ، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومی - 5
Asadi.Arezou1994@yahoo.com  

 دانشجوی پرستاری ، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه - 3

 ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه  مربی دانشکده پرستاری ، مامای – 9

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران - 0
 مقدمه و هدف

ای برای سلامت کل بدن وی تلقی می شود. سلامت دهان و دندان یکی از مهم ترین ابعاد سلامت فردی است، بنابراین سلامت دهان هر فرد به عنوان دریچه 

نظور بررسی وضعیت سلامت دهان در یک جامعه ضروری است مطالعات گوناگونی در مقاطع مختلف صورت گیرد تا میزان اثربخشی برنامه های به م

ناسب از م پیشگیری و سلامت دهان و دندان در یک جامعه تعیین شود. همچنین با تشخیص به موقع بیماری های دهان و دندان و سوق دادن افراد به درمان

روز عوارض مختلف پیشگیری کرد. هدف از انجام پژوهش حاضر ، بررسی مقایسه ای وضعیت سلامت دهان و دندان در کودکان مبتلا به دیابت و ب

 کودکان سالم می باشد.

 روش مطالعه

ساله مبتلا به  25تا  ٥بیمار  50مل گیری در دسترس و به صورت دو گروه مورد و شاهد انتخاب شدند. گروه مورد شاافراد مورد مطالعه به روش نمونه 

کودک و نوجوان سالم که ازنظر سن و جنس مشابه گروه مورد بودند، مورد  50دیابت مراجعه کننده به کلینیک های غدد کودکان و گروه کنترل شامل 

 T-testآماری  هایها توسط آزمونت. درنهایت دادهآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و معاینه بالینی صورت گرفمعاینه و بررسی قرار گرفتند. جمع

 ( و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.ANOVAکای دو، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه )

 هایافته

( در گروه  >022/0Pهای شیری )دندانهای بهداشتی در هر دو گروه مورد و شاهد مشابه بود، پوسیدگی رغم این که سطح بهداشت دهان و عادتعلی

های بهداشت دهان در دو (. عادت >0٥/0Pداری التهاب لثه بیشتری داشتند )داری بیشتر از گروه مورد بود. بیماران دیابتی به طور معنیشاهد به طور معنی

 کردند.ری به دندانپزشک مراجعه میداری نسبت به گروه شاهد به دفعات کمتگروه مشابه بود اما بیماران دیابتی به طور معنی

 گیرینتیجه

تواند در افزایش پوسیدگی دندان و التهاب لثه مؤثر باشد. علاوه بر این با اثرات مخرب دیابت بر سلامت دهان و دندان در کنار سایر عوارض جانبی آن می

ماران جزء توان نتیجه گرفت که سلامت دهان و دندان این بیکنند میمی توجه به این که بیماران مبتلا به دیابت به دفعات کمتری به دندانپزشک مراجعه

هایی جهت های درمانی شان قرار نگرفته که منعکس کننده آگاهی کم بیماران از اثرات بیماری بر سلامت دهان و دندان شان است درنتیجه برنامهاولویت

 شود.ند خون به منظور کاهش اثرات مخرب بیماری بر سلامت دهان و دندان توصیه میافزایش آگاهی بیماران و ترغیب ایشان در جهت کنترل بهتر ق

 هاکلیدواژه

 کودکان دیابتی، کودکان سالم ، بهداشت دهان و دندان 

 

 

 5930 درسال یدندان یتروما  با ارتباط در شهرسمنان دندانپزشکان یآگاه زانیم یبررس

 

 9، امین نقی پور9راز ،    هانیه3قربانیراهب  ، * 5سمیه کاملی ،5رها تفرجی
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 سمنان، سمنان، ایران پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده کودکان، دندانپزشکی گروه -5

 پزشکی سمنان، سمنان، ایران علوم دانشگاه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ، دانشکده پزشکی، -3

 دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده  -9

 شهریور، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، گروه 50بلوار   -نویسنده مسئول: سمیه کاملی

 کودکان دندانپزشکی

 13535116006تلفن: 

 so.kameli@yahoo.comایمیل نویسنده مسول:

 

 و هدف مقدمه

ضربه به دندان ها تجربیات ناخوشایندی را برای کودکان فراهم می کند و لازم است اقدامات  معمولا صدمات ناشی از 

سریع و مناسبی صورت گیرد. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان شهر سمنان در ارتباط با ترامای 

 می باشد. 5930دندانی در سال 

 

 روش مطالعه

نفر(  00رد بررسی، تمامی دندانپزشکان عمومی و متخصص شهر سمنان) به تعداد در این مطالعه مقطعی جمعیت مو 

های تنظیمی بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آوری داده ها از طریق پرسشنامهبودند. جمع

 spss18.0ر مورد استفاده دقیق فیشر و هم چنین رگرسیون خطی تحلیل داده ها انجام شد    نرم افزا _کای اسکوئر 

 در نظر گرفته شد. %5بوده و سطح معنی داری 

 

 یافته ها

( و هم چنین مدت p=10110نتایج نشان داده است دندان پزشکان متخصص آگاهی بیشتری از دندان پزشکان عمومی ) 

 .ی داشته استدندان زمان گذشته از اخرین مطالعه در خصوص ترومای دندانی همبستگی معکوسی با آگاهی از ترومای

 سایر متغیرهای بررسی شده ارتباط معنی داری را با میزان آگاهی از ترومای دندانی نشان نداده است.

 

 نتیجه گیری

با توجه به اینکه مدت زمان گذشته از آخرین مطالعه در خصوص ترومای دندانی همبستگی معکوس با آگاهی از  

های بازآموزی تروما برای دندانپزشکان تاکید میشود. همچنین با توجه به ترومای دندانی دارد لذا شرکت در دوره 

آگاهی بیشتر متخصصین در زمینه ترومای دندانی ارجاع مناسب به متخصص در صورت عدم آگاهی در این زمینه 

 توصیه میشود.

 

 کلید واژه ها

 ترومای دندانی، دندانپزشک، دندان، تروما

 
 (5933-39بزرگسال شهرستان سمنان) جمعیتدر  عزت نفسرابطه نماز و بررسی 

 0، حاجی آقاجانی9، راهب قربانی3، دکتر نعمت ستوده اصل )نویسنده مسول(5غلامحسین مهدوی نژاد

http://jrh.mazums.ac.ir/article-1-137-fa.pdf
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 اسلامی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ایراندفتر نهاد رهبری و گروه معارف      -2        

 گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران-1

 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران  مرکز تحقیقات سلامت و گروه پزشکی اجتماعی    -٩        

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -4        

 

 

 اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان( ) 

است. .یکی از مسائل مهم مورد تاکید در ادیان  اجتماعی مطلوب هیجانات در بهداشت روان و اساسی عوامل از یکی نفس عزّت مقدمه:

ارتباط با خداوند، موجب ایجاد و ابراهیمی، توجه به عزت نفس انسان می باشد. از نظر ادیان ابراهیمی مانند اسلام، نماز و  نیایش و 

نشان می دهند که انجام مناسک دینی مانند نماز، باعث ایجاد نگرش هاى مثبت  افزایش عزت نفس می شود.  نتایج برخی تحقیقات نیز

 نانرابطه عزت نفس با نماز در جمعیت بزرگسال شهرستان سم نییمطالعه حاضر با هدف تع. در انسان می شود خودباوری و عزتو 

  .دیانجام گرد

نفر از   526بر روی  نفس عزتنماز و  مقایسه و بررسی هدف با که بود ای مقایسه -علی مطالعه یک حاضر پژوهش :و روش ها مواد

سال شهر سمنان ، که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل دو 18جمعیت بالاتر از 

ملاحظات و پرسشنامه محقق ساخته نماز بود. در این طرح،  کوپراسمیت نفس عزت پرسشنامهقسمت اطلاعات دموگرافیک و هم چنین 

جام ان کسب رضایت از افراد برای شرکت در طرح تحقیقاتیو  ها اصل محرمانه ماندن اطلاعات آزمودنیشامل در یافت کد اخلاق، اقی اخل

درسطح معنی داری  SPSS18.0 شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های کای اسکوئر و رگرسیون لجستیک و با استفاده ازنرم افزار 

 انجام شد.  5%

 41-49افراد  %8/98سال،  31-39افراد  %9/95سال،  21-29افراد  %2/94سال،  21افراد کمتر از   %97نشان داد،  هاافتهی :هاهافتی

بین درجه اعتقاد به نماز و درجه  نتایج نشان داد،سال یا بالاتر عزت نفس بالا داشتند.  61افراد  %111سال و  51-59افراد  %97سال، 

 (.P<0.05عزت نفس ارتباط معنی داری دیده شد. به طوری که افرادی که نماز می خوانند از درجه عزت نفس بالاتری برخورداربودند )

باط معنی داری با (. ارت  >P 111/1)  ( و ابتلا به بیماری  =P 124/1)  نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد درجه اعتقاد به نماز

 سطح عزت نفس فرد دارد به طوری که هرچه درجه اعتقاد به نماز خواندن بیشتر می شود فرد ازعزت نفس بالاتری برخوردار است. 

بین افراد بزرگسال شهر سمنان بود. همگام با نتایج سایر  در عزت نفس بالای سطح بیانگر حاضر نتایج مطالعه :یریگجهینتبحث و 

 بر را او قدرت و نفس که اعتماد چرا دارد، انسان نفس در بسزایی تأثیر ایمان می توان بیان نمود که انجام مناسک دینی و تحقیقات 

 خاطر به آسودگی درونش در و ساخته مستقر او نفس را در آرامش و امنیت احساس و داده افزایش زندگی سختی های تحمل و صبر

استرس و اختلالات رفتاری در جامعه،  لذا اقامه نماز و تشویق مردم به این واجب الهی می تواند  بالای با توجه به سطح  .آورد می وجود

 گامی مهم در ارتقای سطح عزت نفس تلقی شود.

  سمنان.، بزرگسالان جمعیت، نماز، نفس عزت :های کلیدیواژه

 

 

http://jech.umsha.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3
http://jech.umsha.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3
http://jech.umsha.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://jech.umsha.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://jech.umsha.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://jech.umsha.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://jech.umsha.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://jech.umsha.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
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Blood Type of a pregnant woman as a risk for periodontal disease susceptibility 

 

1Sorena Vahabi 

1.Associate Professor of periodontics Department, School of dentistry, Shahidbeheshti University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran 

Aim: Periodontal diseases are among the risk factors of cardiac diseases and cardiac failure is the most 

prevalent cause of death in both developing and underdeveloped countries.  There are some evidences 

showing the different prevalence of cardiac diseases among persons with different blood groups. Regarding  

to  high  prevalence  of  periodontal  diseases  specially  in pregnant  women  as  a  high  risk  group ,  this  

study  was  done  to  investigate the possible relationship between ABO blood groups , Rh system & 

periodontal diseases in pregnancy in 2014 in Karaj hygienic centers , Tehran province , IRAN  

 

months (about 150 persons in   thand 8  thSix  hundred  pregnant  women between 5terials & Methods: Ma

each  ABO  blood  groups ) were included in this analytical study .  PDI , MGI & S-OHI  were  measured  

and  ABO , Rh blood groups were recorded and results in  different conditions were analyzed by Chi-Square 

test ( P< 0.05 ) . 

 

Results: There were no significant relationships between ABO blood groups, Rh system & periodontal 

diseases in pregnant women. A significant relationship was found between Rh negative system and loss of 

periodontal attachment loss. 

 

Conclusions: The  results of this  study  introduced  Rh  positive  pregnant  women  as a risk group who 

need more periodontal recalls and suggested the multi center long term  studies to confirm these finding. 
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Complications of periodontitis in pregnant women 

 

2, Behzad Houshmand1Mpghadam-Fazele Atarbashi 

1. Assistant professor, Periodontology Department, dental school of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 

Tehran, Iran 

2. Professor, Periodontology Department, dental school of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, 

Iran 

 

Introduction:Periodontitis is a chronic inflammatory disease of supporting structure of the teeth 

which was finally lead to tooth mobility and tooth loss. Bacterial plaque on teeth surfaces is a major 

risk factor of this disease. The inflammatory condition caused by periodontitis in oral cavity can 

increase the inflammatory factors in the body. On the other hand, the periopathogen microorganisms 

can enter into the blood circulation through ulcerated and inflamed sulcular epithelium (which was 

in contact with teeth) and find in the other site of the body. In recent decades many studies assessed 

the effect of periodontitis on the other systemic disease or conditions such as cardiovascular disease, 

diabetes mellitus, rheumatoid arthritis, adverse pregnancy outcomes. 

Results: Periodontitis affects about 6% of women in child bearing age. Researches showed that 

periodontitis of the pregnant women have association with preterm birth and as a consequence low 

birth weight. Additionally, studies revealed that periodontitis of pregnant women can increased the 

possibility of gestational diabetes which had life threatening effects on mothers and infants. The 

increased risk of pre-eclampsia (a major cause of perinatal and maternal morbidity and mortality) 

also was shown in pregnant women with periodontitis.Conclusion: This review assessed the 

complications of periodontitis in pregnant women and their infants. 

Key words:Periodontitis, Pregnant women, Gestational diabetes, Preterm birth, Pre- eclampsia     
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بررسی میزان شیوع فلورزیس دندانی و ارتباط آن با شاخص شیوع پوسیدگی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک 

 5930تخصصی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 

 1پور غنی نیلوفر-  1محمدی محمد - 2طلایی ریحانه

  

  سمنان پزشکی علوم دانشگاه -دندانپزشکی دانشکده سمنان پزشکی علوم دانشگاه استادیار.  2

 سمنان پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده -دانشجویی تحقیقات کمیته.   1

 

فلوراید از معدود مواد شیمیایی است که می تواند اثرات قابل توجهی بر سلامت انسان داشته باشد. آب آشامیدنی مسئول  : مقدمه و هدف

مختلف فلوراید بطور سیستمیک جذب و بر ارگان های مختلف از جمله دندان اثر می گذارد و  جذب فلوراید روزانه است. اشکال %7٥

مقادیر بالای آن سبب فلورزیس می شود. از طرفی نوشیدن آب دارای فلوراید جلوگیری یا کاهش خطر پوسیدگی دندان را به همراه دارد. 

د. از آنجایی که فلورزیس منجر به تخلخل در مینا و ایجاد گیر حتی ممکن است در توقف و بهبود برخی حفره های کوچک کمک کن

 )میکرومکانیکال در مینا و به دنبال آن تجمع پلاک میکروبیال شده که نتیجه آن افرایش میزان پوسیدگی و رشد شاخص شیوع پوسیدگی

DMFT)  با هدف  وراید در کاهش پوسیدگی، این مطالعهاست، با توجه به بالا بودن میزان فلورزیس و پوسیدگی در استان سمنان و نقش فل

در بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  DMFTبررسی میزان شیوع فلورزیس دندانی و ارتباط آن با 

 انجام گرفت. 2٩٣4در سال 

(  جهت انجام معاینات Descriptive – Analyctic( از نوع توصیفی تحلیلی )cross sectionalدر این مطالعه مقطعی ) : روش مطالعه

شامل معاینه  دندان ها از نظر  WHOدندانپزشکی و تعیین شیوع فلوروزیس دندانی و نقش فلوراید معاینه هر بیمار بر اساس استاندارد های 

  میل گردید.صورت گرفته و پرسشنامه ی اطلاعات فردی تک Deanپوسیدگی و از نظر وجود فلوروزیس بر اساس شاخص 

افراد دارای فلورزیس بودند که از لحاظ توزیع شدت فلورزیس در زنان و مردان تفاوتی نداشت.  %٦5فرد مطالعه شده  ٩02در : هایافته

همبستگی مثبت و معنی  DMFTبین سن و  .> P) 002/0شدت فلورزیس در ساکنین شهرستان سمنان به طور معنی داری بالا بوده است )

 = r = 0/058 , P)، اما بین سن و شدت فلوئورزیس همبستگی معنی داری مشاهده نشد > r = 0/579 , P) 002/0داری دیده شد )

 .(r = -0/008 , P = 0/894)دیده نشد  DMFT. همچنین با حذف اثر سن، همبستگی معنی داری بین شدت فلوئورزیس و (317

س تحقیق حاضر مشخص گردید که شدت فلورزیس در سمنان به شدت زیاد بوده و احتمال میرود منابع آب سمنان بر اسا: نتیجه گیری

 افزایش یافت ولی با فلورزیس مرتبط نبود. DMFTحاوی فلوراید بیشتر از حد مجاز است. همچنین با افزایش سن میزان شاخص 

 ، فلورزیس، شیوعDMFT: هاکلید واژه
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 33-35سال از سمنان شهر جمعیت  در نهفته های دندان شیوع

 1، نیلوفرغنی پور 2سمانه یزدان پناه

 ایران سمنان، پزشکی، علوم دندانپزشکی،دانشگاه دانشکده وصورت، دهان،فک رادیولوژی بخش ، استادیار 2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 1

برخی از شرایط، عوامل موضعی یا سیستمیک باعث پدیدار شدن اختلالاتی در فرآیند رویشی دندانها می شوند و دندانها در  : مقدمه و هدف

شناخته می شوند. با توجه به عوارض مختلفی که در اثر عدم رویش دندانها حادث می شود، شیوع  با وضعیت طبیعی رویش نمی یابند که به

محققین مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه نیز شیوع  عنوان دندانهای نهفته (Impact) مختلف توسطدندانهای نهفته در جمعیتهای 

 .دندانهای نهفته به تفکیک جنسیت، فکین و نوع دندان در گروهی از جمعیت شمال ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است

رادیوگرافی پانورامیک مربوط به بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی سمنان  700در این مطالعه توصیفی تحلیلی،: روش مطالعه

سال که سابقه جراحی دندان نهفته را نداشتند، در این مطالعه قرار گرفتند. بعد  12مورد بررسی قرار گرفت. بیماران بالای  ٣1-٣٥در سالهای 

وگرافی پانورامیک، تعداد دندانهای نهفته در هر کدام از فکین و نوع  ، زاویه نهفتگی دندان نهفته و جنسیت بیمار در از بررسی هر رادی

 .پرسشنامه ها ثبت شد

مردان حداقل یک دندان نهفته  %٥٥زنان و   %41( دندان نهفته در بررسی رادیوگرافی مشاهده گردید.%45)22٣در این مطالعه : یافته ها

 شایعترین دندان نهفته در همه مکانها ، مولر سوم بوده است. تعداد دندان نهفته در مردان بیشتر بوده است. همچنین .داشتند

 .است بربرا زمینه، این در شده انجام مشابه تحقیقات تمامی به نسبت تحقیق این در نهفته دندانهای شیوع میزان: گیری نتیجه

 نهفته سوم مولر دندان پانورامیک، رادیوگرافی دندان، نهفتگی شیوع : هاکلید واژه
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Evaluating periodontal condition and some of the risk factors in patients attending Semnan 

University of medical sciences dental clinic 

 

 1صحرانیوشالهام ،  1میرکمالیهانیه    ، 1قابلفائزه ،   2نورالهیمریم 

  

  سمنان پزشکی علوم دانشگاه -دندانپزشکی دانشکده سمنان پزشکی علوم دانشگاه استادیار.  2

 سمنان پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده -دانشجویی تحقیقات کمیته.   1

 

Background:  Periodontal disease is a common and also complex inflammatory condition that affects 

the soft and hard supporting tissues surrounding teeth. Periodontal disease is a multifactorial disease 

with some attributable risk factors such as dental plaque, smoking and background systemic disease 

like diabetes. Since early diagnosis of periodontitis is important in preventing progression and 

minimizing complications and since it is necessary to detect periodontal condition of the society 

regarding prevalence and dominant risk factors to schedule social educational programs and since no 

similar study have ever performed in Semnan, this study is designed to evaluate periodontal condition 

of patients attending Semnan university of medical sciences dental clinic using Periodontal 

Community Index (CPI).  

Material and Methods:  In this cross sectional study 20 to 60-year-old patients attending Semnan 

university of medical sciences dental clinic are visited using a WHO probe after filling out the consent 

form. Community periodontal index (CPI) and simplified oral hygiene index (s-OHI) which includes 

both plaque and calculus is calculated for all the participants. Then a questionnaire is given to be 

filled out regarding tobacco smoking and background systemic disease. Date is analyzed using Mann-

whitney and Kruskal-wallis test with significance level of 5%.  

Results: Assuming ≥6 mm of periodontal pocket depth as severe periodontitis, results show a 

significant association between periodontitis and diabetes with an odds ratio of 2.38 and also between 

periodontitis and s-OHI values with an odds ratio of 2.25. Other variables were not significantly 

associated.  

Discussion:  Poor oral hygiene and diabetes are both associated with the increased risk of developing 

periodontitis in Semnan. Age, gender and other systemic diseases have no effect on risk of 

periodontitis.  

Key words:  Periodontitis, Oral hygiene, Diabetes, Smoking, Systemic disease 
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انشکده مراجعه کننده به کلینیک ویژه دنگرش و عملکرد والدین کودکان پیش دبستانی  ،بررسی میزان آگاهی

 در زمینه اهمیت حفظ دندان شیریدندانپزشکی سمنان 

  2مریم نورالهی ٩*، روشنک منتظری هدشی 1، آیدا مهدیپور2سمیه کاملی

 ، سمنان، ایران. استادیار گروه دندانپزشکی کودکان ، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان2

 ، قم، ایران. استادیار گروه دندانپزشکی کودکان ، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی قم1

 تهران، تهران، ایراناستادیار گروه دندانپزشکی کودکان ، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی . ٩

 ، سمنان، ایران، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان پریودنتولوژیاستادیار گروه  .2

 @yahoo.comroshin_m65 :پست الکترونیک

آگاهی یک مولفه ی لازم برای تغییرات رفتاری شامل رفتارهای مرتبط با سلامت دهان و دندان و پیشگیری از بیماری های  : مقدمه و هدف

این پژوهش با هدف تعیین میزان اگاهی، نگرش  خانواده مهمترین نقش را در رعایت بهداشت دهان و دندان کودکان دارد. .دهانی می باشد

عملکرد والدین کودکان پیش دبستانی مراجه کننده به کلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکی سمنان در مورد اهمیت حفظ دندان های شیری و 

 .وعوامل مرتبط با آن انجام شد

شکده نفر از مادران کودکان پیش دبستانی مراجه کننده به کلینیک ویژه دان 1٦7مقطعی بروی -این مطالعه توصیفی : روش مطالعه

انجام شد. روش جمع آوری داده ها پرسشنامه و مصاحبه حضوری بود. ابزار ساخته شده ، پرسشنامه  2٩٣4دندانپزشکی شهر سمنان در سال 

سوال تشریحی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از امار توصیفی شامل جداول فراوانی،  2سوال چند گزینه ای و  12بخشی شامل  11ای 

 .نحراف معیار و تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره استفاده  شدمیانگین و ا

درصد از والدین، عملکرد مناسبی داشتند و وضعیت  ٦0درصد خوب بود.  ٣/45درصد موارد ضعیف و  2/٥2آگاهی والدین در : هایافته

 .(p<0.05 )اقبت از دندانهای شیری ارتباط معناداری داشتاقتصادی پایین تر با عملکرد پایین تر افراد و نگرش والدین با عملکرد آنها در مر

با توجه به آگاهی ضعیف والدین، آموزش به آنها درزمینه اهمیت مراقبت از دندانهای شیری، باید به طور مداوم در راستای  : نتیجه گیری

و همچنین  .و دندان در کودکان به موفقیت برسندنیازهای فردی کودک و والدین انجام شود تا برنامه های پیش گیری از بیماری های دهان 

 تمهیداتی جهت دسترسی تمام افراد جامعه به منابع اطلاعاتی و آموزشی وسیع تر فراهم شود.

 آگاهی، نگرش، عملکرد، کودکان پیش دبستانی، دندانهای شیری: هاکلید واژه
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 آن ممکن های کاربرد و دندانپزشکی در جایگزین درمانی: سوزنی طب

 1، طاهره ملانیا2،مصطفی پور میر افضلی 2مهدی بابائی هتکه لوئی  

 . دانشجوی دکترای عمومی، دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2

 . استادیار،گروه تشخیص، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران1

 

سووال میباشوود و یکی از شووناخته شووده ترین درمان های تکمیلی و  1٥00طب سوووزنی سوونتی چینی دارای قدمتی بیش از  : و هدف مقدمه

جایگزین میباشوود. طب سوووزنی سوویسووتم عصووبی مرکزی را تحریک نموده و روند و درک سوویگنال های درد را تغییر داده و همچنین باعث 

رفین و سوروتونین در سویستم عصبی مرکزی میشود. کاربرد موفقیت آمیز طب سوزنی در آزادسوازی خنثی کننده های طبیعی درد مثل اندو

موقعیت های مختلف دندانپزشوکی ثابت شوده اسوت. پس برای کلینیسین های دندانپزشکی مهم است که با کاربرد طب سوزنی در نارسایی 

لاتی در تألیفات موجود میباشد که به طب سوزنی و کاربرد های های مربوط به دندانپزشوکی آشونا باشند. یکی از اهداف این مقاله مرور مقا

 آن در دندانپزشکی پرداخته اند.هدف دیگر، ایجاد زمینه ی ذهنی از طب سوزنی برای کلینیسین های دندانپزشکی میباشد.

و برسی های  PUBMEDجسوتجویی با جزئیات جهت شوناخت بررسی های سیستماتیک و مقالات تحقیقی با استفاده از  : مطالعروش 

سویسوتماتیک پایگاه داده ای کوهرانس صوورت گرفت. زبان محدود به انگلیسوی لحاظ شود. لغات کلیدی جسوتجو شوامل طب سوزنی در 

(، xerostomia(، خشووکی دهان )temporomandibular(، اختلالات تمپورومندیبولار )myofacialدندانپزشووکی، درد میوفیشوویال )

 میباشد. Gag reflexدرد دندان و 

ی مستقل، تمام مولفان اخیر به صوورت مسوتقل و جداگانه اطلاعات را برای تحلیل و بررسی استخراج نمودند. دو نفر بازبین کننده: هایافته

د نعناوین و چکیده های تمام مقالات را جهت بهبود انتخاب ها بررسی و غربال نمودند. هنگامی که بازبین کنندگان متوجه این موضوع مشید

مقاله مورد  40که چکیده یا عنوان مقاله ای حاکی از کاربردی بودن بالقوه ی آن مقاله میباشود، نسخه های کامل آنها تهیه میشد. در نهایت، 

 ( قرار گرقتند.full text reviewمتن )بررسی تمام

راتژی های در دندانپزشکی ارایه میدهد. ضمنا است تحقیق مطمئنا تا به امروزکاربرد های موثر و معتبری را برای طب سووزنی : نتیجه گیری

 عملی با احتمال موفقیت بالا مورد نیاز هستند تا برای اقدامات بیشتر مورد استفاده قرار گیرند.

 ، درد میوفیشیال، اختلالات تمپورومندیبولار، خشکی دهانGag reflexطب سوزنی، درد دندان و  : هاکلید واژه

 

 

 

 

 

 ( درکودکان : یک مطالعه مروریBruxismدندان قروچه )
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 4، امیرحسین حسین پور4، حامدنورالهی  ٩، فاطمه کرمی 1*، افسانه بیرانوند 2راضیه شیرزادگان

 مامایی ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی-دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ، دانشکده پرستاری -2

 ، ایران لرستان ، خرم آباد

 مامایی ، کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، خرم آباد ، ایران-دکترای علوم اعصاب ، دانشکده پرستاری -1

 مامایی ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران-دانشجوی کارشناسی مامایی ، دانشکده پرستاری  -٩

 نمامایی ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایرا-اسی پرستاری ، دانشکده پرستاریدانشجوی کارشن  -4

 : شماره موبایل 09903587977

raziehshirzad07@gmail.com 

 چکیده : 

بوده و درپسربچه ها و  % 24-10یک دیگر درطول خواب اطلاق می شود . شیوع آن درکودکان  براکسیسم به ساییدن و فشار دندان ها روی

ساله بیشتر گزارش شده است . دربسیاری ازمواقع علت آن دقیق مشخص نیست ، اما معمولابه عنوان اختلالی چند عاملی  4-٦کودکان 

اجتماعی : فشارهای روحی مانند اضطراب ، استرس و بی خوابی  –روانی  درنظرگرفته می شود . علل ایجاد کننده ی آن به سه دسته ی عوامل

توان  مرکزی تقسیم می شود . از علل دیگر می –، عوامل محیطی و عوامل پاتوفیزیولوژیک مانند اختلال در انتقال دهنده های سیستم عصبی 

، اختلال عملکرد ستون فقرات ، سر، بینی ، اختلالات  به مواردی چون مشکلات اکلوژنی ناشی ازجفت شدن ناصحیح فک و دندان روی هم

خواب ، فلج مغزی ، اوتیسم ، عقب ماندگی ذهنی ، بیش فعالی اشاره کرد . اما به نظر می رسد وراثت نقش تعیین کننده ای دربروز اختلال 

ات فک ، اسپاسم فک و کاهش دامنه ی حرکت یادشده دارد . نشانه های این اختلال شامل : صداهای اضافی دندان ، درد و ناراحتی درعضل

آن ، مشکل درعضلات جونده ، تعریق بیش از حد درطول خواب ، سردرد صبحگاهی ، احساس خشکی دهان ، زخم دهانی ، دندان درد و 

ص باشد . تشخیحساسیت بیش از حد دندان ها ، گلودرد ، کاهش جریان بزاق ، کیفیت خواب بد ، محدودیت در باز کردن دهان و ... می 

دندان قروچه معمولا با گرفتن شرح حال ازجمله گزارش ساییده شدن و فشار دندان ها توسط فرد ، معاینه های بالینی بررسی وضعیت دندان 

ستگی کها ، الکترومیوگرافی و ... محرزمی شود . درمان دندان قروچه به دلیل تحت تاثیر قرار دادن کیفیت زندگی و ایجاد آسیب هایی چون ش

و شل شدن و افتادن دندان ها ، پوسیدگی دندانی ، ایجاد مشکلات شنوایی ، مشکلات فک و صورت و مفاصل و عضلات و حتی تغییرشکل 

ظاهری صورت ضروری به نظرمی رسد و شامل درمان دارویی : آنتاگونیست های دوپامین ، ضدافسردگی های سه حلقه ای ، بنزودیازپین ها 

انتخابی بازجذب سروتونین ، شل کننده های عضلانی ، جراحی : کاشت دستگاه های داخل دهانی درمنطقه ی فک و دهان  ، مهارکننده های

 و روش های رفتاری چون بیوفیدبک می باشد . این مقاله یک مطالعه مروری است که به بررسی دندان قروچه در کودکان می پردازد . 

 Sleep Bruxism, Child, Teeth Clenching, Teeth Grinding واژه های کلیدی : 

 

 

 یک مطالعه مروری سیستماتیک :تاثیر سواد سلامت بر خودکارآمدی بهداشت دهان و دندان

  ٩، افسانه بیرانوند 1*، حامدنورالهی  2نویسندگان : راضیه شیرزادگان

mailto:raziehshirzad07@gmail.com
http://www.scipers.com/Keyword-%20teeth%20clenching.html
http://www.scipers.com/Keyword-%20teeth%20grinding.html
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وم پزشکی دانشگاه علمامایی ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، -دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ، دانشکده پرستاری -2

 لرستان ، خرم آباد ، ایران

 نمامایی ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایرا-دانشجوی کارشناسی پرستاری ، دانشکده پرستاری  -1

 ، خرم آباد ، ایران مامایی ، کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی لرستان-دکترای علوم اعصاب ، دانشکده پرستاری -٩

 : شماره موبایل 09903587977

raziehshirzad07@gmail.com 

: سواد سلامت دهان و خود کارامدی بهداشت دهان از جمله عوامل درون فردی هستند که در کنار عوامل محیطی و اجتماعی  سابقه و هدف

دندان تاثیر می گذارند . با عنایت به اینکه سلامت دهان و دندان جزئی از سلامت عمومی بوده و عاملی تعیین کننده درراستای  بر سلامت دهان و

بهبود کیفیت زندگی محسوب می گردد ، لذا هدف از مطالعه ی مروری حاضر تاثیر سواد سلامت بر خودکارآمدی بهداشت دهان و دندان 

 می باشد . 

 pubmed ,scopus, scienceو خارجی شامل   ,SID Iran medexورمتون در پایگاه های داده ای فارسی مر روش جستجو:

direct , Ovid ,Google Scholar , خودکارآمدی بهداشت دهان "،  "بهداشت دهان و دندان "سواد سلامت ،  "های با کلیدواژه"  ،

مرتبط براساس معیارهای ورود و خروج ) دسترسی به کامل مقالاتانجام شد . متن 102٦تا  1005ی زمانی دربازه "سلامت دهان و دندان "

مقاله انتخاب و  10مقاله ، تعداد 40( توسط دو محقق به طور مستقل بررسی و ازبین 102٦- 1005متن کامل مقالات ، تاریخ انتشار مقالات از 

 ی حاضر ازآنها استفاده شد .  درمطالعه

ای مطالعه ی کنونی نشان داد بین سواد سلامت با خودکارآمدی بهداشت دهان و دندان رابطه معنی داری وجو دارد . به : یافته ه یافته ها

طوری که با افزایش سواد سلامت ، خود کارامدی بهداشت دهان و دندان افزایش می یابد . هم چنین یافته ها نشان داد که سطح سواد سلامت 

همچون  وضع اقتصادی ، توسعه فرهنگ پیشگیری، سطح تحصیلات آموزشی ، تعداد افراد خانواده ، جنسیت و  دهان و دندان با فاکتورهایی

سن رابطه ی معنی داری دارد .  سطح سواد بهداشت دهان و دندان در افراد تحصیل کرده ،  جوان ، مؤنث و با شرایط اقتصادی  مطلوب 

 بالاتراست . 

 پیشگیری بهداشت اصلی یادی بر خودکارآمدی بهداشت دهان و دندان دارد و با توجه به اینکه رسالت: سواد سلامت تاثیر زنتیجه گیری

 درمان بر پیشگیری اصل تقدم بر ضروری است ، پیشگیری بوسیله آموزش بهداشت دهان و دندان و افزایش سواد سلامت با تأکید ، است

 انجام بگیرد. 

 ت دهان و دندان  ، خودکارآمدی بهداشت دهان  ، سلامت دهان و دندان سواد سلامت ، بهداش :  واژه های کلیدی
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 اضطراب با آن ارتباط و اطفال دندانپزشکی تجربه پزشکان، دندان ظاهر بر والدین و کودکان نگرش

 ٩، هاله حالی1،نجیبه فیروزگان 2مهدی بابائی هتکه لوئی  

 تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دانشجوی دکترای عمومی، دندانپزشکی، کمیته 5

 . دانشجوی کارشناسی، میکروبیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه مازندران بابلسر3

 . استادیار،گروه اطفال، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران9

 

نگرش کودکان و والدین نسبت به ظاهر دندانپزشکان، سپس تجربه دندانپزشکی کودک هدف ما از این مطالعه سنجش    : مقدمه و هدف

 و ارتباط آن با سطح اضطراب کودک بوده است.

والدین کودک با اسووتفاده از  401مطالعه توصوویفی مقطعی در کلینیک ها و مطب های شووهرسووتان سوواری صووورت گرفت.  ه:روش مطالع

ارتقاء سلامت سنگاپور مورد بررسی قرار گرفتند. تصاویر استاندارد شده از مدل هایی با لباسها ، سن،  پرسشنامه انجمن دانشکده دندانپزشکی

جنس و قومیت های مختلف به والدین کودک نشووان داده شوود. اطلاعات مربوط به تجربه دندانپزشووکی هر کودک به دسووت آمد. نماینده 

 ( ارزیابی کرد.CFSS-DSرس کودکان  از برنامه دندانپزشکی خرده مقیاس )والدین سطح ترس کودکان از دندانپزشکی را بر اساس ت

(به انتخاب والدین و کودکان بوده اسوت. لباس رسمی و غیر رسمی به ترتیب توسط کودکان و PPEتجهیزات حفاظت فردی   ) : هایافته

یح می دادند، در حالی که کودکان یک دندانپزشوک  والدین ترجیح داده شود،. والدین ، دندانپزشوکان زن را برای درمان کودک خود ترج

( ترجیح می دهند. نشوان داده شده است که ترجیحات والدین و کودک برای ظاهر دندانپزشک کودک به P <0.001هم جنس خود را )

زشکی  و همچنین به طور قابل توجهی با تعداد بازدیدکنندگان دندانپ  CFSS-DS(. نمرات P <0.001طور قابل توجهی متفاوت اسوت )

و یا ترجیح برای ظاهر دندانپزشک  DMFT(  اما با جمعیت کودکان، P = 0.002(    ارتباط داشوته است )P = 0.02سوابقه اسوتخراج )

 ( .P> 0.05همراه بود )

به عنوان  پوشوش بیش از دیگر گزینه ها از لباس دندانپزشکان ترجیح داده  PPEصورف نظر از سوطح اضوطراب کودک،  : نتیجه گیری

شد. کودکان  تمایل به انتخاب یک دندانپزشک جوانتر و با جنس و قومیت خود را دارند. والدین تمایل به انتخاب زن جوان دندانپزشک با 

ش مهمی  را در توسوووعه ترس از دندانپزشوووکی نسوووبت به  تجربه قومیت خود را دارند. تجربه ذهنی چند بازدیدکننده از دندانپزشوووکی ، نق

 پوسیدگی دندان نشان می دهد.

 دندانپزشکی، اطفال، اضطراب : هاکلید واژه

 

 

 

 

 



گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه ن خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش  5935اسفند ماه  6و5دندا

نپزشکی گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندا  دانش

 31 

 

 

 استفاده از آنتی بیوتیک به منظور پیشگیری از عوارض بعد از کشیدن دندان 

 ٩ملانیا،طاهره ٩،مائده صالحی1،عطیه قلی پور 2مهدی بابائی هتکه لوئی  

 . دانشجوی دکترای عمومی، دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران2

 . دانشجوی کارشناسی، علوم آزمایشگاهی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران1

 مازندران، ساری، ایران. استادیار،گروه تشخیص، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ٩

 

بیشووترین اندیکاسوویون کشوویدن دندان ، پوسوویدگی و عفونت های پریودنتال میباشوود که به طور کلی این پروسووه توسووط  : مقدمه و هدف

قرار میگیرند به منظور   extractionدندانپزشووکان عمومی انجام می شووود. آنتی بیوتیک نیز ممکن اسووت برای بیمارانی که تحت پروسووه 

جلوگیری از عوارض ناشوی از عفونت تجویز شود.هدف ما از این طرح مشخص کردن تاثیر پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی بر گسترش عفونت 

 بوده است. ناشی از کشیدن دندان

 : روش مطالعه

 دیتابیس های الکترونیکی که در این راستا سرچ شد عبارتند از :   

Cochrane Oral Health Group's Trials Register (to 25 January 2012) 

Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (The Cochrane Library 2012, Issue 1) 

MEDLINE via OVID (1948 to 25 January 2012) 

EMBASE via OVID (1980 to 25 January 2012)  

LILACS via BIREME (1982 to 25 January 2012) . 

   double blindedدر موارد فوق هیچ محدودیتی از نظر زبان و تاریخ انتشار مقاله لحاظ نشد.معیار های انتخاب :باید رندوم و دو سو کور)

ی( لحاظ شود. نکنترل، در آزمایش پروفیلاکسی آنتی بیوتیک در افراد تحت پروسه کشیدن دندان) با هر اندیکاسیو -( باشود و گروه شواهد

 گروه شاهد یک شبه دارو )داروی دل خوش کن و بدون اثر درمانی (را جایگزین آنتی بیوتیک میکند.

در مطالعات و یافته های بدسووت آمده بررسووی شوود و همچنین برای دسووتیابی به   biasدر دو پژوهش ، به طور مسووتقل ریسووک : یافته ها

 %٣٥( و RR،ضریب ریسک )  dichotomousح بود با مولفین مکاتبه شد.علاوه بر این، نتایج اطلاعات بیشوتر درباره ی مطالبی که  ناواض

confident interval  (CI)  را به منظور بررسووی تاثیرات رندوم مدل ها،محاسووبه کردیم و در ادامهMean Differences (MD)  با

CI 95%  .ت عدم تجانس ارزیابی شده اند و لازم به ذکر است که منابع از جه مورد استفاده قرار گرفتQuality  یافته ها نیز با استفاده از

GRADE tool.مورد بررسی قرار گرفت 

هایی که دندانپزشوکان عمومی انجام می دهند ناشوی از پوسیدگی های شدید و عفونت های پریودنتال می   extractاغلب  :نتیجه گیری

باشود.هیچ آزمایش شووناخته شووده ای که نقش پروفیلاکسووی آنتی بیوتیکی رو در این گروه از بیماران بسوونجد وجود ندارد.در طول آزمایش 
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ته قرار گرفتند که گاهی این پروسوه توسوط جراح فک و صورت انجام شد.در این سوومین مولر نهف extractionفوق،بیماران سوالم تحت 

را کاهش   extractionو درد ناشی از   dry sucketمطالعه مشواهده شود که پروفیلاکسی با آنتی بیوتیک میتواند ریسک ابتلا به عفونت، 

ز واضح نیست که آیا شواهد بدست آمده را میتوان به کسانی که دهد و افزایش اثرات جانبی خفیف و گذرایی را به همراه داشته باشد..هنو

بیماری یا نقص ایمنی دارند تعمیم داد یا خیر، با این وجود برای افرادی که در معرض ریسووک بالای ابتلای عفونت هسووتند،اسووتفاده از آنتی 

اد د و عوارضوووی را به دنبال داردچهمچنین درمان این افربیوتیک مفید تلقی میشوووود چراکه عفونت در این گروه از افراد مکررا اتفاق می افت

سوخت تر نیز میباشد.به دلیل افزایش شیوع باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک هایی که در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرند،کلینیسین 

 فونت استفاده میکنند.ها باید توجه ویژه ای داشته باشند که از چه نوع آنتی بیوتیکی به منظور پیشگیری از ع

 آنتی بیوتیک، پیشگیری ، کشیدن دندان : هاکلید واژه
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 ریشه عمودی شکستگی تشخیص در موضع از ایکس اشعه با برداری عکس نقش

 1،سیده مونا علیمحمدی2، امیر سلطان تویه 2،  سعید سید الحسینی 2مهدی بابائی هتکه لوئی  

 عمومی، دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران . دانشجوی دکترای2

 ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایرانرادیولوژی دهان و فک و صورتستادیار،گروه ا .1

 

می باشد. عکس برداری با اشعه  ( چالشی مهم برای انترن های دندانپزشکیVRFsتشوخیص شوکسوتگی عمودی ریشوه) :مقدمه و هدف

ایکس از موضوع اخیرا در زمینه تشخیص با دقت و حساسیت بالا مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیقات در رابطه با ارجحیت استفاده 

ت فراپژوهشی این ( غیر قطعی و متغیر می باشد. هدف این گزارش و اطلاعاPRsاز این روش نسبت به روش رادیوگرافی های پری اپیکال)

در دندان انسان با یا بدون درمان اندودونتیک در مقایسه با  VRFدر تشوخیص  CBCTاسوت که شوواهدی در جهت دقت عکس برداری 

با استفاده  VRFرادیوگرافی دیجیتال/متعارف ارائه دهد و جهت تثبیت کردن مطلوب ترین پارامترهای عکس برداری جهت تشخیص دقیق 

 از طریق روش سیستماتیک مورد استفاده قرار می گیرد. CBCTاز روش عکس برداری 

 Cochraneو  PubMed،Embaseدر  102٩تا نوامبر  2٣٣0تحقیقی در رابطه با مطالعات قابل قبول)مطلوب( از ژانویه : روش مطالعه

Central Register of Controlled Trials و آیتم های گزارش  1حقیقات کیفیت ارزیابی دقت تشووخیص در جریان بوده اسووت. ت

مطلوب برای چک لیسوت های فراپژوهشوی و مطالعات سویستماتیک جهت ارزیابی کیفیت مطالعات موجود در این مقاله مورد استفاده قرار 

تصادفی مدل  ا استفاده از اثراتگرفته است.جمع بندی آماری میزان حساسیت،دقت و درصد احتمال تشخیص با استفاده از اثرات تصادفی ب

به تصویر کشیده شده است.وجود عدم تجانس در تحقیقات موجود  paired forest plotsفراپژوهشوی محاسبه گردیده است و از طریق 

 نیز ارزیابی و بررسی شده است.

م تحقیقات فراپژوهشی در نظر گرفته مقاله جهت انجا 4مقاله جهت تهیه گزارش سویسوتماتیک مناسوب تشوخیص داده شدند و  22: هایافته

در دندان های پرشده و نشده به شرح زیر  PRو  CBCTشدند. جمع بندی میزان حساسیت دقت و درصد احتمال تشخیص عکس برداری 

, 0,77٦)پرنشووده(: CBCT 5,٥5٦,  0,٣٦2, 0,141)پرشووده(: PRs ٥,٥17, 0,٦٥1, 0,7٥1)پرشووده(: CBCTبوده اسووت: عکس برداری 

0,٣4٣, ٦4,1٦ PRs :)در مجموع تحقیقاتی که نمایانگر عدم تطابق بوده اند از میزان متوسووط تا بالا متغیر  24,41, 0,٣٩٣, 0,41٥)پرنشووده

 بوده اند.

مطلوب  VRFدر تشخیص  PRنسبت به  CBCTنتایج نشان دادند که در دندان های پرنشده حساسیت و دقت اسکن های : نتیجه گیری

در  CBCTمیلیمتر مورد استفاده قرار گرفته بود.حساسیت و دقت پایین عکس برداری  0,1تر بوده است خصوصا زمانی که وکسلی به سایز 

 در دندان هایی که درمان اندودونتیک بر روی آنها انجام گرفته بود بایستی در نظر گرفته شود. VRFتشخیص 

 ، عکس برداری شکستگی، عمودی ریشه : هاکلید واژه
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ساله  مراجعه کننده به مراکز   5-6کیفیت زندگی  بهداشت دهان و دندان و عوامل مرتبط با آن در  کودکان 

 بهداشتی درمانی تبریز 

 ٥دکتر حسین خسرو شاهی 4، فرح شکیب فر٩،  دکتر غلام رضا شریفی راد 1،  دکتر  احمدعلی اسلامی   2راحله سلطانی

جویی  شدانشجوی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت،  واحد آموزش سلامت ،مرکز بهداشت شهرستان تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کمیته تحقیقات دان -2

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -1

 دانشگاه آزاد اسلامی قم، واحد قم وزش بهداشت و ارتقاسلامت، استادگروه آم -٩

 کارشناس آموزش سلامت ،مرکز بهداشت شهرستان تبریز،دانشگاه علوم پزشکی تبریز -4

 پزشک عمومی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز -٥

 

سلامت عمومی کودکان  می باشد . تاثیر سلامت بهداشت دهان و دندان بهداشت دهان و دندان یکی از مهمترین جنبه  : مقدمه و هدف  

ا ببرکیفیت زندگی بویژه در کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است و بر فعالیت های روزانه کودکان و والدین آنها تاثیر دارد.این مطالعه 

 1٥0روی    ی مقطعی  برنوع  مطالعه : روش مطالعه گرفت. هدف بررسی   کیفیت زندگی مرتبط  با بهداشت دهان و دندان کودکان انجام

ساله که برای ،دریافت مراقبت های روتین   بهداشتی به مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز مراجعه کرده بوده اند انجام گرفت.     ٦ -٥کودک 

 Early Childhood Oral Healthابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد،  کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان ودندان  کودکان 

Impact Scale(ECOHIS)    (2٦بود که  توسط والدین  کودکان تکمیل گردید.داده های با استفاده  از نرم افزار) SPSS  و  آزمون

( و  25-4٣سال)دامنه ٣/٩1  ± ٦میانگین سن مادران: یافته ها تجزیه و تحلیل گردید. Pearsonو  Spearmanهای آماری توصیفی و 

درصد تحصیلات  دانشگاهی داشتند. حداقل   10درصد زیر دیپلم و  ٩٥درصد خانه دار  ، 4/٣0بدست آمد.  اکثر مادران    ٥±0,7کودکان 

دندان  پوسیده داشته اند. از نظر کیفیت زندگی مرتبط با بهداشت دهان و 4درصد شان  بیش از  25درصد کودکان یک دندان پوسیده و  7٥

درصد   بی خوابی بعلت پوسیدگی دندان را تجربه کرده  24درصد اختلال در خوردن غذا  و  ٥/1٥کودکان  درد دندان  ،درصد  41دندان، 

، و رفتار  ( .=P<.001٩٥2r ,، تحصیلات والدین )  ( .=P<.00115٩r ,بودند. کیفیت زندگی مرتبط با پوسیدگی دندان با سن کودک) 

ارتباط معنا داری داشت. همچنین کودکانی که  مسواک زدن را از سنین پایین تر شروع  ( .=P<.0011٩٥r ,های بهداشت دهان و دندان) 

 .P<0.001)کرده بودند بطور معناداری کیفیت زندگی بهتری داشتند)

بر اسوواس نتایج بررسووی حاضوور وضووعیت بهداشووت و دهان و دندان کودکان  در حد مطلوب نمی باشوود. اجرای برنامه های  : نتیجه گیری

 مناسب جهت بهبود وضعیت بهداشت دهان و دندان کیفیت  زندگی  مرتبط با  بهداشت دهان و دندان کودکان ضروری به نظر می رسد. 

 داشت دهان و دندان ، رفتارهای بهداشت دهان و دندانکیفیت زندگی  ،  کودکان، به : هاکلید واژه
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 تاثیر رادیاسیون اشعه ایکس در رادیولوژی دهان و فک و صورت بر روی بدن و روش های حفاظت و کاهش دوز

 *2مهتاب خیرخواهی

 سمنان، سمنان، ایرانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دنداندانشکده  بخش رادیولوژی دهان و فک و صورت ،.استادیار.5

در سال های اخیر در رادیولوژی فک و صورت از انواع رادیوگرافی های داخل دهانی و خارج دهانی استفاده می شود از مقدمه و هدف: 

ر انواع د جمله پری اپیکال ، بایت وینگ ، پانورامیک ، لترال و پوستریوانتریور سفالومتری ، و سی بی سی تی. دوز اشعه ایکس مورد استفاده

 مختلف مدالیته ها متفاوت می باشد.  بنابر دوز دریافتی ، همین طور کوتاه مدت و بلند مدت بودن دریافت اشعه ، تاثیرات مختلفی از جمله

کاهش سلول های خونی ، سرطان ، تهوع ، استفراغ و اسهال ، مرگ ، کاتاراکت ، از دست رفتن مو ، قرمزی پوست ، از بین رفتن پوشش 

ده ای و غیره ایجاد می شود.و همانطور که می دانیم بعضی از گروههای حساس مثل مادران باردار و کودکان نسبت به این رادیاسیون اشعه رو

ایکس حساس تر هستند.لذا بر آن شدیم که ضمن بررسی تاثیرات مختلف اشعه ایکس بر روی بدن فرد دریافت کننده ، راههای حفاظت در 

 را نیز بررسی کنیم. از جمله راههای پیشگیری می توان به موارد زیر اشاره کرد:برابر اشعه ایکس 

 (کاهش شدت اشعه ایکس2

 (افزایش سرعت گیرنده1

به نتایج: .(کاربرد شیلد برای بیمارشامل : کولار تیرویید ، عینک سربی ، کلاه سربی )برای حفاظت مغز( ، روپوش سربی )برای حفاظت تنه(٩

ربرد کولار تیروویید در رادیوگرافی سی بی سی تی باید به نکات زیر توجه کرد:استفاده از کولار تیرویید شل در کاهش دوز طور مثال در کا

 موثر نیست.

کاربرد یک کولار تیرویید محکم در جلوی تیرویید موثرتر از کاربرد دو کولار در جلو و پشت تیرویید است.تاثیر کولار تیرویید در کاهش 

دان تابش کوچک و متوسط موثرتر است.و ما در ایجا می خواهیم تاثیرات اشعه ایکس بر بدن و روش های حفاظت در برابر آن  دوز در می

 را به ویژه در گروه های حساس )خانم باردار و کودکان( به جزییات شرح داده و مورد بررسی قرار دهیم.

 هاکلید واژه

 رادیولوژی دهان و فک و صورت ، رادیاسیون اشعه ایکس ، تاثیرات اشعه ایکس ، حفاظت. 
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Effective factors in improving access to oral health Services of Children from mother’s 

viewpoint 

Yasamin Barakian1, Fatemeh Matin 

Background : Oral and dental health problems are common among children and adolescents and 

access to oral and dental health services is very important because prevention and treatment of these 

problems in childhood can reduce the long-term effects in the next years. The objective of this study 

is to determine the mother’s viewpoint about Effective factors in improving access and barriers of 

access to Oral health Services of Children who referred to Qom Health centers. 

Materials and Methods:  In this cross-sectional study, the questionnaire was administered to 325 

mothers who referred to Qom Health centers. The questionnaire obtained information on age, 

educational level, job status and effective factors in improving access to oral health services. 

Descriptive statistic indexes and binary logistic regression models were used for statistical analyses. 

Results: Increasing insurance coverage of oral health services was the most frequent effective factor 

in improving access to dental health services (79.1%) and provide more information in relation to 

dental care for children (62.5%), twenty-four-hour access to these services (49.5%) and Information 

for introducing dental clinics (34.5%) were in next rank respectively. The least influential factor was 

Improvement of transportation to access service (11.7%). Lack of insurance coverage for dental 

health services (59.7%) and children's dental fear (53.2%) were the most frequent barriers of access . 

the chance of barriers of access to oral health care services were increased 1.6 times with fathers' 

employment in government jobs . 

Discussion: Increasing insurance coverage of oral health services, provide more pediatrics' dental 

care information and twenty-four-hour access can be the most important factors of access to these 

services. 

Key word: Oral health, Children, Mother 
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 نکات کاربردی بهداشت دهان و دندان مادر و کودک

 5دکتر نیلوفر کیان وش راد

 

 niloofar_kianvash@yahoo.comایمیل: 

 سمنان علوم پزشکیمتخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه .5

 

بعد  1یکی از مهمترین ابعاد دندانپزشکی امروز، پیشگیری از بروز پوسیدگی و مشکلات دندانی است. بحث پیشگیری از :مقدمه و هدف

(. در فرایند پیشگیری از rerestorationدارای اهمیت است: یکی بحث مالی و دیگری جلوگیری از فرایند ترمیم های مکرر دندان )پروسه 

مشکلات دندانی کودکان، بهداشت دهانی مادر قبل از دوران بارداری، حین و بعد از بارداری بسیار حائز اهمیت می باشد. لذا هدف از این 

 مقاله ارایه توضیحات کاربردی در زمینه مراقبت های بهداشت دهان و دندان مادران و کودکان می باشد.

سال اخیر چاپ شده بودند، جمع آوری شدند و بعد از جمع  ٥، در پایگاه های اینترنتی که در مقالات مروری مرتبط با عنوان: روش مطالعه

 آوری داده های مقالات، نکات کاربردی آن ها در قالب این مقاله ارائه شد.

 یافته ها

 نگرانی های اصلی در مورد بهداشت دهان مادر و کودک شامل موارد زیر می باشد:

 در کودکانی که با شیشه شیر می خورند.پوسیدگی های دندانی  -2

 اورژانس های دندانی مثل شکستگی تاج دندان، بیرون افتادن دندان، فرو رفتن دندان در جای خود و  غیره. -1

 عادت مکیدن انگشت -٩

 از دست رفتن فضای دندانی -4

 مشکلات اکلوژنی مثل اپن بایت، دیپ بایت، کراس بایت و غیره -٥

اشت دهان مادر قبل، حین یا بعد از بارداری به طور غیر مستقیم می تواند روی سلامت دندان های کودک موثر باشد. بهد: نتیجه گیری

مصرف فلوراید به صورت وارنیش یا اب اشامیدنی، فیشورسیلنت، استفاده صحیح و به موقع از فضانگه دارها، جلوگیری از عادات دهانی 

اورژانس های دندانی و ... از جمله مواردی است که باعث حفظ طولانی مدت دندان های کودکان می نابجای کودکان، راه های مواجهه با 

 شود. آموزش والدین به خصوص مادران در زمینه ارتقای سلامت دهان و دندان کودکان نقش کلیدی دارد.

   پوسیدگی دندان های شیری، فیشورسیلنت، وارنیش فلوراید: هاکلید واژه
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 خواص عصاره انار برای کنترل وضعیت پریودنتال خانم های باردار

 ، علی بیات2احمدرضا میرزایی

 ایران-انجمن علمی دانشجویی طب سنتی و دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز،کرج-5

ر بسیار شایع در میان بزرگسالان جوامع رایج است به ویژه دبیماری های پریودنتال به عنوان یک بیماری عفونی و التهابی : مقدمه و هدف

د لزنان در دوران بارداری بسیار دیده می شود. این بیماری عامل مهم از دست دادن دندان ها در بزرگسالی می باشد و همچنین می تواند با تو

دنتال ای گیاهی مطرح برای کنترل و پیشگیری بیماری های پریونوزاد زود رس و پره اکلامپسی مرتبط باشد. عصاره انار به عنوان یکی از دارو ه

 مطرح می باشد که توانای کاهش علائم بالینی اولیه بیماری های پریودنتیت را نیز دارد.

برای انجام بررسی های لازم بعداز تعیین دقیق کلید واژه های مورد نیاز جست و جو های مربوطه در پایگاه های علمی  : روش مطالعه

Pubmed  وgoogle scholar  وSID  تا اکنون که مرتبط با خواص انار برای کنترل وضعیت  1000انجام شده سپس مقالات از سال

 پریودنتال خانم های باردار هستند را مورد بررسی قرار می دهیم.

مقاله به  7٩جمع آوری شد از  google scholarمقاله در  ٥٦و SIDمقاله در  4و Pubmedمقاله در  2٩در بررسی اولیه تعداد  : هایافته

مقاله با توجه به داشتن جامعه آماری بهتر، اعتبار علمی بالاتر، روش انجام و بررسی دقیق تر، انتخاب شد. بررسی مطالعات نشان  21دست آمده 

سزایی  ریودنتال عصاره انار دارای نقش بهداد باتوجه به وجود خاصیت آنتی باکتریال برای عصاره انار در مقابل عوامل پاتوژن بیماری های پ

 در کنترل و پیشگیری بیماری های پریودنتال میتواند داشته باشد.

با توجه به خواص عصاره انار دارو گیاهی مناسبی برای کنترل وضعیت پریودنتال افراد باردار محسوب می شوند. بیماری های  : نتیجه گیری

نند تولد نوزاد زودرس و کم وزن را در پی داشته باشند این امر باعث افزایش اهمیت این موضوع می پریودنتال در دوران بارداری می توا

 شود.

 بیماری های پریودنتال، عصاره انار، بارداری، دارو های گیاهی : هاکلید واژه
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 ارزیابی ویژگی های بالینیِ زبان جغرافیایی در زنان باردار

 1پریچهر غلیانی، * 2سمیرا حاجی صادقی

 استادیار بیماریهای دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران-2

 استاد بیماریهای دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان، ایران-1
 

موجب درد و تغییر عملکرد می شود. در ضایعات وسیع زیبایی متاثر میشود و  از  اختلالات زبان است که« زبان جغرافیایی»: مقدمه و هدف

پایداری آن موجب نگرانی مبتلایان از جهت بدخیمی می شود. ظاهراً هورمون های زنانه در ایجاد یا تشدید آسیب زبان جغرافیایی مؤثرند. 

 کاهش تشخیص و درمان  نابجا می شود. این مطالعه، به فراوانی همراهیگاها  با ضایعاتی همچون لیکن پلان و کاندیدا اشتباه می شود و سبب 

ات رزبان جغرافیایی با بارداری و تغییرات آن در طول بارداری به تفکیک سه ماهه اشاره نمودهچ تا شروعی باشد بر مطالعات آزمایشگاهیِ تغیی

 هورمونی در ایجاد یا تغییرات این ضایعه.

نمونه انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسشنامه و معاینه، در صورت مشاهده زبان  4٥2تحلیلی، -ش توصیفیدر این پژوه : روش مطالعه

جغرافیایی، فتوگرافی تهیه و با فتوگرافیهای سه ماهه دوم و سوم مقایسه و شدت آن در سه ماهه های مختلف سنجش شد. اطلاعات نهایی، با 

 بررسی شد. 1χآزمون 

بود. بین سن زنان باردار و تعداد دفعات بارداری با فراوانی ضایعه، رابطه ای نبود.  %5/٩٦جغرافیایی در زنان باردار  فراوانی زبان: یافته ها

 ررابطه همراهیِ زبان جغرافیایی اکتوپیک با زبان شیاردار، و زمان بارداری با شدت ضایعه معنی دار شد و بیشترین فراوانیِ شدت ضایعات د

 در سه ماهه سوم فراوانی ضایعاتِ تشدیدیافته کاسته می شود. سه ماهه دوم بوده و

فراوانی زبان جغرافیاییِ شدت یافته در سه ماهه دوم بیشتر از سه ماهه اول و سوم بود و نظر به شیوع ضایعه در زنان باردار، : نتیجه گیری

کی آگاهی لازم جهت تشخیصِ درست بیماری را پیدا آگاهی دادن در مورد بیماری توصیه می شود. طبق رویکرد جامعه نگر، پرسنل پزش

 کنند تا ترس بیماران از ابتلا به بیماری های سخت جلوگیری شود.

 فراوانی زبان جغرافیایی، بارداری، هورمون : کلید واژه ها
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Evaluation features of geographic tongue among pregnant women 

2Parichehr Ghalayani, 1Samira hajisadeghi 

1- Prof. of oral and maxillofacial medicine Dept._Isfahan University of Medical science_Dental 
Branch 
2- Assistant Prof. of oral and maxillofacial medicine Dept._Qom University of Medical science 
_Dental Branch 

Background:  “Geographic tongue” is a tongue disorders which cause dysfunction. The extended 

lesion reduces the beauty.  Hormones (especially female sex hormones) are associated with 

geographic tongue development. Evaluation of benign lesions such as geographic tongue (which 

misdiagnosed with lichen planus and candidacies) reduces misdiagnosis and improper treatment. This 

study mentioned the companionship of the lesion with pregnancy and its changes during each 

trimester and start evaluation the effect of hormonal changes on geographic tongue development. 

Materials and Methods:  In this study, 451examples of eligible condition selected. After clinical 

examination and completion the questioner, photography was taken if there was geographic tongue. 

Then the photography of different trimesters compared according to severity of the lesions. Data was 

evaluated with chi square test. 

Results:  The prevalence of geographic tongue in pregnant women was 36.8%. There was a 

significant relationship between the comparisons of ectopic lesions and fissured tongue. The most 

prevalence of sever lesions was in second trimester and in third trimester, prevalence of sever lesions 

decreased. 

Discussion:  Prevalence of sever lesions in second trimester was more than third trimester. Informing 

pregnant women about the disease is important. According to community dentistry, health care 

workers should be aware of correct diagnosis to prevent misdiagnosis. 

Key words:  geographic tongue prevalence, pregnancy, hormones 
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 لیکن پلان و پسوریازیس مقایسه افسردگی در بیماران مبتلا به

 1، پریچهر غلیانی* 2سمیرا حاجی صادقی

 استادیار بیماریهای دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.-2

 استاد بیماریهای دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان، ایران.-1

                                                          

امروزه عوامل روانی توجه پزشکان را در درمان و پیشگیری بسیاری از بیماری ها به خود جلب نموده است. تحقیق و  : مقدمه و هدف

اهمیت بالایی برخوردار است. پسوریازیس و لیکن  بررسی در مورد تداخل این عوامل با برخی از بیماری های مهم و ایجاد اختلالات روانی از

پلان بیماریهای شایع پوست و مخاط  هستند که باعث اختلال در زندگی و ناراحتی های روانی مانند افسردگی می شوند. از سوی دیگر، بر 

ده و یا تشدید کننده روند بیماری یاد ش منشا روان تنی این دو بیماری نیز تاکید شده و از عوامل تنش زا به عنوان مهمترین عوامل آغازگر

است. بنابراین هنگام تشخیص و کنترل این دو بیماری باید به اختلالات روانی بخصوص افسردگی توجه داشت. هدف این تحقیق، ارزیابی و 

اصفهان انجام  مراکز درمانیمقایسه افسردگی در بیماران لیکن پلان و پسوریازیس بود که به صورت مطالعه مقطعی در مراجعه کنندگان به 

  گردید.

)بیماریِ .گروه مبتلا به لیکن پلان ،پسوریازیس و گروه کنترل )طبیعی( توسط پرسشنامه بک بررسی شدند ٩نفر در  105تعداد : روش مطالعه

تخصص مربوطه پزشک م بیماران گروه لیکن پلان و پسوریازیس بر اساس مدارک موجود در پرونده بیماران و تایید تشخیص بیماری توسط

و آنالیز  SPSS15اثبات شد.(پرسشنامه افسردگی بک جهت ارزیابی افسردگی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

 معنی دار در نظر گرفته شد. 0/P0٥ = آماری من ویتنی و کروسکال والیس انجام شد و 

وریازیس بالاتر از همه گروه ها و پس از آن گروه لیکن پلان و در گروه کنترل از همه پایین تر بودچ فراوانی افسردگی در گروه پس: هایافته

 اما تفاوت معنا داری از نظر آماری میان دو گروه لیکن پلان و پسوریازیس نبود. اما تفاوت معنی داری بین شدت سطح افسردگی در مبتلایان

  ت.به افسردگی در سه گروه مطالعه وجود داش

نتایج نشان داد در مبتلایان به پسوریازیس و لیکن پلان نسبت افسردگی بیشتر از افراد طبیعی بود. ضمناً درکلیه گروه های : نتیجه گیری

 هبمطالعه شدت افسردگی دربیماران پسوریازیس بیشتر از لیکن پلان و بیشتر از افراد سالم بود.بنابراین در کنترل بیماران پسوریازیس باید 

 شاخص افسردگی و کنترل آن توجه داشت.
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 افسردگی، پسوریازیس، لیکن پلان : هاکلید واژه

 

 

 

 

 

 دانشجویان در دندان و دهان سلامت با خودکارآمدی و سلامت سواد رابطه بررسی

  4نیا وفایی ، حسن ٩، رضا نوظهور قره باغ 1، آرزو اسدی شورکند 2* منیره آصفی 

 Asefi.Monireh@yahoo.comدانشجوی پرستاری ، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه       - 5

 دانشجوی پرستاری ، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه - 3

 مربی دانشکده پرستاری ، مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه   - 9

 میته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانک - 0

 

ردم و های بسیاری را به مباشد که سالانه هزینههای مزمن انسان در سطح جهان میترین بیماریپوسیدگی دندان جزء شایع : مقدمه و هدف

جزئی از سلامت عمومی بوده و یک عامل تعیین کننده برای کند از طرفی نیز سلامت دهان و دندان درمانی تحمیل می-های بهداشتیسیستم

بهبود کیفیت زندگی محسوب می شود. پژوهش حاضر نیز با هدف تعیین رابطه سواد سلامت دهان و خودکارآمدی بهداشت دهان با سلامت 

  دهان و دندان در دانشجویان انجام گرفته است.

نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، به صورت  100بود که در آن  پژوهش حاضر از نوع مطالعه مقطعی :  روش مطالعه

نمونه گیری تصادفی طبقه ای جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سواد سلامت دهان، خودکارآمدی 

،  آزمون همبستگی پیرسون و   SPSSا استفاده از نرم افزار بهداشت دهان و مقیاس سلامت دهان و دندان خودگزارش شده جمع آوری و ب

 تحلیل رگرسیون ، تجزیه و تحلیل شدند.

هر دو بعد محاسبه و درک خواندن در سواد سلامت دهان و هر دو بعد خودکارآمدی مسواک زدن و نخ دندان کشیدن با سلامت  : یافته ها

معنی دار مثبت داشت. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشانگر آن بود که در گام  دهان و دندان خودگزارش شده در دانشجویان همبستگی

اول خودکارآمدی نخ دندان کشیدن ، درگام دوم درک خواندن ، در گام سوم محاسبه و در گام چهارم خودکارآمدی مسواک زدن قادر به 

درصد از واریانس سلامت دهان و دندان در  ٦/٦2ها قادر به پیش بینی پیش بینی معنی دار سلامت دهان و دندان بودند. در مجموع، این متغیر

 دانشجویان بودند .

با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت سواد سلامت دهان و خودکارآمدی بهداشت دهان نقش مهمی در پیش بینی سلامت  : نتیجه گیری

آموزش در افراد قابل تغییر هستند، بنابراین به نظر می رسد با آموزش مهارت های سواد دهان و دندان افراد دارد و با توجه اینکه این متغیرها با 

 سلامت یا خودکارآمدی بهداشت دهان می توان سلامت دهان و دندان افراد را ارتقا بخشید.

 سواد سلامت دهان و دندان ، خودکارآمدی بهداشت دهان ، سلامت دهان و دندان: کلید واژه ها
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 جایگاه طب سنتی در اسلام و نگرش های موجود نسبت به آنررسی ب

 

 1، مهدی اسماعیل زاده2محمد خوشبخت ،  2رضا ایمانی

 ، ایراناسفراین اسفراین، پزشکی علوم شگاهدان دانشجویی، تحقیقات کمیته -2

 دانشگاه علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران  -1

 

 مقدمه و هدف

اسلام دینی جامع می باشد که نظر خود را درباره تمامی موضوعات بیان کرده است.در مواردی شاهد مخالفت اسلام با مصرف برخی از مواد 

بوده ایم که تا کنون مضرات آنها مشخص شده است،و در مواردی نیز بر استفاده از موادی توصیه کرده است که بسیار مفید می باشند.طب 

از مواردی است که به مرور استفاده آن در جامعه روبه افزایش است.طب سنتی از دیرباز در سرزمین ما کاربرد بسیاری داشته سنتی نیز یکی 

 است.بر همین اساس هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه اسلام به طب سنتی از نقطه نظر کارشناسان دینی شهرستان اسفراین می باشد. 

 روش مطالعه

نفر از کارشناسان دینی اسفراین انجام شد.ابزار مورد استفاده  ٥0بر روی  2٩٣٥مقطعی است که در سال _پژوهش حاظر مطالعه ای توصیفی

پرسش محقق ساخته است که روایی و پایایی آن به اثبات رسیده و به این منظور بین کارشناسان پخش شده است.داده  2٦شامل پرسشنامه ای با 

 .شد تحلیل و تجزیه پیرسون همبستگی ضریب و مستقل تی آماری های آزمون از استفاده باو  spssم افزار آماری ها توسط نر

 یافته ها

سال سابقه حضور  20درصد آن ها بیش از  ٩0سال و  20تا  ٥درصد آنها سابقه  70سال بوده  که  15±5میانگین سنی کارشناسان پاسخ دهنده 

درصد آنها سابقه تدریس دانشگاهی داشتند. استفاده از مواد  10درصد آنها سابقه تدریس حوزوی و همچنین  ٩0در حوزه را داشته اند که 

درصد مهمترین دلایل ذکر شده از  11درصد و پس از آن کارآمدتر بودن این طب نسبت به طب نوین با  70طبیعی به جای مواد شیمیایی با 

رآنی تا حد زیادی استفاده از طب سنتی را تایید می کنند. میزان تعارض اسلام با طب سنتی ناچیز دیدگاه کارشناسان دینی می باشد. علوم ق

 می باشد و تفاوت چشمگیری بین احادیث اهل سنت و تشیع در این زمینه مشاهده نشد.

 نتیجه گیری

شتری برای ز این طب بازنگری شده و از آن به میزان بیبا توجه به دیدگاه اسلام به طب سنتی،پیشنهاد می شود تا به تعالیم اسلام در استفاده ا

 بهبودی بیماری ها استفاده شود.

 هاکلید واژه

 کارشناسان دینی علوم اسلامی، طب سنتی،
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 های جهانیو برنامه دستورات الهی در خصوص طول دوران شیرخوارگی در قران

 ٩اکبرین مجتبی ،1جعفری احمد  ،2نیسانی مریم ،2آقامحمدی مهرنوش

 ایران کرج، البرز، پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده کودک، و مادر دهان سلامت دانشجویی علمی انجمن -2

  ایران کرج، البرز، پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده کودکان، دندانپزشکی آموزشی گروه -1

 ایران زاهدان، زاهدان، پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده -٩

 

ه امروزه استفاد. شده استشیردادن کودک توسط مادر موضوعی است که در آیات قران مجید و روایات به آن پرداخته : و هدف مقدمه

دینی ستورات این مقاله  داست. کشورها و مجامع بین المللی مورد تایید و تاکید قرار گرفته سیاستگذاریاز شیر مادر، از سوی مراکز علمی و 

  و برنامه های جهانی رادر خصوص طول مدت شیر خوارگی بررسی میکند.

مورد کاوش قرار گرفت. همچنین از مقالات و منابع علمی روز برای آنها تفاسیر  ودر باره شیردهی مادر مطالعه  قرانآیات  : مطالعهروش 

هره ب بهداشت، یونیسف و آکادمی متخصصین کودکان آمریکا مانند سازمان جهانی تبیین دیدگاههای محققین و سازمانهای معتبر جهانی

 گرفته شد. در پایان مقایسه ای بین این منابع و دستورات الهی انجام گردید.

 هاشاره مستقیم به شیردادن به نوزادان می نماید و در آنها ب و سوره طلاق ،نساء ،لقمان ،قران کریم در پنج سوره مبارکه بقره، احقاف :هایافته

سال، محرم بودن کسانی که از یک شیر استفاده میکنند  1ماه، شیردادن  ٩0سال کامل شیردادن، طول بارداری و شیردادن  1ترتیب انسانها را به 

با یکدیگر، و اهمیت شیردادن به کودک حتی پس از طلاق سفارش کرده و یا ارشاد میکند. سازمانهای معتبر جهانی مراقبت، ارتقاء و حمایت 

سازمان جهانی بهداشت شیر دادن  مادر را  اند.های خود مورد تاکید قرار دادهتغذیه نوزاد و کودک )تا دو سالگی( با شیر مادر را در برنامه از

 ٦ ماهه اول به تنهایی از ان را تا دو سالگی همراه با دیگر مواد غذایی توصیه میکند و اکادمی پزشکی کودکان امریکا علاوه بر موضوع ٦طی 

 ماهگی ،حداقل تا یک سالگی را تاکید میکند. یونیسف ارتقا و حمایت از تغذیه با شیر مادر را تاکید میکند.

تاکیدات خداوند متعال در خصوص شیردادن به نوزادان اهمیت این امر را میرساند، چیزی که امروزه تاثیر آن در داشتن : نتیجه گیری

افته های یوری بیشتر، و توسعه پایدار نشان داده شده است. تر، با آرامش بیشتر، و جامعه ای با رفاه اجتماعی اقتصادی و بهرهخانواده ای سالم

 ای جهانی مویّد ضرورت الگوی شیردهی ارائه شده میباشد.امروز و برنامه ه

 قران، شیردهی، نوزادان، کودکان  : هاکلید واژه
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 سالم و نقش عدس در سلامتی تغذیه خصوصدیدگاه قرآن کریم و احادیث در 

 4، ابوالفضل پاشازاده٩، پوران هوشمند مطلق1،  کهزاد جوادی فر2علیرضا جوادی فر

 پزشکی شاهرود، سمنان، ایراندانشگاه علوم  .2

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .1

 ایران سمنان، سمنان، پزشکی علوم دانشگاه کوثر، بیمارستان .٩

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، سمنان، ایران .4

دیگر در متون اسلامی و همچنین در علم  ارتباط جسم آدمی با روح و روان او و تأثیر متقابل سلامت آن دو بر یک: مقدمه و هدف

پزشکی پذیرفته شده است. در قرآن و احادیث، توصیه های زیادی در خصوص تغذیه شده که با ایجاز، انسان را به سوی دستیابی به مواد 

. یکی از مواد غذایی که در قرآن و احادیث از آن به نیکی یاد شده و در سلامت جسم و روح انسان غذایی مورد نیاز بدن هدایت می کنند

،املاح و پروتئین بوده  و خاصیت آنتی اکسیدان دارد.  Bنقش دارد، عدس است. عدس  منبع غنی از اسید فولیک و ویتامین های گروه  

ها و سیستم فوق کلیه، بهبود عملکرد قلب عروق و افزایش انرژی و قوای  همچنین مصرف جوانه عدس باعث تصفیه خون، تقویت کلیه

حیاتی بدن شده وفیبر محلول در آن در کاهش کلسترول، فشارخون و تنظیم میزان انسولین خون کمک می کند. در گنجینه احادیث 

رامش و رقت دل، افزایش اشک چشم، بهبود های مکرر  به مصرف آن برای آپزشکی ائمه اطهار)ع( از عدس به نیکی یاد شده و توصیه

 زخم، رفع تشنگی، تقویت سیستم گوارش و درد کمرشده است.

 مقاله حاضر مطالعه مروری است که با بهره گیری ازمطالعات کتابخانه ای و جستجو در اینترنت  تدوین شده است.: روش مطالعه

 ها و نتیجه گیری:یافته
روایات و احادیث به سلامت جسم و روح انسان اشاره نموده و منبع مهمی جهت تحقیق و پژوهش در  قرآن و آموزه های اسلامی در قالب

 (زمینه سلامتی  می باشند. بهداشت تغذیه در قرآن از جایگاه بالایی برخوردار استچ چنانکه رسول اکرم )ص( و ائمه معصومین )علیهم السلام

اسلام در امر بهداشت به طور عام و بهداشت تغذیه به طور خاص بوده اند، توصیه های  و دیگر حکمای اسلامی که تحت تاثیر آموزه های

 لارزشمندی در رابطه به تغذیه سالم و تاثیر انواع مواد غذایی در تعالی روح و جسم انسان کرده اند. آیات قرآن و احادیث تاکید بر سه اص

مصرفی دارد. یکی از این مواد توصیه شده عدس است که علاوه بر سلامت  مصرف غذای حلال، رعایت آداب تغذیه و توجه به نوع غذای

 جسمی  بر روح انسان هم تاثیر گذاشته و باعث ایجاد لطافت روح و درمان قساوت قلب می شود.

 قرآن کریم، احادیث، عدس :هاکلید واژه
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 دیدگاه اسلامدر گرو تغذیه با شیر مادر، از  ،نوزاد عصبی کلید طلایی سلامت
 ٩، مهدی افتخار*1، مرتضی جراحی2حجت ترکمندی

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -1

 مرکز تحقیقات فیزیولوژی و گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان -2

 ، سمنان، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان -3

نظر فقها واجب است مادر فرزندش را از شیر آغوز خود بهره مند سازد و تداوم شیر دهی توسط مادر مستحب است. طبق  : و هدف مقدمه

بار تکرار( مورد تأکید قرار گرفته است. تاکنون بر اساس یافته های معتبر  20قرآن کریم ) بیش از  شیر دهی توسط مادر در آیات متعددی از

قرن پیش توسط قرآن کریم مطرح شده  24سال که  1اسب در نظر گرفته شده است. شیر دهی به مدت سال من 1علمی، شیر دهی به مدت 

مقاله، بررسی اهمیت و مدت زمان شیر دهی توسط مادر از دیدگاه قرآن  است به عنوان معجزه عظیم علمی در نظر گرفته میشود. هدف این

 کریم ، علوم فقهی و علوم اعصاب است.

  

 ین مطالعه از نوع مروری است و با استفاده از قرآن، احادیث، منابع کتابخانه ای و منابع معتبر اینترنتی صورت گرفته است. ا : روش مطالعه

سالگی بر اساس  1نسبت، غلظت و نوع ترکیبات شیر مادر بصورت دینامیک از لحظه تولد که به صورت آغوز ترشح می شود تا  : یافته ها

نحوی تغییری می نماید که منجر به حد اعلای تکامل یا پیشگیری از ایجاد صدمات مغزی شود و تفاسیر آیات نیاز سیستم عصبی کودک ب

 قرآن کریم نیز مؤید آن است.

احتمالا یکی از مهمترین دلایل تأکید شارع حکیم بر مصرف شیر مادر ، تکامل مطلوب مغز و پیشگیری از اختلالات تکاملی و  :نتیجه گیری

 غزی در انسان است.آسیب های م

 قرآن کریم،  شیردهی توسط مادر ، سیستم عصبی، صدمات مغزی :هاکلید واژه
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 فواید عسل در طب اسلامی
 2فاطمه دهقانی

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران-2

یک محصول غذایی مفید و یک اکسیر پر ارزش است که از قرنها پیش به عنوان عالیترین و مقوی ترین غذاها شناخته  عسل:مقدمه و هدف

تنها ماده غذایی طبیعی است که فاسد نمی شود. این  عسل.شده و به عنوان دارو در دمان اکثر بیماریها در بین تمام ملل کاربرد داشته است

عسل همراه موم  برای بهبود گوارش .درجه حرارت ببیند ٦00دهد که بیش از ماده فقط در صورتی ارزش غذایی خود را از دست می

 مفید است. سینوزیت و درمان لرژیآ و

میلادی در زمینه  102٥تا  2٣٣0مقاله تحقیقی، مروری و متاآنالیز منتشر شده از سال  ٩1مطالعه حاضرازنوع مروری بود. تعداد  :روش مطالعه

فواید عسل در طب اسلامی از طریق جستجوی مقالات انگلیسی و فارسی زبان که دارای متن کامل قابل دسترسی بودند با 

، Agingبااستفادهازکلماتکلیدی PubMed،Elsevier،SID، Google Scholarموتورجستجوگرگوگلوبانکهای ا طلاعاتی 

Elderly ،Improve recognition ،Reminiscence ،Memory،Recollection Reminiscence ،Memoir ،

Impression ،Thought ،Cognitiveاطلاعات مربوطجمعآوری شد ، در عنوان یا چکیده. 

عسل تأثیرات مختلفی بر روی بدن دارد و از آن برای درمان سرفه، بررسی های مختلف بر روی خواص درمانی عسل نشان داد که  :هایافته

شود.  ها و بهبود درماتیت صبوره و شوره سر استفاده میهای مقاوم در برابر آنتی بیوتیکها، از بین بردن باکتریتقویت حافظه، درمان زخم

قیقت، رسد این حشود به نظر میواص درمانی عسل کمک آن به جذب بهتر دارو یا غذایی است که همراه با عسل میل مییکی از مهمترین خ

 .تهای بو علی سینا در کتاب قانون اسعامل اصلی وجود عسل به عنوان جزء جدایی ناپذیر اغلب داروهای ترکیبی طب سنتی از جمله نسخه

عسل را مایه شفای همه مردم بیان ( ٦٣و ٦5نی عسل اشاره شده است. در سوره نحل و سوره اسراء)ایهدر ادیان مختلف نیز به خواص درما

 میکند.

از  مسیحیان انجیل شیر جاری است. در کتاب کند که در آن نهرهایی از عسل واز سرزمین موعود چنین یاد می یهودیان کتاب مذهبیدر 

 .استشده بهای طبیعت یادعسل و گیاهان دارویی به عنوان هدایای گران

با توجه به آیات و روایات مختلف در باره این ماده شفابخش به نظر می رسد توجه به این ماده غذایی مهم در تامین سلامت :نتیجه گیری

 جسمی و روحی تاثیر بسزایی داشته باشد.

 عسل، قرآن، طب سنتی، سلامت  :هاکلید واژه
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  5935دانشجویان علوم پزشکی یاسوج در سال بررسی سلامت معنوی در 
 ٩،محمدطاهر رضانژاد4، میثم فرهادی پور٩،سارا رضایی1، فاطمه احسانی*2طوبی همتی

 ، یاسوج، ایرانیاسوج پزشکی علوم دانشگاه ،. دانشکده پیراپزشکی2

 ، یاسوج، ایرانیاسوج پزشکی علوم دانشگاه، بهداشت دانشکده.1

 ، یاسوج، ایرانیاسوج پزشکی علوم دانشگاه، مامایی. دانشکده پرستاری و ٩

 ، شیراز، ایرانپزشکی شیراز علوم دانشگاه )ع(، بیمارستان امیرالمومنین .4

 

سولامت معنوی جدیدترین بعد سولامت می باشود که درکنار ابعاد دیگر سولامتی همچون سولامت جسومی، روانی وسلامت : مقدمه وهدف

حتی برخی عقیده دارند که بدون سووولامت معنوی، ابعاد دیگر سووولامتی نمی توانند حداکثر عملکرد مورد نظر   .اجتماعی قرارگرفته اسوووت

ان را هماهنگ ابعاد مختلف زندگی انسراداشوته باشوند و رسویدن به سوطح بالای کیفیت زندگی امکا ن پذیر نیسوت. بنابراین سلامت معنوی 

اسوت. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی و شناخت سلامت معنوی در دانشجویان علوم پزشکی و بر سولامت انسوان بسویار تاثیر گذار  کندمی

 یاسوج انجام گرفته است. 

تحلیلی است که جامعه ی مورد پژوهش آن را دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در  -مطالعه حاضور از نوع توصیفی: روش مطالعه

صوورت نمونه گیری غیراحتمالی  انتخاب شودند.  جهت جمع آوری داده ها از پرسوشنامه ی  نمونه به ٦0تشوکیل می دهد. تعداد 2٩٣٥سوال

گزینه ای می باشد. اعتبار و پایایی این پرسشنامه به زبان فارسی ٦سئوال 10 حاوی پرسشنامه نیاسلامت معنوی پالوتزین و الیسون استفاده شد. 

و از طریق آمارهای توصوویفی و اسووتنباطی  SPSSبا اسووتفاده از  نرم افزار آماری  مورد تایید قرار گرفته اسووت. داده های جمع آوری شووده

 .تجزیه و تحلیل گردید

میانگین نمره سلامت مذهبی و وجودی آنها به  2/72±٩/2میانگین کل نمره سلامت معنوی دانشجویان یافته ها: 

 .بود 5٦و حداکثر نمره کسب شده  ٩2حداقل نمره کسب  شده  . بود 44/8 ± 14/44 و 77/7 ± 28/44 ترتیب

از آنها از سلامت معنوی متوسط  %7/٣٦( و 40از دانشجویان سلامت معنوی نامطلوب )نمره کمتر از  %٩/٩: نتایج مطالعه نشان داد نتیجه گیری

اهمیت دهند و کلاس ها و اقدامات مربوط به ارتقاء سلامت ( برخوردار بوده اند.پشنهاد می شود که مسولین دانشگاه به این مسله 42-٣٣)نمره 

 معنوی را در دانشگاه اجرا کنند.

 : سلامت معنوی، دانشجویان، علوم پزشکی هاکلید واژه
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 معنویت در دریافت کنندگان پیوند قلب
 ٩.ندا مهرداد1. حمید پیروی2 *نیره رئیس دانا

 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران  -2

 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران -1

 مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران -٩

 

پیوند قلب یکی از فناوری های نوین پزشکی است که باعث افزایش امید به زندگی و ارتقای کلی کیفیت زندگی دریافت  :هدف و مقدمه

کنندگان قلب می شود، اما این عده در ادامه زندگی بعد از پیوند دچار مشکلات و فراز و نشیب هایی می شوند که برای فائق آمدن بر آنها 

. مذهب و عقاید معنوی از منابع حمایتی هستند که در مطالعه حاضر که با هدف تببین و تفسیر تجربه زندگی با قلب نیاز به منابع حمایتی دارند

 پیوندی انجام شد، نمود واضحی دارند.

ند از دریافت کنندگان پیو نفر 22شامل  کنندگان مشارکت این مطالعه از نوع مطالعات کیفی با رویکرد پدیده شناسی است.:مطالعه روش

 قلب مراجعه کننده به یکی از مراکز مجری پیوند قلب در تهران بودند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد.

( مورد تجزیه و تحلیل 2٣5٣آغاز و تا اشباع داده ها ادامه یافت. داده ها براساس روش دیکلمن، آلن و تانر) هدفمند صورت نمونه گیری به

 ار گرفتند.قر

قبول  "،"توکل به خدا "بود که  دربردارنده چهار زیر مضمون "نزدیک تر شدن به خدا "یکی از مضمون های اصلی در این مطالعه:هایافته

  بود که همگی  حاکی از رشد معنوی در این افراد بود. "پایبندی بیشتر به انجام واجبات "و  "عمیق تر شدن اعتقاد به خدا "،"مشیت الهی

دریافت کنندگان پیوند قلب در ایران سطح بالایی از معنویت و گرایش به مذهب را تجربه می کنند که  که داد نشان ها یافته:نتیجه گیری

 به آنها کمک می کند بر ناکامی ها و تبعات بعد از پیوند فایق آمده و با توکل بر خدا این مراحل را پشت سر بگذارند.

 ب، پدیده شناسی، معنویتپیوند قل :هاکلید واژه
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 سنتی توسط پرستاران در بیمارستان امام خمینی )ره( اسفراین طب گرفتن نادیده دلایل بررسی

 *1، مهدی اسماعیل زاده2، فاطمه بامیان2، رضا ایمانی2محمد خوشبخت

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران -2

 علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایراندانشگاه  -1

 

در سال ها اخیر و به دنبال کشف مضرات فراوان استفاده از دارو های شیمیایی و اثرات سوء فراوان آنها در کنار فواید،افراد :مقدمه و هدف

دان دور باشد که در گذشته ای نه چنبه دنبال پیدا کردن راه های جایگزینی برآمدند.یکی از این روش های درمانی استفاده از طب سنتی می 

فته ربه مقدار فراوان مورد استفاده قرار می گرفته و بازدهی خوبی هم داشته است.در سال های اخیر در کشور ما نیز این امر مورد توجه قرار گ

را بر بررسی دلایل عدم استفاده این است.اما این روش با استقبال خوبی در مراکز درمانی ما روبه رو نشده است،لذا هدف خود در این مقاله 

 روش مناسب توسط پرستاران بیمارستان امام خمینی )ره( اسفراین قرار دادیم.

نفر  ٥0در بیمارستان امام خمینی )ره( اسفراین بر روی  2٩٣٥مقطعی است که در سال _پژوهش حاظر مطالعه ای توصیفی:مواد و روش ها

پرسش محقق ساخته است که روایی و پایایی  2٦انجام شد.ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه ای با از پرستاران شاغل در بخش های مختلف 

 آزمون از استفاده باو  spssآن به اثبات رسیده است و به این منظور بین پرستاران بیمارستان پخش شده است.داده ها توسط نرم افزار آماری 

 .شد تحلیل و تجزیه نپیرسو همبستگی ضریب و مستقل تی آماری های

سال سابقه کاری  ٩±2سال بوده و دارای  1٣±٥بررسی ها نشان می دهد که میانگین سن افرادی که در این پژوهش مشارکت داشتند :یافته ها

می باشند. مهمترین موانع ذکر شده از دید گاه پرستاران به ترتیب عبارتند از : عدم آگاهی وآموزش های ارایه شده به پرستاران، حقوق و 

  مزایا دریافتی پرستاران ، کمبود وقت و زمان بر بودن کاربرد و همچنین قوانین و محدودیت های موجود در به کارگیری این طب.

با توجه به موانع موجود برگذاری کلاس های آموزشی برای پرستاران ، اصلاح قوانین و برطرف کردن محدودیت های موجود :نتیجه گیری

 و همچنین فراهم کردن وقت و درنظر گرفتن مزایای جهت ترویج این طب در بین پرستاران از بهترین راه کار های پیشنهادی می باشد.

 ری،روش های درمانی،طب سنتی.پرستا:هاکلید واژه
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 از منظر پیامبر اعظم )ص(   بهداشت دهان و دندان

  2، حسین رضا پور*2غلامحسین مهدوی نژاد
 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران-2

ابعادی که بسیار مورد تاکید آنحضرت قرار  یکیاست.  زیادی ارزش بهداشت و تندرستی از نگاه پیامبر اسلام)ص( دارای:مقدمه و هدف

و ثواب  دندان در دین مبین اسلام و دهان بهداشت رعایت زمینه در منابع کثرت وجود با باشد.توجه به بهداشت دهان و دندان می گرفته

ه عنایت پیامبر اعظم )ص( به مقال این در بر آن شدیم تا لذا اخروی مترتب برآن، در کتب و مقالات علمی توجهی جدی به آن نشده است،

و تندرستی، نسبت به بهداشت  انگیزه ی بهداشتی قرار دهیم، باشد تا مردم علاوه برمساله بهداشت دهان و دندان از این زاویه مورد بررسی 

 دهان و دندان، از منظر ثواب اخروی و اجر الهی نیز به این مهم توجه نمایند.

نابع معتبر م، سنن نبی و دیگر الفصاحهنهج، وسایل الشیعهآن با استفاده از کتاب  درمروری است که از نوع این پژوهش، :روش مطالعه

 .از منظر پیامبر اعظم)ص( به بررسی می پردازددر مورد بهداشت دهان و دندان  اسلامی

، که بسیاری از آن ها مورد اندرایه کردها و فضائل بسیاری نکات مهم آثار مسواک زدن و خلال کردنمنابع اسلامی، در زمینه ی :هایافته

هه عبادی های بهداشتی، وجبه تمام آموزه پیامبر اسلام )ص(توجه محققین قرار گرفته است. اما آن چه کمتر مورد عنایت بوده، این است که 

ه طوری ب جر اخروی بسیاری بار می داند،است، از جمله مراعات بهداشت دهان و دندان را، امر معنوی نیز دانسته و بر آن فضیلت و ا نیز داده

ات، تمیز نگاه داشتن دهان را در همه حالکه پیامبر اسلام)ص( دو رکعت نماز با مسواک را برتر از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک دانسته و 

وی بد دهان عامل رنجش به جهت اینکه راه خروج وحی الهی و تکلم با خداوند سبحان می باشد، ضروری شمرده است و می فرماید: ب

 فرشتگان و نفرین خانه کعبه است. 

 ،و متضمن اجر اخروی بودن این امر مهم بهداشتی های دینی در مورد بهداشت دهان و دندانتأکید آموزهآگاهی مردم مذهبی به :گیرینتیجه

 مردم به بهداشت دهان و دندان باشد.جامعه شده وگامی بلند در جهت توجه بیش از پیش در  یسلامتموجب هرچه بیشتر تواند می

 نماز با مسواک . بهداشت و معنویت،بهداشت دهان و دندان، :هاکلید واژه

 

 

 

 

 

 



گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه ن خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش  5935اسفند ماه  6و5دندا

نپزشکی گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندا  دانش

 51 

 

 

 

 تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتارهای تغذیه ای و پیروی از تغذیه سالم در سالمندان 
 2لیلا اسکندری

 ایران سمنان، سرخه، درمان و بهداشت شبکه-2

یکی از مهمترین شاخص هایی که بعنوان معیار تندرستی و بهداشت در جامعه مطرح است ، متوسط طول عمر یا امید به :هدفمقدمه و 

 نزندگی است .  بدیهی است در جوامعی که امید به زندگی بالا است ، تعداد سالمندان نیز بیشتر خواهد بود. پیش بینی های موجود در کشورما

ت ایران علیرغم تمرکزی که در حال حاضر بر گروه های جوان دارد بسرعت در سیر انتقال به سالخوردگی حاکی از آن است که جمعی

 و جمعیت قرار گرفته است.. از طرفی فرایند پیری با تغییرات فیزیولوژیکی بسیاری همراه است که بر نیازهای تغذیه ای آنان تاثیر می گذارد

یازهای تغذیه ای خاص اهمیت ویژه ای دارد . سالمندانی که اصول تغذیه صحیح را رعایت می کنند توجه به تغذیه در این دوران به دلیل ن

کمتر در معرض خطر ابتلا به انواع بیماریها قرار می گیرند و این خود منجر به  کاهش عوارض بیماری های مزمن و کاهش هزینه مراقبتهای 

پس آزمون می  –مطالعه حاضر مطالعه تجربی از نوع پیش آزمون   :روش مطالعه.درمانی و بهبود کیفیت زندگی در سالمندان می شود

در مرحله اول به  :هایافتهباشد که در سه مرحله قبل از آموزش ، در پایان جلسه آموزشی دوم و دو ماه پس از اتمام آموزش انجام شد. 

نفر از سالمندان شهری وارد مطالعه شدند و به سوالات طراحی شده در خصوص روش  ٦0نفر از سالمندان روستایی و  1٣صورت تصادفی 

درصد سالمندان در مناطق روستایی  50درصد سالمندان مناطق شهری و  71صحیح برنامه تغذیه ای خود پاسخ دادند شدکه به طور میانگین 

جلسه آموزشی برگزار شد و مجددا  1از آموزش نسبت به روش صحیح برنامه تغذیه ای خود اطلاعات داشتند. جهت واحدهای پژوهش  قبل

درصد رسید. دو ماه پس  ٣٦درصد و در مناطق روستایی به   ٣0سوالات مورد آزمون قرار گرفت که اطلاعات سالمندان در مناطق شهری به 

 ٣٥درصد سالمندان شهری و  5٣عات ماندگار، سالمندان مورد آزمون مجدد قرار گرفتند و مشخص شد که  از آموزش جهت بررسی اطلا

با توجه به افزایش نرخ سالمندی در جهان و اهمیت  :نتیجه گیریسالمندان روستایی نسبت به برنامه غذایی خود اطلاعات ماندگار دارند. 

وحفظ سلامت و تندرستی وکنترل بیماریهای مزمن و تحمیل عوارض روانی و مادی این بیماریها برنامه غذایی مناسب در پیشگیری از بیماریها 

بر جامعه و با عنایت به اینکه آموزش، رکن اساسی در پیشگیری و ارتقاء سلامت در هر جامعه ای می باشدچ اجرای برنامه های آموزش تغذیه 

 عه توسط سیاستگزاران بهداشتی  توصیه می شود .ای موثر و مستمر جهت افزایش آگاهی سالمندان در جام

 هاکلید واژه

 سالمندی، آموزش، تغذیه 
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 زندگی در دریافت کنندگان قلب در ایران: مطالعه کیفی چالش های

 ٩، ندا مهرداد1، حمید پیروی2*نیره رئیس دانا

 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری. دانشگاه علوم پزشکی سمنان. سمنان. ایران  -2

 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری. دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران. ایران -1

 مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم. دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران. ایران -٩

 
اما با این وجود چالش ها و مسائل  زندگی بعد از پیوند قلب باعث تغییر مثبت کیفیت زندگی دریافت کنندگان می شود :هدف و مقدمه

مراقبت از این گروه رو به تزاید کمک نمود.لذا تحقیق حاضر با  ارتقای به توان می آنها شناسایی با که جدید را در این گروه در پی دارد

 ز پیوند قلب در دریافت کنندگان پیوند قلب در ایران انجام شد.هدف تببین چالش های بعد ا

از دریافت کنندگان پیوند قلب  نفر 21 بر مشتمل کنندگان مشارکت شد. انجام تحلیل محتوای کیفی رویکرد با مطالعه:مطالعه روش

ه از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. نمونمراجعه کننده به یکی از مراکز مجری پیوند قلب در تهران بودند. برای جمع آوری داده ها 

 آغاز و تا اشباع داده ها ادامه یافت. تمام مصاحبه ها ضبط و کلمه به کلمه به دست نویس شدند. داده ها با روش هدفمند صورت گیری به

  .گرفتند قرار تحلیل استقرایی مورد تجزیه و محتوای تحلیل

اختلال در  "چهار زیر طبقه  ، با"سازگاری با مصائب بعد از پیوند"پیدایش سه طبقه  به نهایت در ها داده تحلیل و تجزیه فرایند :یافته ها

شار با سه زیر طبقه ف "تداوم درگیری خانواده "،"کارکردهای فردی، دشواری پی گیری درمان، عوارض پیوند و زیر بار فشار داروها بودن

تعلق خاطر با دهنده و روابط جدید با خانواده "با دو زیر طبقه "تعامل با دهنده و خانواده اش"و  "روحی ،تنگنای مالی و تبعات جسمانی

 دهنده زندگی پر چالش بعد از پیوند قلب بودند.که نشان منجر شد "دهنده

خصی، رابطه با زندگی ش دریافت کنندگان پیوند قلب در ایران به دنبال جراحی پیوند با چالش هایی در که داد نشان ها یافته:نتیجه گیری

 خانواده و  دهنده و خانواده هایشان رو به رو می شوند که نیاز به حمایت و مشاوره از سوی مراقبین سلامت احساس می شود.

 تحلیل محتوی ،تحقیق کیفی ،کیفیت زندگی ،پیوند قلب، نارسایی قلبی:هاکلید واژه
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 بررسی سطح ایمنی نسبت به هپاتیت ب در دانشجویان جدید الورود ، قبل از ورود به بالین 

 *1، سمیه رحیمی2، سامان خان تاراج2، رضا ایمانی2محمد خوشبخت

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران -٩

 دانشگاه علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران -4

 

میلیون نفر از  ٩٥0هپاتیت ب یکی از عفونت های شایع در جهان و یکی از  مشکلات عمده بهداشتی در کشورمان می باشد. بالغ بر  :و هدف مقدمه

نی طح ایمس جمعیت جهان به ویروس هپاتیت ب آلوده بوده و حامل مزمن این ویروس می باشد. دانشجویان جدید الورود باید قبل از ورود به بالین از نظر

تیت ب در انسبت به هپاتیت ب مورد بررسی قرار گیرند تا احتمال مبتلا شدن به هپاتیت ب کمتر شود. این مطالعه با هدف تعیین سطح ایمنی نسبت به هپ

 دانشجویان پرستاری قبل از ورود به بالین در بیمارستان شهرستان اسفراین انجام گردید.

نفر نمونه خون از دانشجویان جدید الورود قبل از ورود به کار بالین، مقدار  210مقطعی بوده که در آن تعداد  این مطالعه از نوع توصیفی  :روش مطالعه

تصادفی منظم   عتیتر آنتی بادی آنها به روش الیزا در آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی )ره(اسفراین اخذ گردید. روش نمونه گیری از نوع سرشماری از نو

شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نرمال بودن متغیر های کمی با استفاده از آزمون  SPSSپس از جمع آوری و وارد نرم افزار  بوده و اطلاعات

 و کای دو و همبستگی پیرسون استفاده شد. t.tsetکولموگروف اسمیرنوف ارزیابی متعاقبا از آزمون 

درصد( از دانشجویان دختر که با  72,7نمونه ) 5٦یشگاه بیمارستان امام خمینی )ره(شهرستان اسفراین ،نمونه سرم تهیه شده در آزما 210از تعداد  :هایافته

تهیه گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد  که از کل افراد مورد  7٥,1با انحراف معیار  ٥٦,7و میانگین تیتر آنتی بادی  2٣,٦ ±2,5میانگین سنی 

درصد(از کل افراد فاقد سابقه واکسیناسیون بوده  ٥7,٥نفر ) ٦٣د(سابقه واکسیناسیون هپاتیت ب از یک تا سه دوز را داشته اند و درص 41,٥نفر ) ٥2مطالعه 

درصد(دارای تیتر منفی بوده اند افرادی که ٥1نفر)٩٦درصد(دارای تیتر مثبت و 45نفر ) ٩٩اند. حال از میان افرادی که سابقه واکسیناسیون را نداشتند، 

علاوه بر این بین سن و مقدار رابطه معناداری . می باشند منفی در نظر گرفته می شوند 20هستند مثبت و افرادی که دارای تیتر پایین  20دارای تیتر بالای 

 (P:0.63)معناداری یافت نشد( و بین جنسیت و میزان تیتر میزان تیتر رابطه p:0.008وجود دارد بطوری که با افزایش سن مقدار تیتر هم افزایش می یابد. )

می باشند و با توجه به اهمیت ایمن بودن دانشجویان جدیدالورود 20در این پژوهش اکثر دانشجویان جدیدالورود دارای تیتر آنتی بادی زیر   :نتیجه گیری

اه باشند سطح ایمنی خود نسبت به هپاتیت ب آگ بر علیه ویروس هپاتیت ب ضرورت این موضوع را می رساند که دانشجویان باید قبل از ورود به بالین از

 و برای پیشگیری ازابتلا به آن ، سه نوبت واکسن خود را زده باشند .

 هپاتیت ب، سطح ایمنی، تیتر آنتی بادی: هاکلید واژه
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توسطه م رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در دو حیطه فعالیت فیزیکی و وضعیت تغذیه در دانش اموزان مقطع

 5930-35شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 
  1بهراد پور محمدی *، 2سجاد رحیمی پردنجانی

  گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران. -2      

 ایران.گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،  -1      

سلامت نوجوانان به رفتارهای بهداشتی انها بستگی دارد. انجام رفتارهای ارتقا دهنده سلامت یکی از بهترین راه های حفظ :مقدمه و هدف

و کنترل سلامتی است. هدف مطالعه بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در دو حیطه فعالیت فیزیکی و وضعیت تغذیه در دانش اموزان 

 است. 2٩٣4-٣٥وسطه شهرستان سبزه وار در سال تحصیلی مقطع مت

-٣٥نفر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه در سال  تحصیلی  500تحلیلی از نوع مقطعی بود که روی  –این مطالعه توصیفی :روش مطالعه

نامه ای شامل: بخش اول اطلاعات پرسشها ، در شهر سبزوار انجام شد. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای و ابزار جمع آوری داده ٣4

شد  Stata-12(بود.داده ها  پس از جمع اوری وارد نرم افزار HPLPسلامت) دهنده رفتارهای ارتقاء استاندارد دموگرافیکی و بخش دوم

 و با ازمون های اماری توصیفی و کای دو  مورد تحلیل قرار گرفت. 

(. سطح تحصیلات والدین با فعالیت فیزیکی دانش P<0.05کی بیشتری نسبت به دختران دارند)نتایج نشان داد پسران فعالیت فیزی:یافته ها

(. بین رشته تحصیلی و P<0.05(. بین فعالیت بدنی و پایه های تحصیلی تفاوت اماری معناداروجود داشت )P<0.05اموزان ارتباط داشت)

اوت رشته کارو دانش نسبت به سایر رشته ها فعالیت فیزیکی ضعیفی دارند. تففعالیت فیزیکی دانش اموزان تفاوت وجود دارد و دانش اموزان 

 (.P>0.05تغذیه ای در گروه پسران و دختران از لحاظ اماری معنادار نبود )

شتی ابهد ته خدمائبرنامه های اموزشی می تواند نقش به سزایی در ارتقاء رفتارهای بهداشتی و سلامت خانواده داشته باشد. ارا :نتیجه گیری

 می تواند در ارتقاء سلامت بسیار سودمند باشد.نها ی آهااده خانون و ناانوجوا بوره  مشاو بهبود سبک زندگی و  مناسب 

 موزان، سبزوارآارتقاء سلامت، تغذیه، فعالیت فیزیکی، دانش :هاکلید واژه
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 (5930-5935پزشکی سمنان) بررسی میزان استرس زندگی دانشجویی در دانشجویان دانشگاه علوم
 1، زهرا اسفندیار و اجو اق 2، مهدی کاهویی2نعمت ستوده اصل

 گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -1

 

 تغییرات با معمولا دوره این مشکلات، به دلیل که است دانشجویان برای مهم بسیار مقطعی دانشگاه در تحصیل دوران:مقدمه و هدف

 یادگیری های در محیط پزشکی به علت ماهیت شغلی خود، های علوم دانشجویان رشته .است همراه دانشجویان روانی و روحی وضعیت

های جسمی، توانند منجر به پیامدهای منفی متفاوتی از قبیل بیماریتحصیل هستند.  استرس دوران زندگی دانشجویی می به مشغول استرس پر

اختلالات روانی یا  افت عملکرد تحصیلی در دانشجویان گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان استرس زندگی دانشجویی و عوامل مرتبط 

 لوم پزشکی سمنان انجام گردید. با آن در دانشجویان دانشگاه ع

ای انتخاب شده صورت تصادفی چندمرحلهنفر از دانشجویان که به 400بر روی که بود پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی  :روش مطالعه

د که به وبودند، انجام گردید. پرسشنامه مشتمل بر دو بخش مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد استرس دوران زندگی دانشجویی ب

طرفه تجزیه و تحلیل های آماری آنالیز واریانس یکآزمون SPSS20افزار ها با استفاده از نرمدهی تکمیل گردید. دادهروش خودگزارش

 گردید.

در صد دارای سطح استرس پائین  21در صد نمره استرس متوسط و 42درصد از دانشجویان نمره استرس بالا،  47ها نشان داد، یافته :هایافته

شناختی رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، تحصیلات مادر و تحصیلات پدر با استرس دوران دانشجویی رابطه بودند. از بین متغیرهای جمعیت

 (.P<0.05داری داشتند )معنی

، می بایست  دانشجویان در استرس بالای دانشجویان بود. با توجه به سطح بین در استرس بالای سطح بیانگر حاضر نتایج مطالعه:گیرینتیجه

های آموزشی جهت کاهش استرس کرد. لذا برگزاری دوره اقدام کاهش استرس دانشجویان عوامل جهت مؤثر در مداخله به نسبت

 ارد.دانشجویان ضرورت د

 :هاکلید واژه

  سمنان.، دانشجویان، زندگی دانشجویی، استرس
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 یفیک مطالعه کی :نوجوانان سلامت ابعاد دری مجازی استفاده از شبکه ها اتیتجربتبیین 
 ٩، یوسف اصلی خالان٩، ماعده پرهوده*1، معصومه باجلان2کمالی خواهطاهره 

 دانشکده بهداشت آرادان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ایران. -2

 شهر تهران 5مراقب سلامت، آموزش و پرورش منطه   -1

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت آرادان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ایران. -٩

یاری ها جزء جدایی ناپذیری از زندگی بسهای اجتماعی مجازی هم آغاز گردید. این شبکهبا توسعه اینترنت، پیدایش شبکه :مقدمه و هدف

موزان ها در سبک زندگی دانش آاند. با توجه به اینکه استفاده از این شبکهاز نوجوانان  شده  و بر همه جوانب زندگی آنها تاثیر گذاشته

عاد سلامت نوجوانان های مجازی بر اباد کرده است بنابراین مطالعه حاضر با هدف تبیین فرایند تاثیر استفاده از شبکهتغییرات نامطلوبی ایج

 دبیرستانی  شهر تهران انجام گرفت.

 25   تا 24نفر از نوجوانان دختر و پسر 1٩باشد. در این مطالعه پژوهش کیفی حاضر از نوع تحلیل محتوای هدایت شده می:روش مطالعه

کردند به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و ها را گزارش میساعت کاربا این شبکه 1سالکه عضویت در شبکه های مجازیداشتند و بیش از 

ها همزمان آنالیز دادهگرداوری گردید. 2٩٣٥های عمیق و نیمه ساختار یافته در سال ها  از طریق مصاحبهسپس گلوله برفی انتخاب شدند. داده

 با روش گران هیمولاندمن انجام شد.ها و با جمع آوری آن

چندین بار مرور، خلاصه سازی، بر اساس تشابه و تناسب، کد اولیه استخراج گردید. کدها پس از  ٣5در طی فرایند تحلیل محتوا :یافته ها

تغییر در وضعیت جسمی روانی و تحصیلی افراد، و اجتماعی، زیر طبقه و سه طبقه تغییر در روابط خانوادگی 5طبقه بندی شدند و در نهایت 

 حاصل گردید. تغییر در سبک زندگی

ها و مداخلات برای راهنمایی، استفاده صحیح و کمک به دانش آموزان در نتایج مطالعه حاضر نیاز به طراحی و ارائه آموزش:نتیجه گیری

 نماید.های مناسب را تایید میهنگام استفاده از شبکه های اجنماعی و همچنین جایگزین

 های مجازی، نوجوانان، مطالعه کیفی، دانش آموزانشبکه:هاکلید واژه
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یش پ کودکان دندان و دهان سلامت دندان مادران با وضعیت و دهان و دانش سلامت سواد ارتباط بررسی

 از دبستان در تهران
 *علی ولی نژادی

 گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 
 

هر چند امروزه اطلاعات مربوط به سلامت دهان و دندان به طوری گسترده و به راحتی دسترسپذیر است، اما در این که این  :مقدمه و هدف

د، هنوز تردید وجود دارد. شواهد فزاینده ای دال بر این است که سواد سلامت دهان و پیام ها به طور کامل توسط همه افراد قابل درک باش

دندان مادران با بهداشت دهان و دندان کودکان در ارتباط است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط میان سواد سلامت دهان و دندان، دانش 

روش  .اجتماعی خانواده آنها و وضعیت بهداشت دهان و دندان کودکان قبل از مدرسه بود –بهداشت دهان و دندان مادران، عوامل اقتصادی 

 برای اندازه گیری سه جنبه پایه /« سواد سلامت دهان و دندان»آزمون  ،تحلیلی-در این مطالعه کاربردی مقطعی از نوع توصیفی  :مطالعه

ساله مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی  ٦-1را شد. از مادران با کودکان کاربردی، ارتباطی، و انتقادی سواد سلامت دهان و دندان اج

به صورت تصادفی برای  2٩٣٥کودکان در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه های تهران و شهید بهشتی در شهر تهران در بازه زمانی شهریور ماه 

ون جمعیت شناختی، دانش سلامت دهان و دندان و آزم -اطلاعات اجتماعیپاسخ به پرسشنامه پیش ساخته با روایی و پایایی تأئیدشده شامل 

سواد سلامت دهان و دندان دعوت شد. وضعیت پوسیدگی دندان های کودکان از پرونده آن ها جمع آوری شد. برای تحلیل روابط بین 

جمعیت شناختی از رگرسیون  -ای اجتماعیوضعیت پوسیدگی، نمرات سواد سلامت دهان و دندان، دانش سلامت دهان و دندان، و متغیره

نتایج نشان داد مادرانی که به آیتم های دانش سلامت دهان و دندان به درستی پاسخ دادند، به جز   :یافته هالجستیک دودویی استفاده شد.

بیماری »از مادران معنی کلمات  درصد 40دانش مواد قندی، به طور قابل توجهی نمرات سواد سلامت دهان و دندان بالاتری داشتند. کمتر از 

periodontal» ،«دندان لکه دار«، «درمان کانال ریشه» ،«scaling» ،«bridges » و«plaque » را می دانستند. فاکتورهای مهم مرتبط با

( و نمره سواد سلامت OR=9.1, 95% CI: 1.16-71.65وضعیت پوسیدگی دندان های کودکان، شامل آموزش )تحصیلات( مادر )

آموزش )تحصیلات( و سواد سلامت دهان و دندان مادران   :تیجه گیری ( بود.OR= 0.87, 95% CI: 0.76-0.98دهان و دندان )

پیش بینی کننده های مهمی در مورد وضعیت پوسیدگی دندان های فرزندان آن ها بودند. این مطالعه ضمن نشان دادن پیچیدگی سواد سلامت 

 ردن درک از سواد سلامت دهان و دندان در رابطه با دانش و متغیرهای اجتماعی، کمک می کند.دهان و دندان، در به دست آو

 اجتماعی، کلینیک های دندانپزشکی، کودک، مادران –سواد سلامت، سلامت دهان و دندان، عوامل اقتصادی  :هاکلید واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خمینی )ره( شهر خلخالنیازسنجی سلامت آموزشی بیماران دیابتی بیمارستان امام 
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 *1 ، علی صدرالهی2 زهرا خلیلی
 کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، دانشکده علوم پزشکی خلخال، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران -2

 عضو هیات علمی دپارتمان پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، بندرگز ایرانچ  -1

 جاده ی بندرگز به ساری. دانشکده پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز. ٩صدرالهیچ گلستان. بندرگز. کیلومتر مکاتبات: علی 

که شود. ازآنجاییریزی محسوب میبررسی نیازهای آموزشی اولین گام جهت انجام مداخلات آموزشی مؤثر و برنامه :مقدمه و هدف

یازهای آموزشی شود. لذا بررسی ناستچ سبب تأثیر نابجا بر کیفیت زندگی و طول عمر افراد میهای مزمن ترین بیماریدیابت یکی از شایع

این گروه از افراد جامعه کمک بسزایی در سلامت جامعه و ارتقای کیفیت زندگی این بیماران خواهد داشت. مطالعه حاضر باهدف نیازسنجی 

 اجرا شد.آموزشی بیماران دیابتی بستری در بیمارستان طراحی و 

گیری به روش نمونه 2٩٣٩بیمار دیابتی بستری در بیمارستان امام خمینی خلخال در تابستان  2٥0در این مطالعه توصیفی مقطعی،  :روش مطالعه

ات سؤال شامل سه بخش سؤال 40آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته متشکل از در دسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند. جمع

دموگرافیک، آگاهی سنجی و نیازسنجی آموزشی انجام شد. میزان آگاهی و نیاز آموزشی بیماران دیابتی در خصوص بیماری بخصوص رژیم 

 غذایی و سبک زندگی ارزیابی گردید.

ن اطلاعات بیشتری در کننده در مطالعه نسبت به مرداسال بود. زنان شرکت 07/٥٦± 0٩/٣کنندگان در مطالعه میانگین سنی شرکت:هایافته

درصد پاسخ اشتباه دادند. در راستای  ٦/24درصد بیماران به سؤالات آگاهی سنجی پاسخ صحیح و  4/5٦طور میانگین مورد بیماری داشتند. به

آگاهی متوسط  درصد بیماران 4/٩4درصد نیاز به آموزش نداشتند.  2/12درصد اعلام نمودند نیاز به آموزش دارند و  ٣/75نیازسنجی آموزشی 

 های آن داشتند.درصد آگاهی ضعیف نسبت به عوارض دیابت و مراقبت ٦/٦٥و 

ها و اصلاح سبک زندگی در بیماران دیابتی باعث کاهش عوارض و بهبود تدوین و اجرای برنامه آموزشی در مورد مراقبت:گیرینتیجه

 های کنترل آن برای بیماران و اطرافیان او ضروریجانبی بیماری و روش گردد. لذا آگاهی از عوارضکیفیت زندگی افراد و سلامت جامعه می

 است.

 نیازسنجی، آموزش، دیابت :هاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 5930 در سال قاین شهر دبستانی پیش کودکان در تغذیه سوء بررسی شیوع

 1، سیده فاطمه حسینی2، محمد رضا جانی2، محمد رضا رزم آرا2ابراهیم رحمانی مقدم
 بیرجند، بیرجند، ایران پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده -2
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 سمنان، سمنان، ایران پزشکی علوم دانشگاه پرستاری دانشکده -1

 

سنجی  تن های شاخص ارزیابی .باشد می توسعه حال در کشورهای در بهداشتی مهم مشکل یک کودکان تغذیه سوء  :مقدمه وهدف

کودکان  در تغذیه سوء شیوع میزان تعیین هدف با حاضر مطالعه .است کودکان تغذیه ای وضعیت و رشد روند بررسی ابزار ترین قوی

 شد. انجام دبستانی پیش

 ای گیری خوشه نمونه روش به شهر قاین  پیش دبستانی کودک ٦٥0 مقطعی، صورت به تحلیلی -توصیفی مطالعه این در :مطالعه روش

 آوری استاندارد جمع روش به وزن و قد اندازه گیری و پرسشنامه از استفاده با ها داده شدند. ارزیابی و انتخاب سهمی، مرحله ای چند

وزن برای قد  و قدی( )کوتاه سن برای قد وزنی(، سن )کم برای وزن شاخص سه کودکان، ای تغذیه وضعیت ارزیابی منظور گردید. به

 دو کای مجذور آماری آزمون و 10ویرایش  SPSSافزار  نرم از استفاده با ها داده مقایسه گردید. WHO)لاغری( محاسبه و با استاندارد 

 تجزیه و تحلیل شدند.

 

 ترتیب به قدی کوتاه و لاغری وزنی، کم معیار اساس بر تغذیه سوء شیوع بودند. پسر مطالعه، مورد کودکان درصد از 5/٥1 :یافته ها

 لاغری وزنی، کم شاخص سه در سکونت محل و مادر تحصیلات و شغل جنس، سن، با تغذیه سوء شیوع بود. بین %٣/12و  ٦/٥4%، ٩4%/1

 (. >P 0٥/0شد ) مشاهده داری معنی ارتباط قدی کوتاه شاخص در خانوار بعد با و قدی و کوتاه

 مانند ارتقای اقداماتی اقتصادی، و اجتماعی متغیرهای با آن ارتباط و دبستانی پیش کودکان در تغذیه سوء شیوع به توجه با:گیری نتیجه

 .باشد داشته کودکان در تغذیه سوء شیوع کاهش در مؤثری نقش تواند می والدین آگاهی افزایش و ها خانواده اقتصادی وضعیت

 اختلالات تغذیه کودکان، سوء تغذیه، کودکان، پیش دبستانی، لاغری  :هاکلید واژه
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 هادانشجویان در مورد میان وعدهبررسی دانش، نگرش ، عملکرد 
 1ی،  نگار نعمت2ی،  معصومه ابارش2یکاهوی ی،  مهد2الهه قدس 

 

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .1

 

بررسی وضعیت مصرف میان وعده درجامعه ی دانشجویان  یک ابزار و معیار کاربردی در ارزیابی سلامت فرد و جامعه است، هدف  مقدمه:

از این مطالعه بررسی وضعیت نگرش آگاهی وعملکرد  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان  ازنظر دریافت گروه های غذایی  در میان 

 وعده ها می باشد.

نفر از  دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی سمنان  به روش 40٩این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی،مقطعی  بود که روی  وش ها:مواد و ر

 سرشماری انجام شد . جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده گردید. در نهایت داده ها با استفاده از آزمون تحلیل  رگرسیون،آزمون

 قل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتندمستtهمبستگی ،آزمون 

بوده است. بیشترین میانگین 1,02وکمترین میانگین   4,12یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین میانگین نگرش  ꞉یافته ها

. یافته درصد دانشجوها در خصوص استفاده صحیح از میان وعده ها اگاهی داشتند ٦٦بوده است. همچنین 2,٩4وکمترین میانگین1,٣1عملکرد

های پژوهش نشان می دهد که نگرش دانشجویان برعملکرد انها نسبت به مصرف میان وعده ها مداخله داشته است 

(=0.019,B=0.1122p=0.005,t=2.814,R با توجه به دیگر یافته های  به دست آمده دانشجویان علی رغم داشتن آگاهی عملکرد .)

 اخله ی معکوس ومعناداری داشته استمناسبی نداشتند  وآگاهی بر روی عملکرد مد

2.07,P=0.039)-=0.011,T=20.183, R-(B=. 

نتایج نشان داد که دانشجویان  طی فرایند انتخاب نوع میان وعده ها، هم زمان از عوامل چندگانه و در برخی موارد متضاد  ꞉نتیجه گیری

نشات می گیرد، لذا باید آموزش های لازم در خصوص افزایش آگاهی تأثیر می گیرند.این عملکرد نامطلوب  از عوامل تاثیر گذار مختلفی 

ازم ل دانشجویان و نیز ایجاد امکانات رفاهی وتغذیه ای برای دانشجویان در نظر گرفته شود. توجه بیشتر مسؤلان به این موضوع و انجام اقدامات

 در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

 

 اهی، نگرش، عملکردمیان وعده، آگ   واژه های کلیدی:
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 رویکردهای مختلف ارائه مراقبت پس از زایمان: یک مطالعه مروری نقلی

 *1صبورا فقانی، 2صغری خانی 

 مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ، ساری، ایران. .2

 نسیبه،دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری مامایی  .1

 

های اول پس از زایمان مرحله ی بسیار بحرانی است. ارائه خدمات پس از زایمان مهم ترین عامل در پیشگیری از  روزها و هفته مقدمه:

 مراقبت پس از زایمان می باشد.پیامدهای ناخواسته مادری و نوزادی می باشد. هدف مطالعه مروری بر رویکردهای مختلف ارائه 

مطالعه حاضر که یک مطالعه مروری نقلی است. ابتدا کلید واژه های مرتبط مشخص شدچ سپس در پایگاه های عمومی و  مواد و روش ها:

 ستخراج شد.مقاله و یک کتاب ا 1٥اختصاصی با کلید واژه های تغذیه انحصاری، شیر مادر، انگلیسی و فارسی جستجو انجام شد. داده از 

( تعریف دوره پس 2طبقه فرعی شامل:  4مسائل پایه در  -Aطبقه فرعی دسته بندی گردید:  20طبقه اصلی و  1یافته های محقق در  یافته ها:

ان در انواع ارائه مراقبت پس از زایم -B( عوارض پس از زایمان. 4( اهمیت مراقبت پس از زایمانچ ٩( تغییرات پس از زایمانچ 1از زایمانچ 

( مراقبت ٥( مراقبت مبتنی بر جامعهچ 4( مراقبت مبتنی بر منزلچ ٩( مراقبت مبتنی بر بیمارستانچ 1( مراقبت مبتنی بر ماماچ 2طبقه فرعی شامل:  ٦

 ( کیفیت ارائه خدمات پس از زایمان.7( آموزش الکترونیک ٦تلفتیچ 

ه کمتر و رضایت بیشتر، با حداقل عوارض برای مادر و نوزاد همراه بود. رویکرد ارائه خدمت مداوم توسط ماما، با مداخل یری:گنتیجه 

موجب افزایش رضایت مادران در دوره قبل، حین و پس از زایمان می شود. ارائه مراقبت های پس از   midwifery caseloadرویکرد 

ساعت پس از زایمان  45هر دو رویکرد پیگیری )تماس تلفنی زایمان در منزل، تأثیر مثبتی بر عملکرد مادران در نگهداری از نوزاد خود دارد. 

ست او تماس پرستار در خانه و یا در بیمارستان( از نظر بالینی برای اکثر نوزادان کم خطر معقول است. رویکرد مراقبت مبتنی بر جامعه ممکن 

مراقبت  د باشد. مشاوره تلفنی با میزان رضایت مندی ازبرای جمعیت هایی که درحال حاضر پذیرای تغذیه با شیر مادر نمی باشند بیشتر مفی

های دوران نفاس، تداوم و طول مدت شیردهی انحصاری مؤثر است. آموزش الکترونیک باعث افزایش سطح رضایت مندی زنان نخست زا 

 .در دوره بعد از زایمان شد. بطور کلی، کیفیت کلی مراقبت های پس از زایمان در سطح متوسطی گزارش شد

 مراقبت ماما محور، مشاوره، آموزش، رضایت مادران، رویکردهای مختلف مراقبت کلمات کلیدی:
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 عوامل مستعد کننده سوء استفاده جنسی در کودکان و نوجوانان مروری بر  

  2زهره شاه حسینی ،2خانم آرزو عالیشاه

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران،   -دانشکده پرستاری مامایی ساری-2  

 

تاه مدت اثرات بالقوه مخرب در کو کهاست : سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان یک مشکل بسیار گسترده در جهان  زمینه و هدف

لند. . عوامل متعددی در بروز آن دخیکشورهای توسعه یافته استشیوع آن در کشورهای در حال توسعه بیشتر از به همراه دارد.    بلندمدتو 

 بررسی عوامل مستعد کننده سوء استفاده جنسی در کودکان و نوجوانان می باشد. هدف از این مطالعه 

و جستجو در sexual abuse، offence، rapeمطالعه حاضر که یک مطالعه مروری نقلی است با کلید واژه های مواد وروش ها :

سپس با مطالعه خلاصه مقالات و با استفاده از فرم غربالگری کامل مقالات  ،مقاله استخراج گردید٩0 پایگاه های عمومی و اختصاصی انجام شد.

 .مقاله لیست شد، و داده ها از آن استخراج شد10مقاله حذف شد و در نهایت 20

والدین دچار   عوامل خانوادگی)نظارت ناکافی والدین ،جدایی والدین، -2طبقه اصلی سازماندهی شدند: 4:در این مطالعه نتایج در یافته ها

عوامل اجتماعی واقتصادی  -1بیماری روانی، تعارضات زناشویی ،دلبستگی اندک به والدین، مشکلات ناشی از مصرف الکل توسط والدین( 

، همسالان فشار پایین، تحصیلی عوامل فرهنگی و آموزشی )عملکرد -٩فقر، انزوای اجتماعی، فساد ونفی ارزشهای سنتی ( ) نابرابری، بیکاری، 

 21عوامل فردی) معلول بودن کودک، سن زیر -4پورنوگرافی، آموزش ناکافی مسائل جنسی توسط والدین به فرزندان (  و جنسی تحریک

 تفاده جنسی، نژادو قومیت(سال، زن بودن، سابقه قبلی از سوء اس

با شناسایی عوامل مستعد کننده سوء استفاده جنسی در  کودکان و نوجوانان می توان با برنامه ریزی های درست و اصولی از  نتیجه گیری:

 بعضی عوامل پیشگیری کرد و میزان سوء استفاده جنسی در کودکان و نوجوانان را کاهش داد.

 نسی، عوامل، کودکان و نوجوانان سوء استفاده جکلمات کلیدی :

 

  



گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه ن خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش  5935اسفند ماه  6و5دندا

نپزشکی گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندا  دانش

 63 

 

 

 عوامل مرتبط با تداوم / قطع شیردهی: یک مطالعه مروری نقلی
 *1صبورا فقانی، 2صغری خانی

 مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ، ساری، ایران. .2

 نسیبه،دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری مامایی  .1

 

شیر مادر بعنوان کامل تر ین غذای نوزادان تا شش ماهگی، تأمین کننده نیازهای جسمی و فیزیولوژیکی، نیازهای روانی  مقدمه و هدف:

ف هدکودک و بخصوص مادر است و تحت تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاست گذاری، رسانه ها، عوامل روانشنا ختی و ... است. 

 م / قطع شیردهی می باشد. عوامل مرتبط با تداومطالعه مروری بر 

مومی و ع مطالعه حاضر که یک مطالعه مروری نقلی است. ابتدا کلید واژه های مرتبط مشخص شدچ سپس در پایگاه های روش مطالعه:

تخراج مقاله و یک دستورالعمل اس ٩٥با کلید واژه های تغذیه انحصاری، شیر مادر، انگلیسی و فارسی جستجو انجام شد. داده از  اختصاصی

 شد.

( سوابق مامایی و 1( سابقه طبی مادرچ 2زیرطبقه:  7عوامل مادری در  -Aزیرطبقه دسته بندی شد:  10طبقه اصلی و  7یافته ها در  یافته ها:

( اعتماد به نفس، خودشناسی و ٥( آگاهی و نگرشچ ٥( روش و مکان زایمانچ 4( عوامل دموگرافیکچ ٩مراقبت های دوران بارداریچ 

( بیماری 2زیرطبقه:  7عوامل مرتبط با نوزاد/کودک در  -Bقبل بارداری.  BMI( 7( ناکافی بودن شیر مادرچ ٦رآمدی درک شدهچ خودکا

( مراقبت 7( گریه و بی قراری زیادچ ٦( جنسیتچ ٥( دو/چندقلوییچ 4گرم(چ  2٥00( وزن کم بدو تولد )کمتر از ٩( سن کم زمان تولدچ 1طبیچ 

عوامل  -D( زمان اولین تغذیه. 1( تماس پوست با پوست مادر و نوزادچ 2زیرطبقه:  1تبط با اولین ساعت تولد در عوامل مر -Cآغوشی. 

( عوامل Eافراد غیر فنی. -( حمایت گروه همسالان٩( حضور همراه در اتاق زایمانچ 1( حمایت همسرچ 2زیرطبقه:  ٩حمایتی در -اجتماعی

عوامل  -F( تکنیک های مختلف آموزش. ٩( آموزش شیردهی به پرسنلچ 1ت شیردهی به مادرچ ( آموزش وضعی2زیرطبقه:  ٩آموزشی در 

  عوامل مذهبی. -Gاقتصادیچ 

یافته ها نشان می دهد که تداوم/ قطع شیردهی مولتی فاکتوریل می باشد. عوامل مؤثر بر تداوم شیردهی: زنان نخست زا و سن نتیجه گیری: 

پایینچ زایمان در بیمارستان های دوستدار کودکچ اعتماد به نفس، خودشناسی و خودکارآمدی بالای مادرچ تماس پوست با پوستچ مراقبت 

طی ساعت اول تولدچ حمایت همسرچ حضور همراه حین زایمانچ حمایت توسط مادرانی که شیردهی داشتندچ  آغوشیچ تغذیه با شیر مادر

درمانیچ آگاهی بالای مادر و نوزاد دختر. عواملی نظیر زایمان به روش سزارینچ اشتغال -آموزش وضعیت شیردهی به مادر و کارکنان بهداشتی

چ دو/چند قلوییچ بیماری طبی و روانی مادرچ بیماری طبی LBWمادرچ گریه و بی قراری کودکچ مادر و سواد پایین پدر و مادرچ کمبود شیر 

 نوزاد/کودکچ درآمد ناکافی بر تداوم شیردهی اثر مخرب دارند. 

 مراقبت آغوشی، تماس پوست با پوست، آموزش، حمایتکلمات کلیدی: 
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 یزیالیهمود مارانیب یاز زندگ تیبر رضا یرو یسازگار مدلبر  یمبتن یبرنامه مراقبت یاجرا ریتاث
   1و2، محدثه صفاری2منیر نوبهار ،  2*، نعمت ستوده اصل 2حسن بابامحمدی

 سمنان، ایرانهداشتی درمانی سمنان، ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بدانشکده پرستاری و پیراپزشکی .2

 ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان،  .1

 

می کنند که موجب کاهش  تجربه ازآن بعد حتی و همودیالیز هنگام به را کلیه مشکلات فراوانی : بیماران مبتلاء به نارسایی مزمنمقدمه

از  تیبر رضا یرو یسازگار مدلبر  یمبتن یبرنامه مراقبت یاجرا ریتاث یبررسآنان می گردد. هدف این مطالعه،  یاز زندگ تیرضا چشمگیر

 بود. راجعه کننده به بیمارستان کوثر سمنان و امام گرمسارم یزیالیهمود مارانیب یزندگ

 تقسیم شدند، آزمون و کنترل گروه دو به تصادفی طور به که همودیالیزی بیمار 70 روی بر بالینی کارآزمایی مطالعه این کار: روش

رضایت از زندگی و فرم بررسی و شناخت مدل روی در دو گروه پرسشنامه  بیماری، سوابق و فردی مشخصات پرسشنامه گرفت. انجام

 روه آزمایشگ رفتارهای ناسازگار و محرک های آنها استخراج و برنامه مراقبتی مبتنی بر این رفتارها برای بیماران آزمون و کنترل تکمیل شد.

و روش آماری تی  SPSS13گردید. داده ها به وسیله نرم افزار اجرا شد. در نهایت پرسشنامه های فوق الذکر مجددا برای بیماران تکمیل

 مستقل مورد بررسی قرار گرفت.

استیودنت، نشان داد میانگین نمره رضایت از زندگی در گروهی که برنامه مراقبتی بر اساس مدل سازگاری روی : تتایج آزمون تییافته ها

 (.=007/0pداری بود )اف از نظر آماری معنیتر از گروه کنترل بود و این اختلاجرا شده بود، بیش

های پرستاری به ویژه مدل سازگاری روی، به عنوان یک روش موثر، با توجه به این که اجرای برنامه مراقبتی بر اساس تئوری :گیرینتیجه

یک برنامه مراقبتی در بهبود رضایت از زندگی  باشد، لذا استفاده از آن به عنوانهای همودیالیز میاجرا در بخش هزینه و قابل دارویی، کمغیر

 شود.بیماران پیشنهاد می

 رضایت از زندگی، مدل سازگاری روی، همودیالیز :واژگان کلیدی
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 تاثیر اجرای برنامه مراقبتی مبتنی بر مدل سازگاری روی بر سلامت عمومی بیماران همودیالیزی

   1و2، محدثه صفاری2منیر نوبهار ،  2*، نعمت ستوده اصل 2حسن بابامحمدی
 سمنان، ایرانهداشتی درمانی سمنان، ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بدانشکده پرستاری و پیراپزشکی .2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .1

 

جرا و اهای مراقبتی قابل باشند. یکی از روشبرخوردار نمی: بیماران همودیالیزی از نظر سلامت عمومی از وضعیت مناسبی مقدمه و هدف

موثر برای سازگاری بیماران همودیالیزی با مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی، مراقبت مبتنی بر مدل سازگاری روی است. این مطالعه با 

 هدف بررسی تاثیر اجرای این مدل بر سلامت عمومی بیماران همودیالیزی انجام شد.

بیمار همودیالیزی بخش همودیالیز  70باشد که بر روی : این مطالعه، یک مطالعه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی میو روش ها مواد

گرفت. فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی و فرم انجام  ٣4بیمارستان کوثر سمنان و امام )ره( گرمسار در سال 

س این ی مراقبتی بر اساروی در دو گروه آزمون و کنترل تکمیل شد. پس از بررسی فرم مدل سازگاری روی، برنامهبررسی و شناخت مدل 

مدل در گروه آزمون، بعد از هماهنگی با آنان اجرا گردید. پس از دو هفته مجددا در هر دو گروه، پرسشنامه سلامت عمومی تکمیل شد. 

 و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد. spss-16.0نرم افزار  ها با استفاده ازتجزیه و تحلیل داده

نتایج اختلاف معناداری را بین میانگین نمره سلامت عمومی بین دو گروه آزمون و کنترل بعد از اجرای برنامه مراقبتی نشان داد، به   :یافته ها

دهنده بالا رفتن میزان سلامت عمومی تر شده بود که نشانترل کمکه میانگین نمره سلامت عمومی در گروه آزمون نسبت به گروه کنطوری

 (. =015/0pبود)

اجرا در  هزینه و قابل دارویی، کمبا توجه به تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر الگوی سازگاری روی، به عنوان یک روش موثر، غیر :گیرینتیجه

ک برنامه مراقبتی در سازگاری بهتر  و بهبود سلامت عمومی بیماران همودیالیزی توصیه های همودیالیز ،  لذا استفاده از آن به عنوان یبخش

 شود.می

 : سلامت عمومی، مدل سازگاری روی، همودیالیزواژگان کلیدی
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 5930بررسی آلودگی میکروبی شیرینی های تر قنادی های شهر دامغان در ماه های آبان، آذر و دی سال 
 1*، حمیدرضا ناصحی نیا1، جواد میرزا بیگی2احسان ناصحی نیا 

 .دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 2

 . گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران1

مسمومیت های غذایی و عوارض آن یکی از مشکلات اساسی تمام جوامع می باشند. این موضوع حتی در کشورهای پیشرفته  زمینه و هدف:

شیرینی های تر به علت مواد تشکیل دهنده و شرایط ساخت و نگهداری آنها امکان زیادی برای آلوده  .دنیا به میزان زیادی دیده می شود

می باشند. این مطالعه با هدف تعیین میزان آلودگی های میکروبی شیرینی های تر در شهرستان دامغان می  شدن به انواع میکروب ها را دارا

 باشد. 

 شد وطبق تهیه تصادفی کاملاً  بصورت شهرستان دامغان قنادی های واحد از تر شیرینی نمونه  50 روش بررسی:

 .گرفت انجام میکروبی احتمالی آلودگی نوع و میزان بررسی به ایران ملی استاندارد

درصد نمونه ها به  4درصد نمونه ها به اشریشیاکلی از خانواده انتروباکتریاسه آلوده بودند، همچنین  1نتایج این تحقیق نشان داد که  یافته ها:

و دی( بیشترین  درصد دیگر کمتر از حد مجاز گزارش شد. از نظر بررسی آلودگی در سه ماه )آبان،آذر ٣٦کپک و مخمر آلوده بودند و 

میزان آلودگی شیرینی های تر از لحاظ اشریشیاکلی در دی ماه بوده است و بیشترین آلودگی از لحاظ کپک و مخمر در آبان ماه گزارش 

 شد. 

علت  وجود آلودگی در بعضی از نمونه ها را  می توان به عدم رعایت بهداشت توسط افرادی که در کارگاه های قنادی  نتیجه گیری:

شغول به کار هستند، نسبت داد. بین نمونه های مختلف از لحاظ میزان آلودگی تفاوت معنی داری مشاهده نشد ولی برای بهبود کیفی شیرینی م

های تر، بهسازی گارگاه های قنادی و رعایت موازین بهداشتی توسط افرادی که در تهیه شیرینی ها نقش دارند و نیز انجام نظارت بیشتر و 

 ط مراکز بهداشتی در کنترل مراکز تهیه، توزیع و عرضه آن بر کاهش آلودگی میکروبی شیرینی های تر می تواند تاثیر گزار باشد.بهتر توس

 شیرینی های تر،استافیلوکوکوس اورئوس،کپک و مخمر، دامغان واژه های کلیدی:
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 5935بررسی اخلاق حرفه ای در پرسنل بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال

 ٩،محمدطاهر رضانژاد4میثم فرهادی پور ،٩*سارا رضایی،1، فاطمه احسانی2طوبی همتی

 ، یاسوج، ایراندانشگاه علوم پزشکی یاسوج ،دانشکده پیراپزشکی .2

 ، یاسوج، ایراندانشگاه علوم پزشکی یاسوج ،. دانشکده بهداشت1

 ایران، یاسوج، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ،. دانشکده پرستاری و مامایی٩

  ، شیراز، ایراندانشگاه علوم پزشکی شیراز  )ع(، . بیمارستان امیرالمومنین4

 

اخلاق حرفه ای مجموعه ای از کنش و واکنش های اخلاقی پذیرفته شده از سوی سازمان ها یا مجامع حرفه ای می باشد، :مقدمه و هدف

ی خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آوردچ درواقع مجموعه ای که مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضا

از هنجارهاست که از صاحبان مشاغل انتظار رعایت آن می رود یعنی آنها موظف اند علاوه بررعایت اخلاق عمومی یک سری از ارزش ها را 

ضر با هدف بررسی و شناخت اخلاق حرفه ای که مخصوص شغل آن هاست رعایت کنند. لذا با توجه به اهمیت رعایت موضوع مطالعه ی حا

 در بین پرسنل بیمارستان شهید بهشتی یاسوج انجام گرفته است.

تحلیلی است که جامعه ی مورد پژوهش آن را پرسنل بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در  -مطالعه حاضر از نوع توصیفی:مواد و روش کار

نمونه گیری غیراحتمالی  انتخاب شدند.  جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی اخلاق نمونه به صورت  ٦0تشکیل می دهد. تعداد 2٩٣٥سال

گزینه ای می باشد. اعتبار و پایایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. داده های  ٥سوال  2٦حرفه ای  استفاده شد. این پرسشنامه حاوی

 و از طریق آمارهای توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. SPSSجمع آوری شده با استفاده از  نرم افزار آماری 

 7٦و حداکثر نمره کسب شده  42بود. همچنین حداقل نمره کسب  شده  %7/٥٣میانگین کل نمره اخلاق حرفه ای پرسنل   بحث و یافته ها:

 .بود

آنها از نمره اخلاق متوسط برخوردار بوده  %7/2٦اخلاق  قوی و از پرسنل مورد مطالعه از نمره  %٩/5٩نتایج مطالعه نشان داد  نتیجه گیری:

که  یاند. از آنجایی که اخلاق حرفه ای زیر بنای انجام مراقبت های پرستاری شایسته در جوامع امروز و دنیای آینده می باشد،لذا تربیت پرسنل

وجه به عملکرد متوسط تعدادی از پرسنل در رابطه با رعایت اخلاق واجد اخلاق حرفه ای باشند از اهمیت بالایی برخوردار است. در نتیجه با ت

 .حرفه ای، برگزاری دوره های بازآموزی به صورت مستمر و مداوم برای پرسنلتوصیه می شود

 : اخلاق حرفه ای، پرسنلهای کلیدیواژه
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 مقایسه اثربخشی مدت زمان گوش دادن به آوای قرآن بر میزان اضطراب امتحان

 4*، حسین میلادی گرجی٩، غلامحسین مهدوی نژاد1، راهب قربانی2حمامی ابرند آبادی آرزو

 سمنان، ایران دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان،    -2

 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران  مرکز تحقیقات سلامت و گروه پزشکی اجتماعی    -1

 اد رهبری و گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ایراندفتر نه     -٩

 مرکز تحقیقات و گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران-4

 

* ارائه دهنده : مرکز تحقیقات و گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، 

 miladi331@yahoo.com  ایران.

 به نداد گوش زمان مدت اثر سهیمقا مطالعه نیا هدفاکثر دانشجویان دچار درجاتی از اضطراب قبل از امتحان می شوند.  :زمینه و هدف

  . است بوده امتحان انجام از قبل دانشجویان اضطراب میزان بر میکر قرآن تلاوت

 آوری گرد ابزار. شد انجام سمنان دانشگاهی نیبالی روانشناس رشته انیدانشجو از نفر 11یرو بر یتجرب مهین مطالعه نیا :بررسی روش

 و ٥ مدتی برا جداگانه آزمون دو در آزمون شروع از قبل انیدانشجو. بود برگر اشپیل اضطراب پرسشنامه و فردی پرسشنامه شامل ها داده

 .دادند فرا گوش میکر قرآن تلاوت به قهیدق 2٥

 زانیم نیا که بود ٩/45 جداگانه آزمون دو در قرآن تلاوت از قبل انیدانشجو امتحان اضطراب سطح نمره میانگین داد نشان نتایج: ها افتهی

 نیانگیم کهی درحال( . p =04/0)داشتی داری معن اختلافی آمار نظر از از که یافت کاهش ٩/4٦ به میکر قرآنی ا قهیدق ٥ تلاوت از بعد

= 5٥0/0)نداشت رای داری معنی آمار اختلاف که بود دهیرس1/45 به میکر قرآنی ا قهیدق 2٥ تلاوت از بعد انیدانشجو امتحان اضطراب نمره

p.)  

 قهیدق 2٥ تلاوت از موثرتر امتحان از قبل اضطراب کاهش جهت میکر قرآن قهیدق ٥ تلاوت که داد نشان مطالعه نیا جینتا لذا :نتیجه گیری

قبل از شروع امتحان  انیدانشجو استرس کاهش و آرامش جهت یآموزش یها برنامه گذاران استیس و رانیمد شودی م هیتوص نیبنابرا .بود

 . از پخش صوت زیبای قرآن به مدت کوتاه استفاده کنند

 .امتحان دانشجویان، قرآن، آوای اضطراب، :کلیدیواژه های 

 

 

 

 

 

mailto:miladi331@yahoo.com
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 نیازهای معنوی و سالمندی

 2، مهدی محمودی٩، عادله قره طغانی1مریم خطیر احمدی ،2 علی صدرالهی

 .ایران ،دانشکده پرستاری بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، بندرگز -2

  ، ساری، ایران.مازندران های پزشکی اورژانس مازندران، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکیمرکز مدیریت حوادث و فوریت -1

  ، گرگان، ایران.معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان -٩

معنویت یکی از معیارهای اصلی سلامتی است. تحت تاثیر افزایش سن نگرش افراد نسبت به مسائل معنوی دستخوش تغییرات گسترده مقدمه: 

 قرار می گیرد. هدف این مطالعه بررسی نیازهای معنوی افراد در دوران سالمندی است. 

میلادی در  102٥تا  2٣٣0روری و متاآنالیز منتشر شده از سال مقاله تحقیقی، م 1٣نوع مروری بود. تعداد  از مطالعه حاضرروش تحقیق: 

 و گوگل جستجوگر زمینه معنویت در سالمندی از طریق جستجوی مقالات انگلیسی زبان که دارای متن کامل قابل دسترسی بودند با موتور

، Aging ،Elderly کلیدیکلمات  از استفاده با  PubMed،Elsevier ،SID  ، Google Scholarهای ا طلاعاتی  بانک

Spirituality ،Iideality ،Immaterialism ،Iintellectualityیافته ها: آوری شد. جمع اطلاعات مربوط ، در عنوان یا چکیده 

 نفساد عزتکند. این نیازها با ایجپیدا می نیازهای معنوی طبق هرم مازلو یکی از ابعاد نیازهای اساسی انسان است که در قالب تعالی نفس نقش

اریکسون که آخرین مرحله زندگی انسان یأس در برابر حفظ تمامیت است سلامت  شود. بر اساس نظریهباعث هدفمندی زندگی انسان می

ما ارائه باشدچ اجود است که بر اساس مرور زندگی دارای معنا یا غیر معنا میتمامیت و روانی افراد سالمند مشروط به داشتن یکپارچگی

به عشق و محبت،  نیاز نوع شامل ٥چارچوبی مشخص از نیازهای معنوی انسان کمی مشکل است. نیازهای تعالی نفس در دوران سالمندی 

ترین نیازهای معنوی در دوران سالمندی است مهم وجود عشق و محبت از. تهدف و معناداری، شأن و کرامت، نیروی ایمان، نیروی امید اس

گیرد. شود سالمند دیگران را دوست داشته باشد یا افراد دوستدار وی باشند. این نیاز بر اساس پاداش و انتظار افراد شکل نمیکه باعث می

ر یأس حفظ می گردد. نیازهای شأن و کرامت بیان کننده ارزشمندی رشد روانی در دوران سالمندی در نتیجه وجود معناداری زندگی در براب

ایجاد  و فرد است که تحت تأثیر عوامل مختلف فرهنگی اجتماعی جوامع است. ایمان از دیگر نیازهای معنوی افراد است که در گرایش

س عنوان وجود حی نیازهای معنوی سالمندان داشتن نیروی امید است که بههادیگر ویژگی دارد. های معنوی و مذهبی افراد نقشفعالیت

اس مرور زندگی تمامیت وجود است که بر اس سلامت روانی افراد سالمند مشروط به داشتن یکپارچگینتیجه گیری: انتظار برای آینده است.

 باشدچ اما ارائه چارچوبی مشخص از نیازهای معنوی انسان کمی مشکل است.دارای معنا یا غیر معنا می

 نیاز، سالمندی، معنویت: های کلیدیواژه
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Introduction: Recent advancements in fields of medical occasioned in an expansion of imaging 

investigations with a use of radiation. Ionizing radiation in medical imaging is one of the dominant 

diagnostic tools, and correct knowledge of radiation protection will affect staff safety behaviors 

during examinations. Although ionizing radiation is effective in the diagnosis of illnesses, it is 

dangerous from the perspective of protection for patients and staff working in nuclear medicine 

centers. This study aimed to assess the radiation protection knowledge, attitude and practice (KAP) 

amongst nuclear medicine center’s staff in 12 provinces of Iran.  

Material and Methods: The present study is a cross-sectional one among 243 radiation workers 

employed amongst nuclear medicine center’s staff in 12 provinces of Iran. A questionnaire was the 

means of evaluation which contained demographic information and questions about the knowledge, 

attitude, and practice of staff regarding the radiation protection. All of the completed questionnaires 

were analyzed, using SPSS software.  

Results: There was statistically significant differences in the radiation protection KAP level of staff 

with gender, practice age and different working region and healthcare market (p<0.05). There is not 

significant connection between educational age and KAP level of radiation protection of nuclear 

medicine department staff (p>0.05).  

Conclusion: Results have shown that radiation protection KAP level of nuclear medicine staff was 

inadequate in some region and healthcare market. So a national strategic program on radiation 

protection seems to be necessary. Such programs must be developed by ministry of health and 

radiation protection affairs of national atomic energy organization and its administration must be 

monitored permanently. 

Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Radiation protection, Nuclear medicine staff 
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 ارزیابی سواد سلامت بزرگسالان در استان سمنان، ایران

 4، مهدی باغبان 2عاملی نازیلا، 1، راهب قربانی2مهدی صالحی زین آبادی

 دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 2

 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 1

 سمنان، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان،  4

: سواد سلامت جزء کلیدی در سلامت جوامع امروزی و مدرن است و ارتباط با میزان آگاهی مردم جامعه، انگیزه آنها و توانایی سابقه و هدف

ا، ه دسترسی و درک و دریافت اطلاعات سلامت دارد. کم سوادی افراد در حوزه سلامت می تواند پیامدهایی از قبیل تاخیر بیشتر در تشخیص

پایبندی کمتر به دستورالعمل های پزشکی، افزایش خطر مرگ و هزینه های مراقبت سلامت بیشتر به دنبال داشته باشد. لذا مطالعه حاضر با 

: وش کارراقتصادی و فرهنگی در استان سمنان صورت پذیرفته است.-هدف ارزیابی وضعیت سواد سلامت و ارتباط آن با وضعیت اجتماعی

سال از شهرهای مختلف استان سمنان شامل شاهرود، سمنان، دامغان و  25نفر از بزرگسالان بالای  200مقطعی تعداد  -عه تحلیلیدر این مطال

 هگرمسار به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و پرسشنامه مرتبط با سواد سلامت در اختیار ایشان قرار داده شد.. پس از تکمیل پرسشنام

 استفاده ها داده تحلیل برای %5 داری معنی سطح در اسپیرسن همبستگی ضریب و ویتنی من آزمون زا آوری شده و ها، اطلاعات جمع

افراد تحصیلات دانشگاهی  %4/71سال بوده است.   2/٩٥± ٣/21انحراف معیار سن آنان  ±میانگین   نمونه ها مونث بودند. %٥1: یافته ها.شد

 5/2(، در حیطه مهارت های کمک های اولیه ٥1) از  4/٩٣± ٦/5انحراف معیار نمره سواد سلامت در حیطه درک مطالب  ±داشتند. میانگین 

(، در حیطه مهارت های ارزیابی اطلاعات سلامت در 2٥)از 1/22± ٩/1رتباطات / مهارت های تصمیم گیری برابر (، در حیطه ا٣)از  ±4/4

( ، در حیطه توانمندسازی اجتماعی 2٣) از  7/24± 2/٩( ، در حیطه مهارت ارزیابی/قضاوت دقیق  برابر 5ز )ا ٦/ 5±0/٥رسانه های مجازی برابر

( بوده است. سواد سلامت در هیچیک از حیطه ها بین زنان و ٣) از  ٦/ ٩± 7/2( و   در حیطه توانمندسازی فردی 2٥) از  ٦/٣± 0/٩برابر  

- =rد سلامت در حیطه توانمندسازی فردی با سطح تحصیل همبستگی منفی و معنی داری داشت) مردان تفاوت معنی داری نشان نداد. سوا

0.480, p<0.001 .بین سطح تحصیل با سایر حیطه های سواد سلامت همبستگی معنی دار دیده نشد .) 

سواد سلامت بالغین در استان سمنان با توجه به نمرات کسب شده در محدوده متوسط بوده و از آنجا که سواد سلامت می  نتیجه گیری:

تواند بر تصمیم گیری اشخاص در مورد سلامت تاثیرگذار باشد، نتایج مطالعه در ارتقای سطح سلامت اهمیت فراوانی داشته و سیاستگذاران 

 ئه خدمات کمک می کند.سلامت را در مورد کیفیت ارا

 : سواد سلامت، بالغین، سلامتواژگان کلیدی
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 باورهای نادرست در مورد برنامه وارنیش فلورایدتراپی دندان دانش آموزان
 1مریم نیسانی ،1محمد ناصری

 البرز، کرج، ایران دانشگاه علوم پزشکی ،دانشکده دندانپزشکیانجمن علمی دانشجویی سلامت دهان دانش آموزان،  -2

  البرز، کرج، ایراندانشگاه علوم پزشکی  ،دانشکده دندانپزشکی آموزشی سلامت دهان،گروه  -1

 

ؤثرترین، مطمئن م. استفاده از وارنیش فلوراید، عنصر در مباحث سلامت دهان جایگاه ویژه ای داردبه عنوان الکترونگاتیوترین  ینفلورمقدمه: 

هان در . این برنامه به عنوان آغاز طرح تحول سلامت دمی باشدپیشگیری از پوسیدگی  در ترین روش فلوراید تراپیترین ومقرون به صرفه 

 مدارس، با مشکلاتی نیز روبرو بود. این مطالعه موارد مخالفت را با وارنیش فلورایدتراپی در مدارس بررسی نموده است.

ی و آموزش دهنده مراقبین بهداشت جهت ارزیابی برنامه و موانع موجود، مدارس ناحیه یکی از اساتید دانشکده دندانپزشکمواد و روشها: 

آموزش و پرورش کرج را مورد بررسی قرار داد. مصاحبه با مراقبین بهداشت، مدیران مدرسه و مادران دانش آموزان انجام و باورهای  1

 اج گردید.نادرست در مورد برنامه ثبت گردید. نتایج به صورت توصیفی استخر

نتایج نشان داد که باورهای نادرست تنها به سطح سواد بستگی ندارد و این باورها در میان همه اقشار اعم از دندانپزشکان، پزشکان، یافته ها: 

 شافراد دارای سابقه در طب سنتی، و مادران با سطوح تحصیلات مختلف وچود دارد. تغییر رنگ غیرقابل برگشت دندان، کاهش هوش دان

آموزان، و سرطانزا بودن وارنیش فلورایدتراپی، مهمترین باورهای نادرست بود. از مشکلات مرتبط در اجرای طرح میتوان به اجازه ندادن 

والدین به خاطر دانش نادرست و یا ناکافی، توجیه نبودن والدین برای آماده سازی فرزندشان برای اجرای موفق برنامه، توجیه نبودن برخی 

 و عدم حمایت علمی از مراقبین بهداشت اشاره کرد. مدیران

گیر ببرنامه و اصلاح باورهای نادرست، زیرساختهای لازم از جمله برنامه های ضرورت دارد تا به منظور اجرای همهبحث و نتیجه گیری: 

ء انجمن صیلکرده، بکارگیری اعضامداوم آموزشی به صورت حضوری و الکترونیک برای مراقبین، انجام بحث های علمی برای نیروهای تح

 اولیاء برای کمک به مراقبین، پایش برنامه و برطرف نمودن موانع در اولین فرصت فراهم گردد.
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 بررسی مقایسه ای  تغذیه از طریق شیر مادر و شیشه شیر درمیزان پوسیدگی دندان شیری 

 

 زشکی آزاد تهرانپ،دانشگاه علوم   ستاری پر حسن وفایی نیا  ،دانشجوی کارشناسی ارشد  -2

 ،بیمارستان شفا سمنان رستاری پمعصومه پازوکی، کارشناس  -1

 زشکی آزاد تهرانپ،دانشگاه علوم   ستاری پر مهدی فیروزی، دانشجوی کارشناسی ارشد  -٩

 زشکی آزاد تهرانپ،دانشگاه علوم   ستاری پرکارشناسی ارشد رضا نوظهور ،  -4

 سمنان زشکیپ، دانشگاه علوم  رستاری پمحمد غریب ،دانشجوی کارشناس  -٥

ن کنند. پژوهش های متعددی نشان دهنده ای می تغذیه شیرمادر از که کودکانی. نیست پوشیده کسی هیچ بر شیرمادر با تغذیه مقدمه و هدف : اهمیت

 ایمنی سیستم تمقاوم افزایش و عروقی - قلبی هایبیماری آلرژی و ،پیشگیری ازاز چاقی کودک در آینده  است که تغذیه با شیر مادر باعث پیشگیری

درک نقش تغذیه با شیر مادر و تغذیه از طریق شیشه شیر بر سلامت دندان های شیری کودکان می تواند نقش موثری در انتخاب  .کودک می شود بدن

و دندانپزشکان برای جلوگیری از پوسیدگی دندان های کودک کمک کننده باشد.این  سیاست های بهداشتی داشته و برای مادران و پدران و پرستاران

 مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای  تغذیه از طریق شیر مادر و شیشه شیر درمیزان پوسیدگی دندان شیری انجام شده است

 

با موضوعیت میزان بروز پوسیدگی  pubmedموتور جستجوی  مقاله کارآزمایی بالینی از 4٦روش مطالعه : این مطالعه یک بررسی مروری از تعداد 

به بعد انجام گرفته است مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع  100٥دندان درهنگام تغذیه با شیر مادر ، تغذیه با شیشه شیر و یا هردو با هم که از سال 

برای تشخیص پوسیدگی دندان  ICDASو یا  WHOرد بررسی از استاندارد مورد آنالیز قرار گرفت . مقالات مو spssآوری شده از طریق نرم افزار 

 استفاده کرده بودند. 

از مطالعات نشاندهنده میزان پوسیدگی کمتر در در  % 54,5مورد از مطالعات معادل  ٩٣مورد مقاله مورد بررسی قرار گرفته تعداد  4٦یافته ها : از تعداد 

عدم وجود تفاوت معنادار در بروز پوسیدگی دندان در تغذیه با شیر مادر  % 20,٣مقاله معادل  ٥ا شیشه شیر بوده و تعداد تغذیه با شیر مادر به نسبت تغذیه ب

از مطلاعات مورد بررسی نشان داده اند که تغذیه با شیشه شیر باعث کاهش بروز   %4,٩مقاله معادل  1به نسبت تغذیه با شیشه شیر نشان داده اند ، تنها 

 ی دندان به نسبت تغذیه با شیر مادر می شود .پوسیدگ

بروز پوسیدگی  شنتیجه گیری : بر اساس نتایج به دست آمده می توان بیان کرد تغذیه با شیر مادر به صورت معناداری نسبت به تغذیه با شیشه شیر باعث کاه

ته ده تغذیه با شیر مادر باید در اولویت تغذیه شیرخواران قرار گرفدندان های شیری در کودکان می شود. به همین سبب با توجه به نتایج علمی مشخص ش

 و اهمیت آن بر سلامت دندان و دهان مورد تاکید قرار گیرد. 

 شیر شیشه.  شیری دندان پوسیدگی.  مادر کلیدواژه: شیر
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 پرداخت مبتنی بر عملکرد بر انگیزش در بخش سلامت: یک مرور نظام مند نقش
 ٩و1، زهرا عباسی1حسن قربانی، 2جلیلوندمحمد علی 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران -2

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -1

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -٩

مانند سایر بخش ها به عنوان تعیین کننده مهمی در انگیزه ارائه  بدیهی است که نظام پرداخت در نظام سلامت هم می تواندسابقه و هدف:

کنندگان موثر باشد.یکی از این روش ها  پرداخت مبتنی بر عملکرد است که در بسیاری از کشور های با درآمد متوسط و بالا به عنوان شیوه 

در ایران نیز بعد از طرح تحول سلامت با رویکردی جدید و ای برای افزایش بهره وری و کیفیت خدمات سلامت مورد استفاده قرار می گیرد.

مناسب تر به این روش پرداخته شد. یکی از دلایل این امر افزایش انگیزه کارکنان نظام سلامت عنوان شده است. هدف از این مطالعه تعیین 

 ی باشد.استفاده از مطالعات انجام شده در ایران و جهان متاثیر روش پرداخت مبتنی بر عملکرد در ایجاد انگیزه در بین کارکنان نظام سلامت با 

مطالعه حاضر به شیوه مرور نظام مند با مطالعات کتابخانه ای منابع فارسی و انگلیسی با استفاده از کلید واژه های انگیزش، روش جستجو:

 ,science directو پایگاه های  Irandocو SIDی ( در پایگاه های ایرانpay for performance, motivationپرداخت مبتنی بر عملکرد، )

pubmed ,web of science مقاله مناسب  ٣انجام گرفت. پس از حذف موارد تکراری و غیر مرتبط در مجموع  102٦تا  1000از سال های

 پژوهشی اصیل جهت بررسی و تحلیل انتخاب شد.

ثر عملکرد به طور کلی می تواند در افزایش انگیزه کارکنان نظام سلامت مو مطالعات مختلف نشان داده است که پرداخت مبتنی بریافته ها:

باشد. اما این افزایش در کوتاه مدت  بیشتر است و به مرور زمان کاهش میابد. بعلاوه تخصص هایی که منحصر به فرد هستند و نیز کارکنان 

ی و زایش انگیزه در بین کارکنان مراقبت های بهداشتی و پیشگیراورژانس واکنش کمتری به این روش پرداخت نشان می دهند. بیشترین اف

 کمترین در بین جراحان رخ داده است. 

به نظر می رسد با توجه به تاثیر متغیر های مختلف در انگیزش کارکنان نظام سلامت انجام پژوهش های بومی به تعیین تاثیر نتیجه گیری:

ین کارکنان نظام سلامت می تواند به عنوان راهنمایی مفید جهت اقدامات آتی سیاستگذاران بخش پرداخت مبتنی بر عملکرد در ایجاد انگیزه ب

 سلامت باشد.

  پرداخت مبتنی بر عملکرد، روش های پرداخت، انگیزش، نظام سلامتکلیدواژه ها:
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 تی : پژوهش ترکیبیبهشاولویت بندی موانع استقرارحاکمیت بالینی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه شهید 

 *1، کامبیز عباچی زاده 2عباس زیاری

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان،  -2

 ایران.

 ران. گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ای -1

بعنوان الگویی کشوری بمنظور ارتقای کیفیت مراقبتهای سلامت معرفی وبیمارستانها موظف به اجرای   100٣حاکمیت بالینی در سال  مقدمه :

ولویتبندی اکامل این برنامه دربسیاری ازبیمارستانهای دانشگاه نشده است. این پژوهش با هدف تبیین و  آن شدند. درارزیابی انجام شده استقرار

  .موانع استقرار برنامه حاکمیت بالینی دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است

نفر ازافراد  1٥: این مطالعه ترکیبی اکتشافی درفاز اول با رویکردی کیفی به روش تحلیل محتوای قراردادی وبامشارکت   مواد و روشها

ل محتوای ها بروش تحلیمصاحبه ساختاریافته بوده و دادهگردآوری داده هاگیری هدفمند انجام شد. شیوهبا روش نمونه درگیر دراجرای برنامه

اکمیت حهای فاز کیفی، شامل موانع استقرارفاز کمی، پرسشنامه تهیه شده براساس یافته( تحلیل شد. در1004گرنهایم ولاندمن )قراردادی

 .گردیدمقیاس لیکرت پنچ تایی ، تکمیلارائه پرسشنامه ها و ثبت پاسخها دراز خبرگان با نفر 5٣هی از طریق نظرخوابالینی، از

رهبری سازمانی  -2درونمایه قرار گرفتند که پس از فاز کمی و اولویتبندی  بترتیب اولویت شامل :  ٣یافته ها در فاز کیفی در   یافته ها  :

نظارت و  -٦کمبود آگاهی مدیران و کارکنان -٥کمبود منابع مالی  -4فرهنگ سازمانی نامناسب -٩چالشهای نیروی انسانی -1ضعیف 

کامل نبودن سیستمهای ثبت و مستند سازی،   -٣نقص در رویه ها و خط مشی های مدون  -5فقدان هماهنگی بین بخشی  -7ارزشیابی نامناسب 

   .بودند

ود مشکلاتی با اهمیت زیاد در استقرار برنامه میباشد که لازم است برای ادامه برنامه  اقداماتی یافته های مطالعه نشاندهنده وج نتیجه گیری :

  .جدی برای رفع آنها انجام شود

 بیمارستان، حاکمیت بالینی، کیفی، موانع، اولویت بندی کلید واژه ها :
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  30 کوثر سمنان در سال فاصله کیفیت ارائه خدمت با انتظارات بیماران بستری شده در بیمارستان

 *1سید امیر شاهورانی،  2عباس زیاری

 

 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.-2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.  -1

 

بیمارستانها بعنوان مهمترین واحدهای ارائه خدمات در نظام سلامت بشمار می روند و بررسی کیفیت ارائه خدمات در آنها اهمیت  مقدمه :

بین کیفیت ارائه خدمت در بیمارستان کوثر سمنان با انتظارات بیماران بستری شده می زیادی دارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی فاصله 

 باشد.

با استفاده از  ٣4بیمار بستری در  بیمارستان کوثر سمنان در سال  100در این مطالعه مقطعی، انتظارات و ارائه خدمت به  مواد و روشها:

 ده، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری از نوع آسان و متناسب با تعداد بیماران هر بخشپرسشنامه سروکوال که روایی و پایایی قبلا تایید ش

 مورد تحلیل قرار گرفت. SPSS 10 بود. داده ها با نرم افزار 

رای اختلاف آماری ) از پنج ( و فاصله بین آنها دا 2٦/1و  1٩/2در این مطالعه میانگین نمره کل انتظارات و ارائه خدمت بترتیب برابر  ها:یافته

 =PV)  2٥/1و  2٥/2( بود. فاصله نمره انتظارات و ارائه خدمت در حیطه های پنجگانه نیز بترتیب برای ملموسات  PV= 0.01معنی داری ) 

( و  PV= 0.02)  0٣/1و  10/2( ، اطمینان  PV= 0.02)  1٦/1و  1٦/2( ، پاسخگویی  PV= 0.02)  2٣/1و  2٥/2( ، اعتبار  0.01

 ( بدست آمد که همگی تفاوت آماری معنی داری داشتند. PV= 0.01)  17/1و  ٩٣/2همدلی

میزان ارائه خدمت درکل و درتمام ابعاد پنجگانه بیش ازمیزان انتظارات بیماران بود و این بمعنای آن است که کیفیت ارائه  گیری:نتیجه

 برآورده کرده است.خدمت، انتظارات بیماران بستری در این بیمارستان را 

 انتظارات، ارائه خدمت، کیفیت، سروکوال: واژگان کلیدی

 

  



گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه ن خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش  5935اسفند ماه  6و5دندا

نپزشکی گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندا  دانش

 77 

 

 

 تربیت دندان پزشک اجتماعی راهی به سوی توسعه ارتقاء بهداشت جامعه

 2رامین پازکی ،2* لیدا فتاحی زاده

 ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی. 2

درمانی متناسب با نیازهای جامعه  -خدمات بهداشتی های علوم پزشکی تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد و ارائهاهداف دانشگاه ترینمهم : مقدمه

 موجود در جهت ارتقای بهداشت و سلامت است. و توجه به امکانات و شرایط

در این مقاله از طریق دسترسی به منابع معتبر در قالب یک مقاله توصیفی  به بررسی دیدگاههای و رویکردهای نوین در  تربیت نیروی مواد و روش ها :

 .  انسانی با انگیزه در برنامه آموزش بهداشت دهان با رویکرد به جامعه پرداخته شده است 

ل ندای تحولات جهانی در آموزش علوم  پزشکی و ضرورت تغییر در برنامه های آموزش پزشکی با ظهور مفهوم جدید سلامتی و بهداشت و به دنبا نتایج :

ی انسانی وبر مبنای نیازهای جامعه و نقش نوین پزشک قرن آینده سبب شد که در برنامه های آموزش پزشکی تغییراتی رخ دهد به نحوی  که در تربیت نیر

 و نحوه انجام مراقبت و حفظ سلامت مردم افزایش یابد که این امر منجر به تغییرات در برنامه های آموزشجهت شناسایی مشکلات بهداشتی درمانی جامعه 

میلادی اولین مرکز دندانپزشکی اجتماعی در شهر بوستون آمریکا به منظور ارائه مستقیم خدمات  2٣70در این راستا  در سال  گردید است  . علوم پزشکی

شورای آموزشی دندانپزشکی و تخصصی درخصوص افزودن واحدهای نظری و عملی  2٩7٣در سال  . وع به کار نمود.پیشگیری به مردم جامعه شر

مرکز دندانپزشکی  2٩52نگر به برنامه آموزش دوره دکترای عمومی دندانپزشکی مصوبه ای را تصویب و بر این اساس در سال دندانپزشکی جامعه

انپزشکی های این علم) دندفعالیت نگر برای نخستین بار در ایران تأسیس گردید.ی و اجرای دندانپزشکی جامعهریزنگر در اصفهان جهت برنامهجامعه

های دندانی و ارتقاء سلامت دهان استوار گردیده است که در نهایت موجب بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی گیری، کنترل بیماریاجتماعی ( بر مبنای پیش

ز طریق باشد که اکته کلیدی که در رسیدن به این اهداف حائز اهمیت است نگرش این علم به کل جامعه به عنوان یک بیمار میگردد. اما نانسان می

 های تیمی سازمان یافته در جامعه به آن ارائه خدمت می گردد.تلاش

و  دهان فائق آید نتوانسته است  بر مشکلات سلامتتخصص با توجه به تاسیس رشته های مختلف دندانپزشکی مدرن ، متاسفانه  این   گیری:نتیجه

مداخلات پزشکی به جای تمرکز روی الگوهای ساده پیشگیری ، مراقبت و حفظ سلامت، به سمت .  نیازهای سلامت جامعه ،هم همچنان برزمین مانده است

در حالیکه که اکثریت دست از طرفی  .جامعه، پیش رفته استفن آوریهای سطح بالا با محوریت بیمارستانی و درمانهای پزشکی متکی بر فرد و نه 

هستند،  لاندرکاران امرآموزش دندانپزشکی  در تربیت دندانپزشکان سرآمد و محققین علوم بیولوژیکی از جمله تهیه واکس ضد پوسیدگی و غیره ...مشغو

ر چشم می آید. در این راستا با تربیت بیش از پیش  دندانپزشکان اجتماعی  دبازده اجتماعی این فعالیتها خیلی کم رنگتر از دستاورد سایر راهبردها به 

های مبتنی بر یادگیری درون جامعه  و تغییر نگرش آنان به کل  جامعه و نپرداختن  به امور کسب دانش و مهارتدانشگاهها  انتظار میرود  این افراد  با 

گیری و های جامع دندانپزشکی که بر اصول بهداشت و پیشهای بهداشتی درمانی   به انجام مراقبتصرفاً درمانی  در این رشته،پس از ورود به سیستم 

ی آن زندگارتقاء در همه سطوح و آگاهی دادن به گروههای مختلف اجتماعی استوار است  پرداخته  و علاوه بر این به نیازهای واقعی جامعه ای که در 

 آنها،  موجب پیشگیری و کنترل بیماریهای دهان خواهد شد  می کنند حساس بوده و با پیگری و رفع

 دندانپزشکی اجتماعی ، پزشکی پاسخگو ، بهداشت دهان ، ارتقاء سلامت ، تربیت نیروی انسانی ، پیشگیری  کلمات کلیدی :
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An overview of the concentration of heavy metals in drinking water in Iran: a systematic 

review 

Masome Beikmohamadi1, Homa Hosseini1, Narjes Ozeiri2 

1. School of Public Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

2. School of Public Health, Kordestan University of Medical Sciences, Kordestan, Iran 

Background: industrial and economic growth and produce a variety of compounds and chemicals 

that humans use their natural resources for the welfare gains The unwanted materials such as heavy 

metals and toxic nature that has arrived because of detrimental effects on humans and the environment 

measurement, monitoring and control of water and wastewater treatment industry is essential. 

Methods: The study was a systematic review is to determine the amount of heavy metals in drinking 

water has been done, Where relevant articles of base such as Iranmedex, SID, Google Scholar, 

Scopus, Science Direct, Elsiver and Pubmed with the key Words of heavy metals, drinking water, of 

water, Iran) (Heavy metal, Dirinking in years 1378 to 1394 were searched and analyzed. 

Results: The study showed that the average concentration of lead in some parts of the cities of 

Hamedan, Tehran, Bandar Abbas, in April Mashhad, Ahvaz, Iran Sistan and Baluchestan, the average 

concentration of cadmium in Ahvaz, Bandar Abbas, Hamedan and Sistan- Baluchestan, the average 

concentration of chromium in the cities of Hamedan and Sistan-Baluchistan, metals such as zinc, 

iron, manganese and copper in Ahvaz and heavy metal nickel in some parts of Sistan and Baluchestan 

slightly most of the existing standards. 

Conclusion: The results of the studies showed that the concentrations of heavy metals investigated 

in these cities is slightly higher than the national and international standards. Due to the high measured 

values of heavy metals in some regions of the adverse effects these substances have on health As well 

as the absence of an effective strategy to control it is essential that health professionals, Extensive 

studies and more serious with the aim of helping to resolve problems and plan to remain safe from 

the adverse effects of heavy metals to be implemented. 

Key words: drinking water, heavy metals, concentration, Iran 
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 تبیین سازگاری در بیماران تحت همودیالیز: تحلیل محتوی کیفی

 

 2، نعمت ستوده اصل2*حسن بابامحمدی، 1ه صفاری، محدث2نوبهارمنیر 

 پرستاری و پراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایراندانشکده . 2

 . کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران1

 

 یمارانب از حمایت دارند. جهتقرار  یدر معرض مشکلات و عوارض متعددانتهایی نارسایی مزمن کلیوی،  بیماران در مرحله سابقه و هدف:

ها نترین آهای مختلف ارائه شده است که در این بین مدل سازگاری روی یکی از مهمدلم عوارض، و مشکلات این با سازگاری منظور به

 . هدف این مطالعه تبیین سازگاری در بیماران تحت همودیالیز بود.باشدمی

گیری مبتنی بر هدف و با حداکثر انجام شد. نمونه 2٩٣4این مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی در سال  ها:مواد و روش

های کوثر سمنان و امام خمینی )ره( گرمسار در مطالعه مشارکت کننده از بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان 2٦تنوع بود، 

دید. آوری گرهای اطلاعات دموگرافیک و مدل سازگاری روی جمعنامهمصاحبه ساختارمند با استفاده از پرسش ها باشرکت کردند. داده

Lundman (1004 )و  Granheimها و بر اساس پنج گام آوری دادههم زمان با جمعها با استفاده از تحلیل محتوای مرسوم تحلیل داده

 یق با استفاده از معیارهای لینکولن و گوبا انجام گرفت. اطمینان از صحت و استحکام تحق. صورت گرفت

و  "نقش ناتوانی در ایفای"، "درک از خود تضعیف شده" ،"جسمی هایمواجهه با چالش" اصلیمایه چهار درونها تحلیل دادهاز ها: یافته

 انتزاع گردید.  "وابستگی منفعلانه"

ای هسازگاری در بیماران تحت همودیالیز بر اساس ابعاد مدل روی را تبیین نمود. یافته هایی حاصل از مطالعه پاسخهاافتهی گیری:نتیجه

 باشد.این مطالعه، برای بیماران و تمام کسانی که در امر مراقبت از بیماران همودیالیز دخیل هستند، ارزشمند می

 گاری روی، تحقیق کیفی، تحلیل محتوی همودیالیز، مدل ساز ،بیماری کلیه مرحله انتهاییهای کلیدی: سازگاری، واژه
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 30بررسی وضعیت بهداشت محیطی بیمارستان فاطمیه شاهرود در بهار

 *1حمیدرضا ناصحی نیا، ، 1حجت صالحی2احسان ناصحی نیا

 .  دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 2

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران، دانشکده بهداشت گروه بهداشت محیط. 1

 

بیمارستان یکی از ارکان نظام بهداشت و درمان هر کشور است که وظیفه تولید سلامت را بر عهده دارد. در عین حال تولید سلامت  مقدمه: 

شامل کلیه  هداشت محیط بیمارستانو ارائه خدمات بهداشتی مطلوب در بیمارستان منوط به داشتن محیطی سالم، بهداشتی و ایمن می باشد. ب

اقداماتی است که از انتقال عوامل بیماریزای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس جلوگیری می کند. بنابراین عوامل محیطی همچون 

مک نماید. با ود بیماران نیز کآب، فاضلاب، زباله، هوا، غذا و...باید به نحوی کنترل شوند تا علاوه بر ایجاد محیطی سالم و بهداشتی ، به بهب

توجه به تعریف بهداشت محیط و مسولیت فردی در برابر سلامت افراد جامعه، رعایت مسائل بهداشتی در محیط کار بیمارستانی از اهمیت 

 است.بوده  ٣4ویژه ای برخوردار می گردد. هدف از این تحقیق تعیین وضعیت بهداشت محیطی بیمارستان فاطمیه شاهرود در بهار

مقطعی انجام گرفت. در این مطالعه ابتدا به جمع آوری اطلاعات در مورد استانداردهای بهداشتی  –مطالعه بصورت توصیفی  روش کار:

موجود در بیمارستان های کشور پرداخته و سپس چک لیست هایی که در خصوص وضعیت بهداشت محیط بیمارستان فاطمیه تهیه شده بود 

 بیمارستان و بازدید از بخش های مختلف ان تکمیل شد و نسبت به تجزیه و تحلیل آن ها اقدام شد.با مراجعه حضوری به 

با توجه به جداول ارزیابی ملاک های بهداشت محیطی که بطور مجزا برای هر بخش تهیه و تکمیل گردید مشخص شدکه بخش های  نتایج:

با کسب امتیاز   CSRامتیاز قابل کسب در وضعیت بهداشت محیطی عالی ،بخش از %٦/5٩و  %٥/57اتاق عمل و بستری به ترتیب با امتیاز 

از حداکثر نمره قابل کسب، ضعیف ترین بخش بیمارستان  %٥/٥٣در وضعیت بهداشت محیطی خوب وبخش اورژانس با کسب امتیاز  % 7٥/٦

  از لحاظ میزان رعایت موازین بهداشت محیطی در وضعیت متوسط قرار دارند.

با توجه به جمع بندی کل نمرات حاصله برای بخش های مختلف ، بیمارستان فاطمیه شاهرود از لحاظ میزان رعایت  ونتیجه گیری:بحث 

موازین بهداشت محیطی در وضعیت خوب قرار داشت. و می توان اظهارنمود که درخصوص جمع آوری مواد زائد، دفع فاضلاب، تامین آب 

 ی اقدامات خوبی در این بیمارستان انجام گرفته است.بهداشتی و سایر موازین بهداشت

 بیمارستان، وضعیت بهداشت، شاهرود کلمات کلیدی:
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های دانشگاه علوم پزشکی شهر سمنان در خصوص ساکن خوابگاه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان 

 5935و ارتباط آنها با برخی عوامل فردی و تحصیلی در سال  جسمانی فعالیت
 

 *٩عباس زیاری، 1، مهدیس آقایی ماسوله1، جلال طاهریان1، حسین بزرگی2علیرضا عمادی

 

 ایران. سمنان، سمنان، پزشکی علوم معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه -2

 ایران. سمنان، سمنان، پزشکی علوم کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه -1

 ایران. سمنان، ان،سمن پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده اجتماعی، پزشکی اجتماعی موثر بر سلامت، گروهمرکز تحقیقات عوامل  -٩

 

فعالیت بدنی  نقش بسیار مهمی در سلامتی و پیشگیری از بیماریها بویژه در جوانان و دانشجویان دارد و لازم است آگاهی، نگرش و  مقدمه :

د. لذا این ها مورد توجه قرار گیرریزیعملکرد دانشجویان در فعالیت جسمانی بخصوص در رشته های علوم پزشکی بررسی شود تا در برنامه

 های دانشگاه علوم پزشکی شهر سمنان در خصوص فعالیتساکن خوابگاه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویانمطالعه با هدف 

 انجام شده است.2٩٣٥و ارتباط آنها با برخی عوامل فردی و تحصیلی در بهار سال  جسمانی

ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی در شهر  نفر از دانشجویان دختر و پسر 412برروی   مقطعی مطالعه، به روش : این مواد و روشها

 SPSSهای بدست آمده با نرم افزار ، از طریق تکمیل پرسشنامه انجام و داده2٩٣٥گیری چند مرحله ای، در بهار سال سمنان، به روش نمونه

 آنالیز شد. 0٥/0و سطح معنا داری  11

 (% ٩/4) کارشناسی ارشد (  % ٥/٦0 ) کارشناسیو در مقاطع ( دختر % 5/٦0 نفر ) 1٥٦( پسر و % 1/٩٣نفر ) 2٦٥نفر،  412از مجموع  یافته ها :

کننده  شرکت افراد آگاهی بود. میانگین نمره 0٥/12±7/1بودند. میانگین سنی دانشجویان  PhD( % 1/٩٥)ی حرفه ای و  دکترا

دقیقه در هفته بود. تنها بین نمره  ٥/1٩1 ± 41/٩٩4و میانگین فعالیت فیزیکی دانشجویان  ٣2/٥5±01/٣، میانگین نمره نگرش  02/2٦±74/45

(ارتباط آماری معناداری دیده شد و در سایر موارد = p-value 007/0( و سن )= p-value 005/0نگرش دانشجویان با دو عامل جنسیت )

 ارتباط آماری معناداری مشاهده نگردید.

مطالعه حاضر نشان داد بیشتر دانشجویانی که در مطالعه شرکت کردند دارای آگاهی متوسط، نگرش متوسط و عملکرد : نتیجه گیری 

ای داری دیده شد. به نظر میرسد لازم است جهت ارتقنامطلوب بودند و فقط بین نمره نگرش دانشجویان با جنسیت و سن ارتباط آماری معنی

 ریزی و اقدامات بیشتری صورت گیرد.یان ساکن خوابگاه، مطالعه، برنامهآگاهی نگرش و بخصوص عملکرد دانشجو

 فعالیت جسمانی، دانشجو، خوابگاه، علوم پزشکی واژگان کلیدی:
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 بررسی رابطه حمایت سازمانی و پایبندی به جهت گیری استراتژیک کارمندان 

 1، سارا ملکی2*هادی یوزی

 ،تهران،ایران تهران پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده بهداشت، اقتصاد و مدیریت علوم گروه-2

 علامه،تهران،ایران دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده-1

استفاده بهینه از منابع موجود در یک سازمان به خصوص نیروی انسانی، وجه اشتراک دیدگاه کلیه صاحبنظران علم مدیریت  :مقدمه و هدف

موسسه و سازمان را منوط به بهره برداری مناسب ازین منابع می دانند و معتقدند که وجود یک محیط کاری یک  می باشد، و بقای دائمی

بهروری کارکنان را افزایش می دهد. اهمیت مطالعه سازمان و روش های سازماندهی در این است که ارگان های سازمان یافته تر،  متعالی

، باتوجه به اینکه حمایت سازمانی و جهت گیری استراتژیک دو شاخصه اصلی مدیریتی هستند، کاراتر هستند و کارکنان شان نیز راضی ترند

 می باشد. 2٩٣4هدف این پژوهش اندازه گیری این دو متغیر و بررسی ارتباط آنها در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 

جامعه آماری کل کارمندان ساختمان مرکزی علوم پزشکی می باشند  طرح این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد،  روش مطالعه:

نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند، که براساس نمونه گیری طیقه ای و  1٦0و حجم نمونه براساس فرمول نمونه گیری کوکران 

( و پرسش نامه جهت 1004انی آیزنبرگر و همکاران)تصادفی ساده پریسش نامه بین آنها توزیع شد، پرسش نامه های این تحقیق حمایت سازم

 ،ANOVAو آزمون های آماری   SPSS( بود، پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از نرم افزار 1002گیری استراتژیک کلین و همکاران)

 و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند.

در مقایسه با  ٥/1از دید کارکنان ساختمان مرکزی پایین تر از حد متوسط است)اندازه نتایج نشان داد که میزان حمایت سازمانی  یافته ها:

(، و کمترین پایبندی کارمندان به بعد ٩در مقایسه با میانگین  ٥/4(. همچنین از دید کارمندان بیشترین پایبندی به بعد رقابتی)اندازه ٩میانگین 

و بین حمایت سازمانی و تمام ابعاد مختلف استراتژیک رابطه معناداری وجود داشت به طوری ( بود  ٩در مقایسه با میانگین  1مشتری)اندازه 

 وجود داشت. 002/0در سطح معناداری  4٣/0که بین حمایت سازمانی و بعد رقابتی جهت گیری استراتژیک همبستگی 

ری از سوی سازمان دریافت می کنند برجهت گی یافته های تحقیق نشان می دهد ادراک کارکنان که از میزان حمایتی که نتیجه گیری:

 کاستراتژیک تاثیر دارد، بنابراین فراهم نمودن راهکارهای ایجاد حمایت سازمانی در این سازمان می تواند منجر به افزایش اهداف استراتژی

 شود.

 حمایت سازمانی، جهت گیری استراتژیک، اهداف راهبردی، اهداف عملیاتی. کلمات کلیدی:
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 بررسی تاثیر طرح تحول سلامت بر رضایت بیماران از خدمات هتلینگ 
 1، سارا ملکی2*ی هادی یوز

 رانیتهران ،تهران،ا یو اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک تیریگروه علوم مد. 2

 رانیدانشگاه علامه،تهران،ا ،یو حسابدار تیری. دانشکده مد1

اختصاص یافته به نظام سلامت توزیع ناعادلانه دارند و هیچ تناسبی در آن با توزیع مشکلات سلامت مشاهده نمی شود منابع  مقدمه و هدف :

 4درصد از هزینه صرف شده جهانی در امر سلامت هستند ) 22از درامد جهان و  %25و کشورهای با درآمد کم و متوسط تنها عامل تولید 

از بار  %٣٩درصد جمعیت جهان را در خود جای داده اند و متحمل  54ن کشورها( اما همین کشورها درصد از تولید ناخالص داخلی در ای

 به منظور خود اداری تشکیلات و ساختار بهبود و جهت اصلاح در فراوانی اقدامات  دولتها دلیل همین جهانی بیماریها می شودند، به

پزشکان مقیم  نظام پرداخت بیماران، در تحول جمله: طرح  از اند، داده انجام اداری کاهش فساد همچنین و بیشتر گویی پاسخ و کارآمدی

ها و...یکی  دستگاه گری تصدی کاهش و کوچک سازی میزان زایمان طبیعی و سزارین، مناطق محروم ، بهبود خدمات هتلینگ بیمارستانها،

سرو کار دارند.  به همین خاطر محقق در نظر دارد تاثیر اجرای از این بخش ها خدمات هتلینگ می باشد که همه بیماران تا حدودی با آن 

 طرح تحول سلامت را بر بهبود خدمات هتلینگ بیمارستانهای اموزشی شهر تهران بسنجد.

 تحلیلی از نوع مقطعی می باشد.ابزار جمع -این مطالعه از نظر طرح جزء طرح های کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی روش مطالعه:

آ وری در این پژوهش پرسشنامه  خود ساخته محقق بود که با استفاده از بندهای طرح تحول سلامت مربوط به خدمات هتلینگ منتشر شده 

 14٦ایید روایی و پایایی پرسش نامه، با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه ها به دست آمد و تعداد توسط وزارت بهداشت، و بعد از ت

روز داده ها جمع آوری گردید. جامعه آماری  1٦پرسش نامه براساس روش نمونه گیری ساده بین بیمارستانها ا توزیع و و درنهایت ظرف 

چهار بیمارستان امام خمینی، حضرت رسول، بهارلو و رازی می باشند.. پس از جمع آوری  کل بیمارستانهای علوم پزشکی و نمونه آماری

همچنین ضریب همبستگی پیرسون، داده ها تجزیه و  ANOVAو آزمون های آماری تی تست و   SPSSداده ها،  سرانجام با نرم افزار 

 تحلیل شدند

داد که میزان کلی رضایت در هرچهار بیمارستان نسیت به قبل از طرح تحول سلامت  نتایج حاصل از تجزیه  و تحلیل داده ها نشان یافته ها :

ن اافزایش یافته است، در هردو  بیمارستان حضرت رسول و امام خمینی میزان رضایت بیشتر از دو بیمارستان بهارلو و رازی بود، به ترتیب میز

درصد(، در بیمارستان حضرت رسول از  4٦/2٣رفاهی و تجهیزات)با رشد  رضایت از خدمات هتلبنگ در بیمارستان امام خمینی از خدمات

درصد(، در دو بیمارستان بهارلوو رازی از خدمات گردش کار و خدمات منابغ انسانی بود)با رشد  57/25خدمات رفاهی و تجهیزات) با رشد 

 درصد رشد داشته بود.  ٩/25امت درصد(، میزان رضایت در هرچهار بیمارستان نسبت به قبل از طرح تحول سل ٦7/2٦

با توجه به اینکه طرح تحول سلامت تاثیر قابل ملاحظه ای بر رضایت بیماران از خدمات هتلیگ بیمارستانها گذاشته استچ  نتیجه گیری:

رتبط دیگر زمانهای مدولت میتواند این طرح را ادامه داده، و در سیاست های بعدی بخش بیشتری از بودجه را به این بخش تخصیص نماید، سا

تایج ن نیز میتوانند با راهکارهای مشابه این طرح را نیاز سنجی نمایند و در صورت امکان مالی و منابع انسانی آن را به مرحله اجرا درآوردند.

 این تحقیق می تواند در سازمانهای بیمه، سازمان وزارت بهداشت، بیمارستانهای خصوصی و مراکز بهداشتی مفید باشد.

 طرح تحول، خدمات هتلینگ، رضایت بیماران، بیمارستان واژگان کلیدی:
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 تبیین سازگاری در بیماران تحت همودیالیز: تحلیل محتوی کیفی

 

 2، نعمت ستوده اصل2*حسن بابامحمدی، 1ه صفاری، محدث2نوبهارمنیر 

 دانشکده پرستاری و پراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران. 2

 . کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران1

 

 یمارانب از حمایت دارند. جهتقرار  یدر معرض مشکلات و عوارض متعددانتهایی نارسایی مزمن کلیوی،  بیماران در مرحله سابقه و هدف:

ها نترین آاست که در این بین مدل سازگاری روی یکی از مهمهای مختلف ارائه شده دلم عوارض، و مشکلات این با سازگاری منظور به

 . هدف این مطالعه تبیین سازگاری در بیماران تحت همودیالیز بود.باشدمی

گیری مبتنی بر هدف و با حداکثر انجام شد. نمونه 2٩٣4این مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی در سال  ها:مواد و روش

های کوثر سمنان و امام خمینی )ره( گرمسار در مطالعه مشارکت کننده از بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان 2٦تنوع بود، 

دید. آوری گرهای اطلاعات دموگرافیک و مدل سازگاری روی جمعنامهها با مصاحبه ساختارمند با استفاده از پرسششرکت کردند. داده

Lundman (1004 )و  Granheimها و بر اساس پنج گام آوری دادههم زمان با جمعتفاده از تحلیل محتوای مرسوم ها با استحلیل داده

 اطمینان از صحت و استحکام تحقیق با استفاده از معیارهای لینکولن و گوبا انجام گرفت. . صورت گرفت

و  "نقش ناتوانی در ایفای"، "درک از خود تضعیف شده" ،"جسمی هایمواجهه با چالش" اصلیمایه چهار درونها تحلیل دادهاز  ها:یافته

 انتزاع گردید.  "وابستگی منفعلانه"

ای ههای سازگاری در بیماران تحت همودیالیز بر اساس ابعاد مدل روی را تبیین نمود. یافتهی حاصل از مطالعه پاسخهاافتهی گیری:نتیجه

 .باشدکسانی که در امر مراقبت از بیماران همودیالیز دخیل هستند، ارزشمند میاین مطالعه، برای بیماران و تمام 

 همودیالیز، مدل سازگاری روی، تحقیق کیفی، تحلیل محتوی  ،بیماری کلیه مرحله انتهاییسازگاری،  های کلیدی:واژه
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 آموزان استثناییدندان در دانشأثیر آموزش از طریق ایفای نقش بر رعایت رفتارهای بهداشتی دهان و ت

 2دکتر فرشید شمسایی 

،  همدان، ایران. همداندانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پرستاری و مامایی های مادر و کودک،دانشیار مرکز تحقیقات مراقبت .2

shamsaei68@yahoo.com                    

 

 چکیده

اهداف  ها است و یکی ازترین جزء در پیشگیری از بیماری: آموزش بهداشت به عنوان اولین و اساسیزمینه تحقیق و اهداف آنمقدمه و هدف: 

ودکان باشد. از آنجایی که کآن توانمندکردن افراد جهت انجام مراقبت بهداشتی از خود به طور مستقل و بدون وابستگی به دیگران می

اند توجه به این گروه از اهمیت بیشتری برخوردار است. بهداشت دهان و دندان از جمله ی از بعضی جهات به دیگران وابستهتوان ذهنکم

 های آموزشی که یادگیری در آن با دوام بیشتریباشد و یکی از روشمواردی است که در این افراد دارای اهمیت بسیاری به علل مختلف می

تعیین تأثیر آموزش بهداشت دهان و دندان از طریق ایفای نقش بر رعایت رفتارهای لذا این پژوهش با هدف است ایفای نقش می باشد 

 توان ذهنی آموزش پذیر شهر همدان انجام پذیرفت.کمپسر دوره اول متوسطه )راهنمایی( آموزان بهداشتی دانش

توان ذهنی مقطع متوسطه اول شهر همدان بصورت سرشماری در سال تحصیلی کمآموز پسر دانش ٩4 حاضر ی کارآزماییدر مطالعهروش مطالعه: 

ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته رعایت رفتارهای بهداشتی و شاخص بهداشت دهانی در دو مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ٣1-٣٩

جلسه و به  1ای ای نوشته شد که هفتهدقیقه 10ی جلسه 4ریوی تهیه شده برای اجرای مرحله قبل و بعد از مداخله به صورت ایفای نقش انجام گرفت. سنا

های آمار توصیفی ها از روشآموزان مورد سنجش قرار گرفتند. جهت تحلیل دادهروز پس از پایان مداخله مجدداً دانش 2٥هفته برگزار شد.  4مدت 

درصد بوده  ٥ها داری آزموناستفاده شد. سطح معنی T-studentمار استنباطی شامل آزمون های آهای عددی( و روشها و شاخص)نمودارها، جدول

  استفاده شد. SPSS 18افزار آماری و از نرم

 و پدران آنان نیز اکثراً تحصیلات مقطع (n=14آموزان کم توان ذهنی از لحاظ سطح تحصیلی در مقطع ابتدایی بودند )اکثریت مادران دانش ها:یافته

( و پدران آنان نیز اکثراً %42/7٣آموزان اکثراً خانه دار )و فقط یک نفر آنان تحصیلات دانشگاهی داشت. شغل مادران این دانش (n=11ابتدایی داشتند )

اختلاف معناداری قبل و  ارتقاء پیدا کرد و 51/7٣به  ٦٥/٥٥آموزان کم توان ذهنی قبل و بعد مداخله از (. رفتارهای بهداشتی دانش%55/٥٥کارگر بودند )

(. همچنین شاخص بهداشت دهانی در این دانش آموزان قبل و بعد از مدل ایفای نقش اختلاف معناداری را نشان داد p=00/0بعد از مداخله مشاهده شد )

(00/0=p.) 

ن شاخص زان را ارتقاء دهد و همچنین میزاآمونتایج نشان داد که مدل ایفای نقش توانسته است رفتارهای بهداشتی این دانش بحث ونتیجه گیری:

 بهداشت دهانی ساده شده را نیز در آنها بهبود دهد.

 مدل ایفای نقش، دانش آموزان، بهداشت دهان، رفتارهای بهداشتی کلمات کلیدی:
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 30بررسی وضعیت بهداشت محیطی بیمارستان فاطمیه شاهرود در بهار
 

 *1حمیدرضا ناصحی نیا، ، 1حجت صالحی2احسان ناصحی نیا
 .  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 2

 . گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران1

  

بیمارستان یکی از ارکان نظام بهداشت و درمان هر کشور است که وظیفه تولید سلامت را بر عهده دارد. در عین حال تولید سلامت  مقدمه:

و ارائه خدمات بهداشتی مطلوب در بیمارستان منوط به داشتن محیطی سالم، بهداشتی و ایمن می باشد. بهداشت محیط بیمارستان شامل کلیه 

از انتقال عوامل بیماریزای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس جلوگیری می کند. بنابراین عوامل محیطی همچون اقداماتی است که 

د. با یآب، فاضلاب، زباله، هوا، غذا و...باید به نحوی کنترل شوند تا علاوه بر ایجاد محیطی سالم و بهداشتی ، به بهبود بیماران نیز کمک نما

شت محیط و مسولیت فردی در برابر سلامت افراد جامعه، رعایت مسائل بهداشتی در محیط کار بیمارستانی از اهمیت توجه به تعریف بهدا

 بوده است. ٣4ویژه ای برخوردار می گردد. هدف از این تحقیق تعیین وضعیت بهداشت محیطی بیمارستان فاطمیه شاهرود در بهار

گرفت. در این مطالعه ابتدا به جمع آوری اطلاعات در مورد اسوتانداردهای بهداشتی  مقطعی انجام –مطالعه بصوورت توصویفی  روش کار:

موجود در بیمارستان های کشور پرداخته و سپس چک لیست هایی که در خصوص وضعیت بهداشت محیط بیمارستان فاطمیه تهیه شده بود 

 و نسبت به تجزیه و تحلیل آن ها اقدام شد. با مراجعه حضوری به بیمارستان و بازدید از بخش های مختلف ان تکمیل شد

با توجه به جداول ارزیابی ملاک های بهداشت محیطی که بطور مجزا برای هر بخش تهیه و تکمیل گردید مشخص شدکه بخش های  نتایج:

با کسب امتیاز   CSRاز امتیاز قابل کسب در وضعیت بهداشت محیطی عالی ،بخش %٦/5٩و  %٥/57اتاق عمل و بستری به ترتیب با امتیاز 

از حداکثر نمره قابل کسب، ضعیف ترین بخش بیمارستان  %٥/٥٣ی خوب وبخش اورژانس با کسب امتیاز در وضعیت بهداشت محیط % 7٥/٦

  از لحاظ میزان رعایت موازین بهداشت محیطی در وضعیت متوسط قرار دارند.

اظ میزان رعایت لحبا توجه به جمع بندی کل نمرات حاصله برای بخش های مختلف ، بیمارستان فاطمیه شاهرود از  بحث ونتیجه گیری:

موازین بهداشت محیطی در وضعیت خوب قرار داشت. و می توان اظهارنمود که درخصوص جمع آوری مواد زائد، دفع فاضلاب، تامین آب 

 بهداشتی و سایر موازین بهداشتی اقدامات خوبی در این بیمارستان انجام گرفته است.

 بیمارستان، وضعیت بهداشت، شاهرود کلمات کلیدی:
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بررسی کمیت و کیفیت بی مهرگان کفزی و محاسبه شاخص بیولوژیک در رودخانه حبله رود شهرستان  

  5930-35گرمسار در سال
 *٩-4، زهرا سلیمانی٩-4، مصطفی کریمایی2-1، محمد صفری2مهدی مرادیان

 ایران سمنان، سمنان، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده دانشجویی، تحقیقات کمیته.2

 گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران. 1

 ایران دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان،. ٩

 انشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایراندگروه مهندسی بهداشت محیط، . 4

میباشند . این موجودات جزئی از  عنکبوتیان و تنان پوستان،نرم حشرات،سخت شامل کلی طور به کفزی موجوداتمقدمه و هدف: 

ز ا زنجیره غذایی زیستگاههای آبی بوده و باعث معدنی شدن مواد آلی شده و در تقسیم بندی آبها از نظر آلودگی حائز اهمیت می باشند

ا گونه های محدودی که تحمل و پایداری بالایی دارند آنجایی که موجودات کفزی یکی از شاخص های بیولوژیکی محسوب میشوند و تنه

 قادر به بقای خود می باشند هر گونه تغییر در کیفیت آب میتواند بر فراوانی این موجودات تاثیر بگذارد. آفات مورد استفاده در کشاورزی

شاورزی ان غلظت آفت کشهای مورد استفاده در کنیز تاثیر بسزایی بر رشد و رفتار این موجودات در منابع آبی دارند بطوریکه افزایش میز

موجب اختلال در چرخه زندگی این موجودات شده و باعث کاهش تنوع و فراوانی آنها می شود و میتوان با اندازه گیری میزان حضور این 

 زیستی شاخص یک بعنوان  تواند می کفزی مهرگان بی ماکرو موجودات در منابع آبی به کیفیت منابع آب پی برد به طوری کهشناسایی

 .روند بکار شده مطالعه مناطق در مناسب

 ایستگاه ٥ از برداری نمونه این میکرون استفاده گردید، برای 1٥0برای نمونه برداری از تور نمونه برداری سوربر با اندازه چشمه روش مطاله: 

 آزمایشگاه به و کرده فیکس درصد 4 فرمالین نهایت نمونه ها راباگرفت در  انجام سنجش کیلومتر 10 فواصل به رود حبله رودخانه طول در

 ها نمونه ششمار جهت جداسازی شدند، لوپ زیر در کامل دقت با ها نمونه کفزی، مهرگان بی فراوانی تعیین برای آزمایشگاه شد در منتقل

 شناسایی استفاده گردید. کلید از کفزیان مختلف های خانواده شناسایی برای

، Trichoptera ،Baetidaeنتایج حاصل از مطالعه نشان دادکه در میان رده ها و گونه های شناسایی شده گونه هایی مثل یافته ها: 

Hgdropsy chidae ،Dip. Simulidae .غالب بودند 

 این در ی با تنوع و تعداد موجودات کفز مستقیمی ارتباط آب منابع در سموم مانده باقی که است این دهنده نشان مطالعاتنتیجه گیری: 

 این سموم، نای مصرف کنترل عدم صورت با تغییر در تنوع و تعداد این موجودات می توان به کیفیت منابع آبی پی برد.در و دارد مناطق

 .بود خواهند کنندگان مصرف سلامت برای جدی تهدید ها آلاینده

 رود، گرمسارواژگان کلیدی: موجودات کفزی، آفت کش، حبله 
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 5930-35بررسی میزان بقایای آفت کش ها در آب رودخانه حبله رود شهرستان گرمسار در سال  

 *٩-4، مصطفی کریمایی ٩-4، زهرا سلیمانی 2-1محمد صفری

 ایران سمنان، سمنان، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده دانشجویی، تحقیقات کمیته.2

 دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران گروه مهندسی بهداشت محیط. 1

 ایران دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان، . ٩

 دانشکده بهداشت گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 4

یکی از خطرات مرتبط با سلامتی انسان آلودگی زنجیره غذایی با بقایای آفت کش های پایدار می باشد، از عوارض مهم   :مقدمه و هدف: 

بهداشتی ناشی از ورود آفت کش ها به بدن می توان به عوارض کوتاه مدتی مانند سرگیجه، سردرد، مشکلات پوستی و چشمی و عوارض 

رحتی های عصبی،سرطان و عقیمی اشاره کرد، هدف از انجام این مطالعه اندازه گیری میزان بقایای بلند مدتی همچون اختلالات حافظه، نا

 آفت کش های موجود در این رودخانه و مقایسه این مقادیر با استانداردها جهت آگاهی مسئولان و مردم از کیفیت آب مصرفی می باشد.

 .پایان رسید به 2٩٣٥ بهار اواخر و شد شروع 2٩٣4 زمستان از که بود ای)فصلی( رهدو صورت به برداری نمونه مطالعه این : درروش مطالعه

 نمونه ٥ فصل هر قرارگرفت که سنجش مورد هم از کیلومتر 10 فواصل به رود حبله رودخانه طول در برداری نمونه ایستگاه ٥ از منظور بدین

 و شده اوری جمع ای شیشه های بطری توسط اب های نمونه انجام گرفت، برداری نمونه نظر مورد ایستگاه های از نمونه 20 مطالعه کل و

 .صورت گرفت  GCدستگاه توسط آنها آنالیز ها نمونه سازی آماده از پس

  Diazinon ،Dimethyloate ،Ethyl paraoxan ،beta Mevinphosیافته ها: نتایج مشخص نمود که غلطت افت کش هایی مثل 

 نسبت به سایر افت کش ها قابل توجه بودند، که حداقل غلظت مربوط به فصل زمستان بود.  

نتیجه گیری : مطالعات مختلف نشان دهنده این است که باقی مانده سموم در منابع آب ارتباط مستقیمی با سموم مصرفی در این مناطق دارد 

 تهدید جدی برای سلامت مصرف کنندگان خواهند بود.و در صورت عدم کنترل مصرف این سموم، این آلاینده ها 

 واژگان کلیدی : آفت کش ، حبله رود، گرمسار
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 بررسی باورهای نادرست رایج در مورد مراقبت های دندانپزشکی 

 

 *2نیره رئیس دانا 

 ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانمرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری -2

  

حیطه مراقبت از دهان و دندان مثل بسیاری از حیطه های دیگر پزشکی با باورهای نادرست و خرافی متعددی دست به مقدمه و هدف: 

ت سگریبان است. این باورها بر مراجعه به موقع مردم برای دریافت مراقبت مناسب تاثیرات سوء دارد. این مطالعه با هدف بررسی باورهای نادر

 این حیطه انجام شده است.

 Dental care myths"،"Teeth careِِ"دراین مطالعه پژوهشوووگران با جسوووتجوی مبتنی بر وب از طریق کلید واژه های ش ها: رو

Myths"  و"dentistry Myths"  در موتور جسوووتجوهوای یواهو و گوگول، بواورهوای نوادرسوووت معرفی شوووده در حیطه مراقبت های

ه دسوته بندی نموده و سپس از طریق مقالات تخصصی بر هر یک از باورهای دندانپزشوکی را اسوتخراج و در بخش های موضووعی جداگان

 نادرست شرح علمی ارایه شده است.

تقریبا در هر حیطه ای از مراقبت های دندانپزشووکی از قدیمی ترین تا جدیدترین آنها باورهای نادرسووت متعددی یافت شوود که به  یافته ها:

 ارایه شده است.صورت موضوعی دسته بندی و در اصل مقاله 

به نظر می رسد باورهای نادرست در حیطه های مختلف دندانپزشکی با سرعت زیاد در حال گسترش است ، لذا اطلاع رسانی  نتیجه گیری:

علمی از طرق مختلف قبل از رسووخ این باورها در آحاد جامعه می تواند بسویاری از این شایعات و باورهای نادرست را از سرچشمه خشک 

 کند.

 مراقبت دهان و دندان، دندانپزشکی، باورهای نادرست واژه های کلیدی:
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با استفاده از جاذب نانو ساختار کیتوزان  آبی هایمحلول از  B-5رنگ آبی  جذب سینتیک و ایزوترم بررسی

 گرافن اکساید دوپ شده با اکسید روی

 ٩، فاطمه آزادبخت1، محمد کاشی *2صومه بیک محمدیمع

 تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانکمیته  .2

  سمنان، سمنان، ایران دانشگاه علوم پزشکیدانشکده بهداشت،   .1

 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران دانشکده بهداشت،  .٩

 

آلی سمی با ساختار پیچیده هستند که شوند که دارای مواد های فاضلاب نساجی محسوب میها از مهمترین آلایندهرنگزمینه و هدف: 

ر این مشکلات توان بهایی با ساختار نوین و کارآمد میمشکل عمده آنها غیر قابل تجزیه بیولوژیکی بودن آنها است که با استفاده از جاذب

( شد و به عنوان جاذب GCOی )کیتوزان گرافن اکساید دوپ شده با اکسید رونانو ساختار غلبه کرد. در این مطالعه اقدام به سنتز جاذب 

   های آبی مورد استفاده قرار گرفت و سینتیک ایزوترم جذب آن مورد بررسی قرار گرفت.از محلول  B-5 رنگ آبیدر حذف 

گردید و خصوصیات جاذب  CGOاین مطالعه تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی بوده که در مرحله اول اقدام به سنتز جاذب روش بررسی: 

های مربوط به حذف تعیین شد و سپس آزمایش XRD ،FTIR ،SEM ،EDXهای تخصصی نانو ساختار سنتز شده با استفاده از آزمایش

.  ٩0، min2٥ (، زمان تماس )٦0، mg/L 10 ،40صورت گرفت. در این تحقیق اثر غلظت اولیه رنگ ) Batchدر سیستم  B-5رنگ آبی

4٥ ،)PH (4، 7  ( و دوز جاذب )٣وg/L 2/0  مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه جهت تعیین میزان رنگ باقی مانده از دستگاه 1٥/0و )

مورد تحلیل قرار گرفتند و با مدل ایزوترم جذب  Excelها با نرم افزار استفاده شد و در انتها داده ٦00 nmاسپکتروفتومتر در طول موج 

 لانگمویر مطابقت داده شدند.

دقیقه به تعادل  4٥سنتز شده بود و فرآیند جذب در زمان  CGOهای تعیین مشخصات، تایید کننده ساختار نتایج حاصل از آزمایشها: یافته

حذف کند. ایزوترم  %٣٦را به میزان  mg/L 10ست رنگ با غلظت توان pH 4دقیقه و  ٩0در زمان  0/gr/L 1٥رسید. این جاذب با دوز 

 به دست آمد. ٣٣/0آن  2Rلانگمیر، فرآیند جذب را به خوبی توصیف کرد که میزان 

های ناشی از فاضلاب نساجی وارد شده به محیط را در مدت های محیطی از جمله رنگتواند با راندمان بالا آلایندهمی CGO: گیرینتیجه

 کوتاه کاهش داده یا از بین ببرد. زمان

 ، کیتوزان گرافن اکساید دوپ شده با اکسید روی، نانوساختار، جذب B-5رنگ آبی واژگان کلیدی:
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 منابع وب یمطالعه اعتماد واعتبار سنج

  2مینا عسکری مایانی

 . دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران2

از نقش  یکیاطلاعات از ابتدا  یو انتقاد یفیک یابیحال ارز نیهستند، با ا یزمان همواره در حال دگرگون یدر ط یاطلاعات یهرچند محمل ها

اص به وجود خ یدگاهیبا د کیاست که هر یمنابع قابل توجه اطلاعات یوب حاو یآمده است. شبکه جهان یکتابداران به حساب م یسنت یها

به شمار  یاساس یضرورت یاطلاعات ریاز منابع غ یمنابع اطلاعات شیو پالا ییدرشناسا یداشتن دانش و مهارت کاف یطیشرا نی. در چنندیآ یم

اده جستجو و استف یابیارز یموسوم شده است. مقاله حاضر با مهم شمردن مهارت ها «یسواد وب»به  دیجد اتیکه در ادب یرود، ضرورت یم

 پردازد. یاطلاعت و ضد اطلاعات موب و شبه  دیمف ریو غ دیاز منابع مف

 شبه اطلاعات و ضد اطلاعات ،یابیارز یمهارت ها ،یوب، سواد وب جهانی شبکه: ها¬واژه دیکل
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Spirulina microalgae alleviates the stress induced memory impairment in female rats 

 

Nasroallah Moradi-kor1,3, Ali Ghanbari1, Hadi Rashidi Pour2, Ali Rashidy-Pour1* 

1Laboratory of Learning and Memory, Research Center and Department of Physiology, School of Medicine, Semnan 

University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

2DVM Student, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Science and Research Branch,Tehran, Iran 

3Student’s Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

Background:Chronic exposure to stress, whether it occurs during the pre-pubertal period (juvenile) has an 

impact on brain structures involved in cognition and mental health. The present study wasaimed to examine 

the effects of Spirulina microalgae (SPM) on learning and memory impairment induced by juvenile stress in 

adult female rats.  

Methods: Rats were randomly divided into four groups (Control, SPM(200 mg/kg), Stress, Stress + SPM). 

The control group received the distilled water (without SPM). In the SPM group animals were orally treated 

with 200mg/kgSPM for 15 days. Animals in the stress group were restrained 2 h/day (from10:00 to 12:00) for 

10 days in well-ventilated Plexiglass tubes (20 cm length, 6.5 cm diameter) without access to food and water. 

After the restraint period, the animals in the Stress + Spirulina microalgae group were orally treated with 

spirulina microalgae 200 mg/kg for 15 days. Inhibitory avoidance (IA) task was performed to evaluate memory 

consolidation. For habituation, the  rat was placed in the illuminated compartment and the guillotine door was 

raised 5s later. After entering to the dark compartment, animals were transferred into the home cage and the 

trial was repeated 30 min later. 30 minutes after second session, rats were trained in IA task (one trial, 0.5 mA, 

3s foot shock).  Memory retention was tested 24 h later during which the latency to re-enter to the dark 

compartment was recorded. This latency time was considered as the measure of memory retention.   

Results:  

The results indicated that juvenile stress impaired avoidance memory. The memory retention deficit induced 

by juvenile stress was evident in the decreased latency to enter the dark compartment.  Memory retention was 

significantly enhanced in the SPM group compared to control and stress groups. Supplementation of stress rats 

with SPM significantly reduced memory impairment compared with the control and SPM groups.   

Conclusion: 

Our findings indicate that SPM could alleviate the negative effects of stress on memory. Therefore, using the 

supplementation of Spirulina microalgae as non-pharmacologic treatment to improve stress-related memory 

defect is recommended.   

 

Key words: Female rat, Juvenile Stress, Memory, Spirulina microalgae  
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Effects of moderate treadmill exercise and fluoxetine on spatial memory deficits, 

In SPS rats (An animal model of PTSD) 

Sakineh shafia1,  Ali Rashidy -pour2*,  Abbas Ali Vafaei3,  Razie Mohammad khani4 

1Laboratory of Learning and Memory, Research Center and Department of Physiology, School of Medicine,  

2Student’s Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

 

Introduction: Post-traumatic stress disorder (PTSD) is anxiety disorder that can develop 

after an Individual has experienced a major trauma. The PTSD symptoms are traumatic event 

re-experienced and arousal, avoidance behavior and numbing, and dysfunction in HPA, 

hippocampal apoptosis and decrease in hippocampal BDNF, therefore hippocampal related 

tasks impaired, For example, the spatial memory. Currently, selective serotonin reuptake 

inhibitors (SSRIs) like fluoxetine are the first-line choice in PTSD drug treatment, but their 

moderate response rates and side effects indicate an urgent need for the development of new 

treatment. Physical activity is known to improve symptoms of certain neuropsychiatric 

disorders. 

Material and methods: Wistar, male rats divided to 2 groups: Sham and SPS. SPS Rats 

(restraint for 2 h, forced swimming for 20 min and ether anaesthesia) and were then kept 

undisturbed for 14 days. After that, Sham and SPS rats were divided to 4 sub-groups: 1) 

moderate treadmill running(4 weeks,5 day per week) 2) Chronic treatment with fluoxetine, 

(10 mg/kg/day, 4 weeks), 3) The combined treatment (fluoxetine 10 mg/kg/day plus treadmill 

exercise5 day per week for 4 weeks), 4) Control group (without intervention) Then, followed 

by memory test assessment with Object Location Memory Task, (OLMT) Results: Statistical 

Analysis on Discrimination Index data from all of groups showed that SPS rats exhibited 

impaired spatial memory in a recognition location memory task, but the combined treatment 

of Moderate treadmill exercise and fluoxetine alleviated the SPS-induced alterations in spatial 

memory, But Moderate treadmill exercise and fluoxetine and combined effects improved 

spatial memory in Sham rats.  

Conclusion: suggesting that the combined non-pharmacological intervention, namely, 

moderate treadmill exercise and fluoxetine therapy is a more effective way to treat of PTSD 

patients.  

Keywords: treadmill exercise, PTSD, spatial memory 
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The effect of apigenin on the development of mouse embryos in vitro 

 

Houman Parsaie1, 2. Manouchehr Safari1, Hamid RezaSameni1, ReyhanehHemmati2, Sam Zarbakhsh1*  

 

1Research Center of Nervous System Stem Cells, Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Semnan University of 
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2Student’s Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

 

Introduction :Infertility is considered as a major health care problem in different communities. The 

high prevalence of this issue doubled its importance. Recently, using assisted reproductive technology 

(ART) has emerged more favorable status. It is well known that in vitro embryo development can be 

damaged by several stressors, such as visible light or high oxygen concentration. Moreover, 

blastocyst formation during ART is not desirable, and the use of antioxidants may improve it. 

Apigenin is a member of the flavone subclass of flavonoids present in fruits and vegetables. Apigenin 

has various biological activities, including antioxidant, anti-inflammatory, anti-mutagenic, and anti-

tumorigenic properties.The goal was to evaluate the effect of apigenin on in vitro embryo 

development and the hatching rate of blastocysts in mice; given that this research has not been done 

to date. 

Materials and Methods :In this experimental study 140two-cell mouse embryos were randomly 

divided into two groups: I. Control group, without any treatment and II. Apigenin group, 10 µM/L of 

apigenin was added into the culture medium. The embryo development was evaluated and the 

percentage of embryos that reached to morula, blastocyst and hatched blastocyst stages was 

calculated. Comparison between the experimental and the control groups was analyzed by X2 test and 

a difference with P<0.05 was considered statistically significant. 
Results :The results showed apigenin had an antioxidant effect on embryo development so that the 

development of embryos in apigenin group was more favorable than control group. Moreover, the 

percentage of embryos that reached to morula, blastocyst and hatched blactocyst stages was higher 

than control group (P<0.05).  

Conclusion: The results suggest that apigenin may have an antioxidant effect on mouse embryos in 

vitro so that apigenin improves embryo development and increases hatching rate for successful 

implantation. 

Keywords: Apigenin, Embryo culture, Antioxidant, Blastocyst, Hatching. 

  



گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه ن خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش  5935اسفند ماه  6و5دندا

نپزشکی گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندا  دانش

 96 

Intrainfralimbic administration of the glucocorticoid receptor antagonist RU38486 

facilitates fear memory extinction in rats 

 

Masoumeh Dadkhah1, 2, Abbas Ali Vafaei1*, Ali Rashidy-Pour1, Maryam Nazari2, Zahra Yaghoubi2 

 

1Research Center and Department of Physiology 

2Student’sResearch Committee, Semnan University of Medical Sciences,Semnan, Iran.  

  Email: Dadkhah_ma@yahoo.com 

 

 

Introduction :Presentation of a conditioned stimulus in the absence of unconditioned stimulus during 

the extinction of fear memories cause to decreasing fear response. Previous study indicated that many 

regions of brain especially infralimbic of prefrontal cortex (ILPFC) play an essential role in the 

extinction of fear-based memory. Moreover, we found no studies that assessed the role of 

glucocorticoid receptors (GRs) in IL in fear memory extinction. Here, we investigated the effect of 

GRs blocking on auditory fear memory (AFM) extinction in rats. 

Methods :Male Wistar rats (250 – 300 g) with surgically implanted bilaterally cannula aimed at the 

ILPFC were trained and tested in an auditory fear condition task. After fear conditioning on day 1, 

rats were divided in 3 groups (n = 10): vehicle – vehicle (control), vehicle - RU38486 20ng and 

vehicle - RU38486 10ng. For investigate the role of GRs in IL, infusion of RU38486 (10 or 20ng 

/0.5µl/side) was injected into ILPFC prior to extinction training on day 2(test 1), and the freezing 

behavior measured during 3 days, in 24 intervals.  

Results: Results indicated that Intra-IL administration of the glucocorticoid receptor antagonist 

RU38486 before extinction training facilitate extinction of AFM dose dependently. ANOVA for 

repeated measures revealed significant difference between vehicle - vehicle and vehicle - RU38486 

10ng (P ≤ 0), suggesting block of GRs facilitate fear extinction. 

Conclusion:Glucocorticoids facilitate fear extinction in a dose response manner. One possibility for 

such effect is related to activation of optimal levels of GR receptors. Blocked of these receptors with 

RU38486 3ng, leads to facilitation of extinction. Generally the effect of glucocorticoids depend on 

receptor subtype and the percent of receptor saturation. 

Keywords: Extinction, RU38486, Auditory Fear Conditioning, Rat 
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 اثر ورزش بر تخمدان نوزادان هیپوتیروئید

 

 2، منوچهر صفری  ٩، عباسعلی وفایی1، عباسعلی طاهریان *2، حمیدرضا ثامنی 2و4ناهید جشیره نژاد 

 پزشکی استان سمنان،سمنان، ایران  علوم پزشکی،دانشگاه تشریح،  دانشکده علوم عصبی،گروه سیستم بنیادی سلولهای مرکزتحقیقات -2

 سمنان،سمنان، ایرانپزشکی استان  علوم پزشکی،دانشگاه تشریح،  دانشکده علوم گیاهان دارویی،گروه مرکزتحقیقات -1

 استان سمنان،سمنان، ایران پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه مرکزتحقیقات و گروه فیزیولوژی،دانشکده -٩

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران-4

هیپوتیروئیدی می تواند باعث فشار و چربی خون بالا، اختلالات شناختی و عملکرد عصبی عضلانی و ناباروری شود. هدف  مقدمه و هدف:

از این مطالعه بررسی اثر ورزش اختیاری بر تغییرات هیستوپاتولوژیک و عملکردی تخمدان فرزندان موش های صحرایی هیپوتیروئید می 

 باشد.

روز به طور تصادفی به چهار گروهچ سالم غیر ورزشی، سالم ورزش  ٩0وش صحرایی ماده نژاد ویستار با سن سر م 40تعداد  :مواد و روش

 44بعد از تولد شروع و در روز  ٩0اختیاری، هیپوتیروئیدی غیر ورزشی، هیپوتیروئیدی ورزش اختیاری تقسیم شدند. کلیه آزمایش ها از  روز 

پس از تولد با افزودن  12بارداری  تا روز   ٦تیواوراسیل از روز  -1پروپیل  -٦دی با داروی آنتی تیروئید بعد از تولد پایان یافتند. هیپوتیروئی

 ٥، استروژن و پروژسترون انجام و از تخمدان ها مقاطع T4به آب آشامیدنی حیوانات ایجاد شد. در پایان آزمایش، سنجش هورمون های 

 نوری مجهز به نرم افزار آنالیز تصاویر بافتی هیستومورفومتری شدند. میکرونی تهیه و با استفاده از میکروسکوپ

هیپوتیروئیدی سبب کاهش تعداد انواع فولیکول ها، تعداد اووسیت وکاهش قطر اووسیت و همچنین افزایش فولیکول های آترتیک  ها:یافته

می پروژسترون گردید. استفاده از ورزش اختیاری و استروژن و افزایش سطح سر T4تخمدان نوزادان و کاهش سطح سرمی هورمون های 

و استروژن  و کاهش  T4باعث افزایش تعداد انواع فولیکول های تخمدان و اووسیت و افزایش قطر اووسیت و سطح سرمی هورمون ها ی 

های در گروه  mean±SEMداده های حاصل از این تحقیق بصورت  سطح سرمی پروژسترون و کاهش تعداد فولیکول های آترتیک گردید.

، SPSS ،Version 20نرم افزار  توسطTukey ( و آزمون تکمیلی ANOVAمختلف با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه )

 ها در نظر گرفته شد.دار بین گروهبعنوان اختلاف معنی >p 0٥/0داریمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معنی

نشان داد که ورزش اختیاری احتمالاً به طور قابل ملاحظه ای از تغییرات ساختاری و عملکردی تخمدان جلوگیری این مطالعه  نتیجه گیری:

 می کند. 

 ورزش، هیپوتیروئیدی، تخمدان، هیستوپاتولوژیک، موش صحرایی واژه های کلیدی:
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 وتیروئیدیصحرایی هیپبررسی اثر ورزش اجباری بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بیضه فرزندان موش های 

 2، دکتر بهپور یوسفی 1، دکتر علی رشیدی پور 1، دکتر عباسعلی وفایی2، دکتر منوچهر صفری*2، جعفر امیر سادات2دکتر حمیدرضا ثامنی

 مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی سیستم عصبی و گروه علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -2

 و گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران مرکز تحقیقات -1

و در ها  ضهیارگانها از جمله ب ریو اختلال در عملکرد سا یکیبوده که با علائم نورولوژ یاختلال هورمون نیتر عیشا یدیروئیپوتیها مقدمه:

ی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بیضه فرزندان موش های صحراینتیجه ناباروری همراه می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر ورزش اجباری 

 هیپوتیروئیدی می باشد.

ی، هایپوتیروئیدی غیر ورزش غیر سالمروز به به چهار گروه  ٩0ویستار با سن  نژاد نرصحرائی  موشسر بچه  40تعداد   موارد و روش ها:

بعد از تولد پایان یافت.  44بعد از تولد شروع و در روز  ٩0ورزش از روز اجباری تقسیم شدند. ورزش اجباری، هایپوتیروئید  ورزشی، ورزش

پس از  12بارداری تا روز   ٦تیواوراسیل به آب آشامیدنی حیوانات از روز  -1پروپیل  -٦هایپوتیروئیدی با اضافه نمودن داروی آنتی تیروئید 

استفاده شد. در پایان آزمایش از بیضه  دقیقه ٩0روزانه به مدت  روز و 20برای مدت تولد ایجاد شد. جهت انجام ورزش اجباری از تردمیل 

میکرومتری تهیه و توسط میکروسکوپ نوری مجهز به کامپیوتر حاوی سیستم نرم افزار آنالیز مورفومتریک تصاویر بافتی  ٥حیوانات برشهای 

 مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتتند.

عث کاهش تعداد سلولهای اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه، سلول های لایدیگ و همچنین سبب هیپوتیروئیدی نوزادی با یافته ها:

کاهش قطر لوله های سمنی فر، ضخامت اپی تلیوم، غشای پایه و در مقابل سبب افزایش تعداد سلول های سرتولی و قطر لومن لوله های سمنی 

تیروئید باعث افزایش تعداد سلولهای اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه ، سلول های فر گردید. استفاده از ورزش اجباری در حیوانات هیپو

لایدیگ و همچنین  افزایش قطر لوله های سمنی فر، ضخامت اپی تلیوم، غشای پایه و در مقابل سبب کاهش تعداد سلول های سرتولی و قطر 

 لومن لوله های سمنی فر می شود.

این مطالعه نشان داد که ورزش اجباری احتمالا به طور قابل ملاحظه ای از تغییرات ساختاری و هیستوپاتولوژیک بیضه جلوگیری  نتیجه گیری:

 می کند.

 ورزش، هیپوتیروئیدی، بیضه، موش صحرایی کلید واژه:
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 به ونتیلاتور در بیماران اینتوبهنقش بهداشت دهان درپیشگیری ازپنومونی وابسته 

 *2و1عالیشاهمهرروز 

 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.2

 .کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران1

 

( است.کلونیزاسیون ICUبیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه )(، شایع ترین عفونت VAP: پنومونی وابسته به ونتیلاتور ) هدفمقدمه و 

باعث  VAPمی باشند. VAPحلقی و میکروآسپیراسیون بعدی آن به سیستم تنفسی تحتانی، از عوامل مهم ایجاد کننده -باکتریایی دهانی

 ICUاه استچ لذا پیشگیری از آن یک اولویت در شده، هزینه را افزایش می دهد و با موربیدیتی و مورتالیتی بالا همر ICUافزایش اقامت در 

بسیار  VAPحلقی و در نتیجه کاهش بروز -به شمار می آید.ثابت شده است بهداشت دهان در کاهش تعداد کلونیزاسیون باکتریایی دهانی

ن ها حت تهویه مکانیکی و تاثیر آموثر بوده است.هدف از انجام این مطالعه، مقایسه روش های مختلف مراقبت از دهان در بیماران اینتوبه ت

 می باشد. VAPبر بروز 

 Pubmed, CochraneLibrary,Scienceجهت انجام یک مطالعه ی مروری سیستماتیک، در پایگاه دادهروش مطالعه:

DirectوGoogle Scholar  ینه به منظور شناسایی مطالعات کارآزمایی بالینی در زم 100٦-102٦جستجوی جامعی در محدوده زمانی

 2٩مقاله، 1٩هدف مطالعه انجام شد.این مطالعات در بیماران اینتوبه تحت تهویه مکانیکی در بخش مراقبت های ویژه انجام شده بودند. از 

دهان  مطالعه مربوط به مراقبت از4مقاله به مقایسه اثر کلرهگزیدین با سایردهانشویه ها در بیماران اینتوبه تحت تهویه مکانیکی پرداخته بودندچ 

مطالعه نیزدر رابطه با تاثیر  4مطالعه مربوط به اثرکلرهگزیدین در مقایسه با مسواک و خمیردندان درحفظ بهداشت دهان و1در بیماران اینتوبه،

 برنامه مراقبتی از سیستم تنفسی فوقانی بر شیوع پنومونی ناشی از ونتیلاتور بودند.

قبت از دهان با دهانشویه مناسب به همراه اجرای یک برنامه مراقبتی شامل بالا آوردن سر تخت به نتایج این مطالعات نشان دادند مرا یافته ها:

سانتیمتر آب و ساکشن اوروفارنکس قبل از جابجاکردن بیمار اینتوبه  10-٩0درجه، حفظ فشار کاف لوله تراشه در محدوده  ٩٥-4٥میزان 

 موثربوده است. VAPتحت تهویه مکانیکی، در کاهش 

حلقی بیماران اینتوبه -با توجه به اینکه حفظ بهداشت دهان و کاربرد دهانشویه مناسب در کاهش کلونیزاسیون باکتریایی دهانییجه گیری:نت

نقش زیادی دارند، ضروری است مراقبت از دهان این بیماران از اولویت های مراقبتی در بخش های ویژه در نظر گرفته شودو  VAPو بروز 

 جامع جهت انجام مراقبت از دهان این گروه از بیماران تدوین گردد و در اختیار بخش های مراقبت های ویژه قرار گیرد.دستورالعملی 

 واژگان کلیدی:

 پنومونی وابسته به ونتیلاتور، بهداشت دهان، بخش ویژه
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 : تحلیل محتوادر بخش همودیالیز بیماران همودیالیزیتبیین عوامل موثر بر مراقبت 
 5منیر نوبهار

 سمنان، سمنان، ایران پزشکی علوم پیراپزشکی، دانشگاه و پرستاری های پرستاری، دانشکدهمرکزتحقیقات مراقبت.2

تعداد بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه افزایش یافته است. با توجه به این که در اغلب موارد طی سه دهه گذشته، مقدمه و هدف: 

ر بیماران چنین تامین مراقبت مطلوب و با کیفیت دهمگردد،پذیر میامکانبرای این بیماران، با مراقبت همودیالیز جایگزینی عملکرد کلیه

ان همودیالیزی بیمار عوامل موثر بر مراقبتباشد،هدف این مطالعه تبیین ها میآن درک عمیق عوامل موثر بر مراقبت همودیالیز، نیازمندتحت 

این مطالعه با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای مرسوم انجام شد. محیط پژوهش بخش همودیالیز وش مطالعه: ردر بخش همودیالیز بود.

سازمان یافته بود. ها شامل مصاحبه نیمه آوری دادهگیری به صورت هدفمند بود. روش جمعبود. نمونه2٩٣٩بیمارستان کوثر سمنان در سال 

دقیقه  5٥تا  40ها بیمار، هفت پرستار، دو پزشک و سه همراه انجام شد. طول مدت زمان مصاحبه مشارکت کننده شامل هشت 10مصاحبه با 

فاده از ها، با استآوری دادهها هم زمان با جمعادامه یافت، تحلیل داده گیری تا اشباع دادهابود. بر اساس کدها و طبقات به دست آمده، نمونه

( صورت گرفت. اطمینان از صحت و استحکام تحقیق با 1004) Lundmanو  Granheimام تحلیل محتوای مرسوم و بر اساس پنج گ

 7٥تا  ٩٥شرکت کننده شامل هشت بیمار )پنج زن و سه مرد(، که سن آنان بین ها: یافتهاستفاده از معیارهای لینکولن و گوبا انجام گرفت.

سال(، شش بیمار متاهل، یک بیمار مجرد و یک بیمار همسر  ٩7/٣بقه دیالیز سال )میانگین سا 12تا  ٩(، سابقه دیالیز ٩7/٥2سال )میانگین 

کار، یک مرد (، شش بیمار تحصیلات ابتدایی، دو بیمار دیپلمه بودند. دو مرد بی1٥/٩فوت کرده، تعداد فرزندان دو تا هشت )میانگین 

(، همگی دارای لیسانس ٥/4٦سال )میانگین  ٦0تا  ٩7، سن بین دار بودند. هفت پرستار )پنج زن و دو مرد(ها خانهبازنشسته و همه خانم

پرستاری بودند، چهار پرستار متاهل، دو مورد مجرد و یک مورد مطلقه، سه مراقب )سه مرد( و دو پزشک )یک مرد و یک زن( مشارکت 

شامل توانمندی پرستاران، انتزاع گردید که  "تیهای مراقبچالش"و  "توانمندی پرستاران"ها، مضامین اصلی داشتند. با تجزیه و تحلیل یافته

ای شش طبقه دار های مراقبتیچالشو « داشتن تجربه»و « های همودیالیزدستیابی به مهارت»، «دانش زیربنایی»، «ارتباط صمیمی»چهار طبقه 

های مراقبین دخالت»و  «خدمه ناوارد»، «یارفقدان بهیار و کمک به»، «فقدان جراح عروق»، «کمبود نفرولوژیست»، «کمبود پرستار و فشار کار»

نند، بنابراین کهای متعدد را تجربه میاز آنجا کهبیماران همودیالیزی، رنج حاصل از علائم آزاردهنده و ناتوانائیگیری: نتیجهبودند.« بیمار

ای مراقبتی هنیازمند پرستاران توانمند و رفع چالشباشد. مراقبت در بیماران همودیالیزی فراهم نمودن مراقبت مطلوب برای آنان ضروری می

ها به منظور ارتقاء کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی نقش مهمی برعهده دارند. با توجه به ضرورت است، پرستاران در ارائه این مراقبت

 کیفی باشد.  های کمی ومطالعات به روشای برای انجام سایر تواند زمینهانجام تحقیقات بعدی در این زمینه، نتایج این مطالعه می

 ، همودیالیز، تحقیق کیفیهایمراقبتی، پرستارمراقبت، چالشکلمات کلیدی: 
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 بررسی میزان انگیزش کاری پرسنل اتاق عمل بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 ٩، هدی زنگیان٩، مهسا شاکری1*،  ملیکا سعیدی 2علی فخرموحدی

 مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری، گروه پرستاری کودکان و بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران  -2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران   -1

زش شود، که تبع آن افزایش انگیعزت نفس در کارکنان بیمارستان میمحیط کاری مناسب منجر به ایجاد احساس رضایت درونی و مقدمه و هدف: 

انگیزش  عبین پرسنل خواهد بود. در این میان، اتاق عمل از بخشهای مهم نظام سلامت بوده که تاثیر چشمگیری روی سلامت آحاد جامعه دارد، که بالطب

مل د آنها داشته باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان انگیزش پرسنل اتاق عتواند اثرات چشمگیری روی کیفیت عملکرپرسنل شاغل در این محیط می

 1٥هش شامل تحلیلی انجام شد. جامعه پژو -ای به صورت توصیفیمطالعهروش مطالعه: های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام گردید.بیمارستان

انگیزش »رالمومنین)ع( دانشگاه علوم پزشکی سمنان بودند. اطلاعات توسط مقیاسی خود ایفا و استاندارد های بیمارستانهای کوثر و امینفر از پرسنل اتاق عمل

گویه در  25جمع آوری گردید که بر اساس آن عوامل تاثیر گذار در مورد شغل پرسنل مشخص میشد. این مقیاس شامل « بیرونی و درونی محیط کار

. ساخت)دقیقا تاثیر دارد( بوده که میزان تاثیر هر گویه را در مورد شغل پرسنل مشخص می 7یر زیاد ندارد( تا )تاث 2بٌعدی در محدوده  7مقیاس لیکرت 

« یزشعدم انگ»و « مقررات خارجی»، «مقررات درون فکنی شده»، «مقررات شناسایی شده»، «مقررات یکپارچه»، «انگیزش درونی»مقیاس دارای شش طبقه 

را کسب میکردند. امتیاز کٌلی با استفاده از جمع امتیازات طبقات بر اساس دستورالعمل خاص ابزار  12تا  ٩متیازی در محدوده بود که هر کدام از آنها ا

محاسبه میگردید که امتیاز مثبت نشاندهنده انگیزش مثبت و امتیاز منفی نشاندهنده عدم  -205تا  205)در اصل مقاله ارایه شده است( برای هر فرد بین 

 زش کافی در مورد شغل فرد بود. در نهایت اطلاعات بدست آمده توسط آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفتند. انگی

بود. میانگین سنوات  25/1٦±٦٩/٥درصد مرد بودند. میانگین سنی آنها نیز برابر با  2/٣درصد زن و  ٣/٣0از میان واحدهای تحت پژوهش، ها: یافته

 ٥/٥4درصد کارشناس بودند. از نظر رشته تحصیلی نیز  4/5٦درصد کاردان و  ٦/2٩بود. از نظر مدرک رشته تحصیلی  07/4±7٣/٥ خدمتی پرسنل نیز

درصد در امیرالمومنین شاغل بودند. محدوده  40درصد شاغل در بیمارستان کوثر و  ٦0درصد هوشبری بودند. همچنین  ٥/4٥درصد کارشناس اتاق عمل و 

دار بین امتیاز مکتسبه کلی انگیزش با سن، (. ارتباط معنی٣2/7 ± ٣1/2٦قرار داشت) -٩٥تا  42ی میزان انگیزش پرسنل اتاق عمل بین کسب امتیاز کل

 ٩٦/٩ری)بجنسیت، سنوات شغلی، نوع بیمارستان، نوع رشته تحصیلی مشاهده نشد. اما از نظر طبقه انگیزش درونی، میانگین امتیاز پرسنل کارشناسی هوش

با توجه به میانگین امتیاز کٌلی گیری: نتیجه(.P=04/0( بود)٩٦/2٩ ± 04/٩داری بیشتر از پرسنل با مدرک کارشناسی اتاق عمل)( به طور معنی٩0/2٦ ±

نگیزش مثبت ا به نظر میرسد که انگیزش مثبت بین پرسنل اتاق عمل نسبت به شغل انتخابی وجود دارد. لذا فرصت مناسبی وجود دارد تا مسئولین از این

ای و رضایتمندی پرسنل اتاق عمل استفاده نمایند که بالطبع خود منجر به ارتقای سلامت و کیفیت خدمات ارایه شده کٌلی در راستای ارتقای جایگاه حرفه

 خواهد شد.  

 انگیزش کاری، اتاق عمل، پرسنل پرستاریهای کلیدی: واژه
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 زمان اتصال به دستگاه تهویه مکانیکی و طول مدت اقامت بیمار در بخشسازی بر مدت تاثیر دستورالعمل آرام

 مراقبت ویژه

 1، سعید عباسی درچه 2، محسن سلیمانی 1فاطمه تنگستانی،*2حسن بابامحمدی

 سمنان، ایراندانشکده پرستاری و پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان،   .2

 ، اصفهان، ایراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، بیمارستان الزهرا )س( .1

 

ای ویژه هدستیابی به سطح مناسب آرامسازی در بیماران تحت تهویه مکانیکی از چالش های بزرگ مراقبتی و درمانی در بخش:مقدمه

 مسازی بر مدت زمان اتصال بیمار به دستگاه تهویه مکانیکی و طول مدت اقامت بیمارباشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر دستورالعمل آرامی

 در بخش مراقبت ویژه انجام شد.

ستان الزهراء )س( اصفهان انجام ردر بیما ٣1این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی بود که از شهریور تا اسفند ماه سال :موادوروش ها

 ٥0سال اخیر و مشاوره با متخصصین بیهوشی و پرستاران طراحی گردید.  20شده است. یک دستورالعمل آرامسازی بر اساس متون موجود 

پروتکل( )بیمار جراحی شکم با برش عمودی که تحت تهویه مکانیکی بودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمون 

بیمار که بر اساس مقیاس ریچموند نیاز به آرامسازی داشتند از روش روتین آرامسازی  1٥و کنترل )روش روتین( قرار گرفتند. ابتدا برای 

 وبیمار دیگر از دستورالعمل آرامسازی استفاده شد. این بیماران از نظر مدت اتصال به دستگاه تهویه مکانیکی  1٥استفاده شدچ سپس برای 

، مقیاس IIها پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، مقیاس آپاچی طول مدت اقامت در بخش مراقبت ویژه مقایسه شدند. ابزار گردآوری داده

ریچموند، میزان مصرف داروهای آرامبخش، مدت اتصال به دستگاه تهویه مکانیکی و مدت اقامت در بخش مراقبت ویژه بود. برای تجزیه 

روشهای آماری توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و استنباطی )کای اسکوئر، آنالیز واریانس یک طرفه، کروسکال والیس  ها ازو تحلیل داده

 استفاده شد. 0,0٥در سطح معنی داری  SPSS.18و من ویتنی( با کمک نرم افزار 

سال بود.میانگین مدت اتصال به تهویه مکانیکی در گروه  ٩/٥٩بیماران در دو گروه مردو میانگین سنی آنها  %7٦یافته ها نشان داد که :هایافته

(. P< 002/0)ساعت بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود  (4/22٦ ± 4/٣٦)ساعت و در گروه آزمون ( 5/110 ± 4/٣2)کنترل 

 ش داد.روز کاه ٦/5بعلاوه، اجرای دستورالعمل آرامسازی طول مدت اقامت در بخش مراقبت ویژه را تا 

در بیماران تحت تهویه مکانیکی و نیازمند داروهای آرامبخش، استفاده از دستورالعملآرامسازی مدت زمان اتصال به دستگاه :نتیجه گیری

اده ان استفدر آرامسازی بیمار شود پرستاران از این دستورالعملدهد. لذا پیشنهاد میتهویه مکانیکی و اقامت بیمار در بخش ویژه را کاهش می

 نمایند.   

 دستورالعمل بالینی، تهویه مکانیکی، مدت اقامت، بخش مراقبت ویژه، آرامبخش :کلیدی واژه های
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 ساله مبتلا به سرطان 53تا  0تاثیر حرکات ایروبیک بر اضطراب کودکان 

 

 1، محمد رضا رزم آرا1، زهرا عبادی نژاد2محمد رضا جانی

 دانشکده پرستاری و مامایی قائن، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران، مربی پرستاری .کارشناسی ارشد 2

 ، هئیت علمی دانشکده پرستاری و مامایی قائن، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند ، ایرانپرستاری .کارشناسی ارشد 1

 

که پیامدهای روان شناختی زیادی را به دنبال دارد،  سرطانیکی از بیماری های مزمن و رو به افزایش در دوران کودکی استزمینه و هدف: 

 یکی از این پیامدها اضطراب می باشد. این پژوهش با هدف، تعیین تاثیر حرکات ایروبیک بر اضطراب کودکان مبتلا به سرطان انجام شد.

ساله مبتلا به سرطان بودند که در  21تا  7این پژوهش یک مطالعه نوع نیمه تجربی بود. جامعه پژوهش کلیه کودکان مواد و روش ها:   

بستری بودند. نمونه  2٩٣٩های مختص به کودکانوابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال بخش انکولوژی یکی از بیمارستان

العه شدند. پرسش نامه اضطراب بک که اضطراب خفیف داشتند، وارد مط"کودک که بر اساس  ٩2گیری به شیوه در دسترس انجام شد. 

جلسه انجام شد. در روز پایانی مداخله )روز ششم( و سه هفته بعد مجددا با  ٦دقیقه در اتاق بازی طی  4٥سپس حرکات ایروبیک به مدت 

قل، ست، آزمون تی مخواندن عبارات پرسشنامه برای کودکان تکمیل شد. داده ها با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس با اندازه های مکرر

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   SPSS 18ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک طرفه تحت نرم افزار 

یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمره اضطراب کودکان قبل از شروع مداخله، روز پایانی مداخله و سه هفته بعد به  یافته ها:   

 (.p<002/0(بود که این تفاوت، معنی داری بود )8٥/10±22/1( و)04/11±3٩/2(، )٦2/12±٣4/2ترتیب)

نتایج حاضر بیانگر این است که حرکات ایروبیک به عنوان یک مداخله غیر دارویی سبب کاهش اضطراب کودکان مبتلا  نتیجه گیری:   

 شود.به سرطان شد.لذا استفاده از آن جهت برقراری سلامت و شادابی کودکان بستری توصیه می 

 کودکان مبتلا به سرطان -اضطراب-حرکات ایروبیککلید واژه ها: 

  



گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه ن خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش  5935اسفند ماه  6و5دندا

نپزشکی گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندا  دانش

 114 

 

 

 بررسی میزان تنش شغلی پرستاران بر حسب نوبت کاری

 2و محسن عمادی 1، مجید میر محمد خانی2، علی اصغر قدس2نعمت ستوده اصل 

 پزشکی سمنان، سمنان، ایرانمرکز تحقیقات پرستاری مراقبتهای ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم   -2

 مرکز تحقیقات مطالعات اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران   -1

 

تنش شغلی به عنوان یکی از مهم ترین خطرات شغلی در عصر مدرن، مطرح می باشد. نتایج تحقیقات، بیان گر تاثیر مخرب  زمینه و هدف:

روانی و عملکرد حرفه ای پرستاران می باشد. تنش شغلی می تواند منجر به به اختلال در سلامتی و ناتوانی در انجام  تنش شغلی زیاد بر سلامت

ه یت نارضایتی و ترک حرفه در پرستاران شود. با توجه بهاودرنها¬ی، کاهش کیفیت مراقبتا¬وظایف، آسیب پذیری در ارتباطات حرفه

لزوم توجه به سلامت روانی این گروه و نیز در راستای ارائه خدماتی با کیفیت هر چه بالاتر، این مطالعه با نقش پرستاران در بیمارستان ها و 

 هدف بررسی میزان تنش شغلی پرستاران بر حسب نوبت کاری انجام گردید.

ین اجتماعی به روش نمونه گیری پرستار زن بیمارستان های تحت پوشش تام  7٦پرستار مرد و  41در این مطالعه توصیفی  مواد و روش ها:

 ٩4آوری اطلاعات شامل پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه استرس شغلی در دسترس انتخاب  و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع

سؤال(،  ٥کان)سؤال(، درگیری با پزش 7سؤال، در حیطه ی رنج و مرگ بیمار ) ٩4تافت و اندرسون بود. این پرسشنامه  دارای -سوالی گری

سؤال( و عدم اطمینان در مورد  ٦سؤال(، فشار کاری ) ٥سؤال(، درگیری با دیگر پرستاران ) ٩سؤال(، فقدان حمایت ) ٩عدم آمادگی کافی )

امتیاز(، اغلب  1امتیاز(، گاهی استرس زا است ) 2سؤال( می باشد و بر اساس مقیاس لیکرت به صورت هرگز استرس زا نیست ) ٥درمان )

دارای  ٦٣-20٩تنش کم، امنتیازات  ٦5امتیاز( سنجیده می شود. نمره کمتر یا مساوی  4امتیاز( و خیلی زیاد استرس زا است) ٩سترس زا است )ا

و آزمون های توصیفی و تحلیلی SPSS 16دارای تنش زیاد است. داده ها با استفاده از نرم افزار  204تنش متوسط و امتیاز بیشتر یا مساوی 

 تحلیل قرار گرفت.مورد 

( بودند. %5/٣٥نفر با مدرک لیسانس ) 22٩( و %4/٦4نفر دارای فرزند) 7٦(متاهل، %1/5٦نفر ) ٣7( از پرستاران زن، %4/٦4نفر ) 7٦ یافته ها:

متوسط ، درصد پرستاران دارای تنش شغلی  7/٦2یج هم چنین نشان داد، نتا. بود 0٣/57±42/27میانگین کل تنش شغلی پرستاران در سطح 

درصد تنش شغلی بالاداشته اند. تفاوت معنی داری بین  تنش شغلی پرستاران بر اساس نوبت کاری وجود  ٩/25درصد تنش کم و  25/٩

 =(.٥٥٣/0pنداشت)

اثرات  هبا توجه به این که تعداد قابل توجهی از پرستاران دارای تنش شغلی بالاتر از حد متوسط بودند و  با توجه ب بحث و نتیجه گیری:

زیان بار استرس شغلی در عملکرد پرستاران پیشنهاد می گردد، مسؤولان نسبت به برنامه ریزی در جهت کاهش عوامل تنش زا در پرستاران 

 اقدام نمایند. همچنین پیشنهاد می گردد، مطالعات گسترده، در محیط های کاری متنوع تر، با حجم نمونه زیادتر انجام شود.

 ش شغلی، پرستاران ، نوبت کاریتن کلمات کلیدی:
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 ررسی تأثیر برقراری ارتباط با بیمار در ارتقاء کیفیت مهارت های بالینی دانشجویان پرستاریب

 4، مهدی محمودی٩، عادله قره طغانی1،مریم خطیر احمدی2علی صدرالهی 

 .دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، بندرگز ایرانکارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری بندرگز،  -2

 ، ایران.، ساریهای پزشکی اورژانس مازندران، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندرانکارشناسی ارشد پرستاری سالمندی،مرکز مدیریت حوادث و فوریت -1

 ، گرگان، ایران.گلستانکارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی. معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی  -٩

 نکارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، بندرگز ایرا -4

ت. سبرقراری ارتباط با بیمار جهت ارائه مراقبت های پرستاری مناسب یکی از اصولی است که از اهمیت زیادی برخوردار اوهدف:  زمینه

تاثیر این فرایند در کسب مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری به صورت مبهم تعریف شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر برقراری 

 ارتباط با بیمار در ارتقاء کیفیت مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری بود. 

دانشجوی پرستاری که واحد داخلی  ٦1انجام شد. نمونه پژوهش  2٩٣4: مطالعه تجربی حاضر به صورت دو گروهی در سال هامواد و روش

ی دانشجویان در دو گروه تجربو جراحی پرستاری را در ترم جاری اخذ نموده بودند بود. روش نمونه گیری به صورت در دسترس انجام شد. 

هفته طی دو روز در  4با بیمار( و شاهد )روش معمول آموزش بالینی( قرار گرفتند. آموزش ها به مدت )آموزش با برقراری ارتباط مستمر 

ابزار مطالعه شامل اطلاعات دموگرافیک و مقیاس ارزشیابی توانایی مهارت های بالینی بود. ساعت ارائه شد.  ٥هفته به مدت 

 اسمیرنوف، تی مستقل و تی وابسته های کولموگروففی و آزمون، آمار توصی2٦ی نسخهSPSS افزار هابااستفادهازنرمداده

 .شد وتحلیلتجزیه p<0٥/0داری درسطحمعنی

کیفیت مهارت میانگین سال بود.  4/11±٦/2کنندگان کنندگان زن بودند. میانگین سنی شرکت( از شرکت% ٩/51نفر ) ٥2تعداد  ها:یافته

( برخوردار بودند. p=02/0که از اختلاف معناداری ) بود (2/2٣±٩/٦)بالاتر از دانشجویان شاهد  (٣/٩2±2/4های بالینی در دانشجویان تجربی)

(، و مهارت تشخیصی p=04/0(، اعتماد به نفس )p=0002/0همچنین مهارت دانشجویان تجربی در توانایی اخذ شرح حال از بیمار )

(002/0=p .به طور معناداری بالاتر از دانشجویان شاهد بود )( 047/0توانایی ارائه مداخلات بالینی=p( و دانش بالینی ،)01٦/0=p در )

 دانشجویان شاهد به طور معناداری بالاتر از دانشجویان شاهد بود.    

 نتایج نشان داد اگر چه برقرار ارتباط مسمتر با بیمار در ارتقا مهارت های بالینی دانشجویان در کسب اخذ شرح حال پزشکی، گیری:نتیجه

شناخت مشکلات بیماران و بهبود اعتماد به نفس دانشجویان موثر است ولی در حیطه ارائه مداخلات مناسب بالینی و بهبود دانش بالینی از 

 کارآیی لازم برخوردار نیست.  

 آموزش، دانشجو، پرستار، بیمار، مهارت بالینی، ارتباط: های کلیدیواژه
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و ارتباط آن با سطح سرمی هورمون های تیروئیدی و عملکرد کلیه در بیماران مبتلا  CRPبررسی بیومارکر التهابی 

 به نارسایی مزمن کلیه در مرحله پیش از دیالیز

 *1، مجید فروتن2، فرخ لقاء احمدی2عفت رازقی

 مرکز تحقیقات نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. -2

 کوثر، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.گروه داخلی، بیمارستان  -1

ری و سطح پایین میزان هورمون تهای تیروئید شناخته شده استنارسایی مزمن کلیه به عنوان یکی از علل موثر بر تغییرات هورمون مقدمه :

هت  بررسی . بیشتر مطالعاتی که  جباشدالتهاب میت. یکی از فرضیه های موجود جهت توضیح این پدیده  یدوتیرونین شاه علامت این اختلال اس

سی ها  رالتهاب  و هورمون های تیروئیدی در زمینه نارسایی مزمن کلیه  صورت گرفته،  در بیماران دیالیزی انجام شده است. در حالی انجام این بر

-C (C این هدف، به بررسی ارتباطپروتئین  واکنش  دهنده  با   مادهدر بیماران پره دیالیزی  نیز می تواند   بسیار  سودمند  باشد. مطالعه حاضر  با 

reactive protein ,CRP) .و هورمون های تیروئیدی در جمعیت بیماران پره دیالیز می پردازد 

ام شده است. علاوه بر بیمار پره دیالیزی در تهران انج ٥5بر روی  2٩٣٩در سال  (Cross sectional)این مطالعه به طور مقطعی  مواد و روش کار:

 ,Glumerolar Filtration Rate، هورمونهای تیروییدی، فریتین و آلبومین  سرم و میزان تصفیه گلومرولی )CRPقد، وزن و فشار خون ،  مقادیر

GFR  بیماران اندازه گیری شد. بیماران به دو گروه )CRP  مثبتg/l)m 20 ≤(  وCRP ( منفیmg/l 20 (< بررسی همبستگی  تقسیم شدند. جهت

( از categorical، برای بررسی رابطه میان  متغیرهای رسته ای) Pearson correlation coefficient)متغیرهای کمی از ضریب هبستگی پیرسون)

 (  استفاده شد.          one way  ANOVA(  و  جهت مقایسه میانگین ها از متد آنالیز واریانس یکطرفه ) likelihood ratio test(آزمون  نسبت درستنمایی

میلی گرم در لیتر بود. ارتباط معنی داری بین فراوانی مشاهدات در سطوح  ٣5/4(  6.75سرم بیماران )  CRPمیانگین)انحراف معیار( مقدار  یافته ها:

CRP  وFT3 (    01/0مشاهده گردید  =P  2و  = df همبستگی میان مقادیر کمی متغیرها با سطح سرمی .)CRP  و نیز  تفاوت میانگین سطوح سرمی

 از لحاظ آماری معنی دار نبود.    %٣٥برای هیچ یک از متغیرهای موردنظر در سطح اطمینان  CRPآنها  درگروههای مثبت و منفی از نظر 

 در بیماران پره دیالیزی می باشد. سرمی  FT3و اختلال در CRPاین مطالعه موید ارتباط میانوضعیت بیمار از نظر  مثبت یا منفی بودن   نتیجه گیری:

 ، پره دیالیزی، هورمون های تیروئیدیCRPبیومارکر التهابی،  کلید واژه ها:
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Comparingthe administration of Letrozole and Megestrol acetate in the treatmentof women 

with simple endometrial hyperplasia without atypia: Arandomized clinical trial 

Sanam Moradan .1, Niaz Nikkhah .1, Majid Mirmohammadkhanai .2* Samaneh lavvaf 1 

 

1Abnormal Uterine Bleeding Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

2Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

 

Introduction:The present study was conducted as a pilot to compare the therapeuticeffects 

and the potential side-effects of oral Megestrol acetate andLetrozole in the treatment of simple 

hyperplasia in perimenopausalwomen . 

Methods: The participants of this randomized clinical trial consisted oftwo groups of 25 

women aged 44 to 50 presenting with abnormal uterinebleeding diagnosed with simple 

endometrial hyperplasia without cytologicatypia confirmed by transvaginal ultrasonography 

and biopsy. The firstgroup received 40 mg doses of Megestrol acetate for two weeks per 

monthfor a total period of two months. The second group received 2.5 mg dailydoses of 

Letrozole for a total period of two months. The differences interms of quantitative 

measurements were analyzed using the independenttwo-sample t-test and the paired T-test. 

To compare the two groups interms of the distribution of the categorical variables, 

Pearson’sChi-square and Fisher’s Exact tests were used at the significance levelof .05 by 

Stata-9.2 . 

Results: Although the intervention led to significant improvements inboth groups (P <.002 ,)

there wasno difference between the groups in terms of accomplishing resolution  ( P=.74) 

(seven (28%) patients in the Letrozole group and five (20%) inthe Megestrol group), while 

two patients in the Letrozole group and ninein the Megestrol group suffered from side-effects, 

suggestingsignificantly lower side-effects in the Letrozole group (P=.02 .)Conclusion: 

Letrozole and Megestrol acetate seems to have similareffects on the treatment of simple 

endometrial hyperplasia; the onlydifference was that Letrozole presents fewer side-effects 

than Megestrolacetate in patients with this condition. 

Key Words:Letrozole, Endometrial hyperplasia, Megestrol acetate 
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Fabrication of Engineered Heart Tissue as a New Tool for Drug Screening and 

Diseased Heart Studies 

 

 Ali Davarian1, 3*, Behzad Babaei2, Vahid Khori3 

 

1-Department of Internal Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan,, Iran 

2- Department of Mechanical Engineering, Washington University in St.Louis, St. Louis, MO,USA 

3-Ischemic Disorders Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran 

 

  

Introduction: Culturing cardiomyocytes in a collagen matrix creates a coherently contractile 3D 

tissue named as engineered heart tissue (EHT) which serves as a model of normal or diseased heart. 

This could provide a reliable in vitro model for drug testing and as a novel treatment for salvaged 

myocardium after infarction. We herein developed an EHT from chick embryonic cardiomyocytes 

for the first time in Iran.  

Methods: The cardiac cells were isolated from 11-day old embryonic chicken by enzymatic digestion 

and then engrafted in collagen matrix. These cells then were casted in 8-well polycarbonate mold 

with a 5x106 cardiomyocyte density in each well (mold, N=4). Tissue formation process was observed 

using inverted microscope. In order to evaluate tissue characteristics, mono-phasic Action Potential 

Duration (APD), Sinus Rate (SR) and Contractile force measurement were done for each tissue before 

and after injection of a β-adrenergic drug (Epinephrine 0.1 µM). Electrophysiological tests were 

recorded using silver electrodes. Contractile forces of EHTs were measured by an isometric force 

transducer.   

Results: The EHTs started to beat spontaneously after 4-6 days with a rate of 120-140/min.   The 

contractile force measures significantly increased from 0.2±0.001 µN to 0.4±0.0014 µN in response 

to β-adrenergic stimulation (p<0.01). Tissue recordings revealed that SR decreased from 839.8±3.07 

ms to 437.7±3.45 ms (p<0.0001) before and after epinephrine and action potential duration (APD) 

decreased from 206.6±6.73 ms to 187.9±2.05 ms (p<0.02).   

Conclusion: It seems that EHT contains many physiological characteristics of a cardiac tissue and 

acts as a functional model, suitable for being  considered to use in regenerative medicine and a 

platform for  drug  tests. 

Keywords:  Engineered Heart Tissue, Drug screening, Electrophysiological tests. 
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Detection of AdeABC efflux pump genes in tetracycline-resistant Acinetobacter 

baumannii isolates from burn and ventilator-associated pneumonia patients 
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Purpose: Acinetobacter baumannii is the most prevalent nosocomial pathogen which have been 

emerged in the past three decades worldwide. The aim of this study was to assess the distribution of 

the AdeABC efflux pump genes, associated with tetracycline resistance in Acinetobacter baumannii 

isolates collected from burn infection and Ventilator Associated Pneumonia (VAP).  

Materials and Methods: Ninety-eight A. baumannii isolates were collected from two different 

hospitals in Tehran, Iran. Tetracycline susceptibility testing was performed by disk diffusion and agar 

dilution methods according to the CLSI guidelines. The presence of adeSR, adeB, drug efflux system 

genes in resistant isolates was assessed by polymerase chain reaction  (PCR). Carbonyl cyanide 3-

chlorophenylhydrazone (CCCP) was used as a chemical inhibitor agent to assess the contribution of 

AdeABC efflux pump in tetracycline resistance isolates. 

Results: Approximately 48% (47 out of 98) of isolates showed resistance to tetracycline which 14 

(14.2%) isolates were corresponded to burn infection and the remaining 33 (33.8%) strains were 

isolated from VAP. All tetracycline resistant isolates have AdeABC in PCR assay. The reduction of 

tetracycline MICs by using 50 μg/ml CCCP were as follows: in 18 isolates 2-4 fold reduction in 

MICs, 26 isolates showed 8 fold reduction,1 isolate showed 16 fold, 1 isolate showed 32 fold and the 

remaining 1 isolate showed 128 fold reduction in MICs.  

Conclusion: The results showed significant correlation between tetracycline resistance and AdeABC 

efflux pump genes in resistant A. baumannii isolates.  

 

KeyWords:Acinetobacter baumannii, burns, efflux pump genes, tetracycline, ventilator associated 

penumonia. 
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 ساله با تومور تیموما بدخیم درحین جراحی بای پس عروق کرونر قلبی 00گزارش یک مورد بیمار 

 *٩، الهه جهان1، شهرزاد آقاعمو2کامران قدس

 گروه جراحی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران. -2

 زنان و زایمان، مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امیرالمومنین، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.گروه  -1

 مامایی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. -گروه پرستاری-٩

 

ق تنگی عروت انجام جراحی اورژانس برای اس عمل جراحی بای پس عروق کرونری یکی از درمان های معمول برای بیماران عروق کرونری

اصلی کرونر چپ قلب روز به روز در حال افزایش استتیموما به عنوان نئو پلاسم نادر مدیاستن قدامی که متشکل از سلول های اپیتلیال و 

 از تومور های مدیاستن در همه سنین را شامل می شود. %1٥تعریف شده است و لنفوسیت می باشد، 

ساله با سابق هدیابت، هایپرتنشن وهایپرلیپیدمی به علت درد قفسه سینه و دیس پنه بیمارستان اعزام شد و پس از  57ر: بیمار آقایی معرفی بیما

در  4×  Cm٦انجام تست های تشخیصی وی کاندید عمل بای پس قلبی عروقی شناخته شده است. پس از استرنوتومی یک توده در ابعاد 

س از برداشتن مجموع کامل توده، عمل بای پس قلبی عروقی انجام شد.بررسی های پاتولوژی از توده، به تیمومای مدیاستن چپ دیده شد. پ

 بدخیم اشاره دارد.بیمار بعد از بهبودی و پی گیری جهت ادامه درمان از بیمارستان ترخیص شد.

 

 تومور بدخیم، تیموما، عروق کرونری،جراحی واژگان کلیدی:
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Characterization of extraintestinal pathogenic E.coli (ExPEC) sequence type 131and it’s 

H30 and H30-Rx subclones from Semnan province: first report of OXA-48 producing 

ST131 clone 

Zoya Hojabri1, Majid Mirmohammadkhani2, Omid Pajand1* 

1. Microbiology Department, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

2.Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

 

 

Abstract In view of the epidemiological success of ESBL producing lineages of E.coli and 

particularly of ST131, it is of significant interest to explore its prevalence in countries such as Iran 

and to determine clonal subgroup O16-ST131 and the H30 and H30-Rx subclones, antibiotic 

resistance, virulence and genetic architecture of this high risk clone. The ST131 clonal group 

accounted for 63(29.8%) of the 211 phylogroups B2, D and F selected isolates obtained from clinical 

samples in a tertiary care hospital. Fifty-seven (90.4%) and six (9.6%) of the ST131 isolates belonged 

to serogroups O25b and O16, respectively. O25b-ST131 and O16-ST131 isolates exhibited high rates 

of multidrug resistance (98.4% and 83.3%) and ESBL production (96.8% and 83.3%).  The majority 

(56/57, 98.2%) of O25b isolates belonged to H30 subclone, and 24 of 56 H30 isolates belonged to 

H30-Rx subclone. Six O16-ST131 isolates were H30 negative. Among H30 isolates, H30-Rx 

subclone showed higher resistance score and was associated with CTX-M group 1 in comparison 

with non-Rx isolates. All the ST131 isolates except one O16 strain showed the ExPEC status. OXA-

48 carbapenemase detected in eight isolates, including seven O25b and one O16, of which one O25b-

ST131 isolate detected as carbapenem susceptible. The ST131 isolates comprised 15 ERIC clusters 

and O16 isolates remained distributed in 5 groups in cluster with O25b-ST131 isolates. 

In conclusion, this is the first report for the presence of MDR, CTX-M-positive O25b/O16-ST131 

isolates in Iran. Despite the lower prevalence and virulence traits of O16-ST131 compared to O25b-

ST131, higher resistance rates to β-lactam antibiotics may indicate the importance of this subgroup 

in the spread of MDR Ecoli isolates. 

Key words:extraintestinal pathogenic E.coli, ST131 clone, Semnan province 
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 تعیین زوایای مفاصل بدن مترجهت الکتروگونیا دستگاه طراحی

 2*آبادمهدی محمدیان مستان

 رانیسمنان، اسمنان،  یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یاهفگروه بهداشت حر ،.عضو هیئت علمی2

 :چکیده

ه هستندویالوازم واستفادتوان بااستفاده ازروشهای مستقیم شامل وسایل یکهتوسط دست قابل حمل محدوده حرکتی وزوایای بدنرامیمقدمه: 

هدف اصلی از این مطالعه طراحی و ساخت دستگاه الکتروگونیامتر با قابلیت تعیین زوایای مورد نیاز به ویژه گیری کرد.الکتریکی اندازه

 باشد.مفاصل آرنج و زانو در جهت ارزیابی محدوده حرکت بدن می

ده برای نویسی انجام شهای پیشین مورد بررسی قرار گرفت. برنامهمونهابتدا مقالات و ن الکتروگونیامتربرای ساختروش بررسی: 

ردد. گیابد. در مرحله بعد مدار  برد طراحی و ساخته شده و قطعات بر روی آن مونتاژ میانتقال میcodvision میکروکنترولر توسط نرم افزار 

ماری در نرم های آروایی و پایایی دستگاه الکتروگونیامتر با آزموندر نهایت قاب مناسب همراه با محور قرارگیری سنسورها تهیه گردید. 

 تعیین شد.SPSSافزار 

دوم وسوم  دهدکه ا رزیابهای آماری نشان میهای بدست آمده از تحلیلگیری سه کارشناس )ارزیاب( ویافتهنتایج اندازهها: نتایج و یافته

بنابراین نتایج . باشداشته ونتایج ارزیابی اول  وسوم کمترین همبستگی درنتایج خود دارا میهای خود دگیریبیشترین توافق رادرنتایج اندازه

 .دارای پایایی مناسبی هستند

ایین تولید گیری برای زوایای استاتیک و دینامیک ،کاربری ساده و هزینه پالکتروگونیامتر دقت بالای اندازهمزایای اینگیری: بحث و نتیجه

 باشد.می

 

 محدوده حرکتی، الکتروگونیامتر، زاویه سنجیکلید واژه: 
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 بررسی ارتباط تغذیه با عوامل موثر بر خستگی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

 ٩، ستاره قهاری*٩، شهریار پروانه 2،1فاطمه مطهری نژاد

 ایران، تهران، ایراندانشجوی دکترای تخصصی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی  2
 مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 1
 دانشگاه کویینز، کینگستون، کانادا ٩

 

مطالعات مختلف اهمیت و نقش تغذیه مناسب را در حفظ سلامتی بیماران مبتلا به ام اس نشان داده است. فرض بر این است  مقدمه و هدف:

ایع ترین علایم از شمی شود که  خستگیکه داشتن عادات غذایی مضر و تغذیه نامناسب با تاثیرات منفی بر خواب و خلق فرد موجب تشدید 

. بنابراین جهت تسهیل درمان خستگی لازم است عوامل زمینه میگردد این افرادهش سطح کیفیت زندگی درباعث کاو است  بیماری ام اس

 ایی و پارامترهای موثر بر آنها تعیین گردند. براین اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط وضعیت تغذیه با عوامل موثر بر خستگی نظیر

 ران مبتلا به ام اس انجام گرفت.اختلالات خواب، اضطراب و افسردگی در بیما

(، PSQIزن ( پرسشنامه های کیفیت خواب) %7/5٦سال )  ٩٥بیمار مبتلا به ام اس با میانگین سنی  ٦0در یک مطالعه مقطعی روش کار: 

افراد  ( را تکمیل نمودند. جهت ارزیابی وضعیت تغذیه یHADS(، مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی)MFISمعیار تاثیر خستگی)

 ینیز از بخش دهم مقیاس ارزیابی جامع خستگی در بیماران مبتلا به ام اس استفاده شد. در این مقیاس وضعیت اشتها، رژیم غذایی، مواد غذای

ورد م10SPSSمصرفی، اختلالات و عوامل تاثیرگذار بر تغذیه مورد ارزیابی قرار گرفت. نهایتا داده های به دست آمده توسط نرم افزار نسخه 

 تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

نمره تغذیه همبستگی قوی و معناداری  .عادات نامناسب تغذیه ایی بودند افراد شرکت کننده دچار %٩٥براساس نتایج به دست آمده  نتایج:

( نشان داد. براساس مدل p= 0/009( و خستگی) p= 0/001(، اضطراب) p= 0/001(، افسردگی) p= 0/002را با نمره کیفیت خواب) 

افسردگی به ترتیب از مهمترین عوامل موثر بر پارامترهای وضعیت تغذیه نظیر اشتها، انگیزه رژیم غذایی رگرسیون خطی نیز اختلالات خواب و 

 .در افراد مبتلا به ام اس بودندپیش بینی کننده وضعیت تغذیه  % ٩1و مصرف مواد غذایی مناسب بود و به میزان 

مشکلات مربوط به وضعیت تغذیه از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر خستگی، اختلالات خواب و نوسانات خلقی در افراد مبتلا ه گیری: نتیج

به ام اس هستند. ضرورت دارد که درمانگران بررسی و ارزیابی وضعیت تغذیه و عادات غذایی این افراد را جهت درمان اختلالات خواب، 

 مورد توجه قرار دهند.خلق و نهایتا خستگی 

 مولتیپل اسکلروزیس، تغذیه، خستگی،افسردگی.کلمات کلیدی: 
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تایی از تصاویر در افراد میانسال  509بررسی پیش بینی کننده های سرعت نامیدن: برای یک مجموعه  

 فارسی زبان

 2کاویانیشهره  ،2فاطمه فرمانی ،2سانازدرج ،2آزاده اعظمی ،2مژگان اسدی ،2فاطمه کسبی

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان -مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان-2  

 کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -1

در  میانسالی مطالعه بررسی سرعت نامیدن گروه سن هدف این. متغیرهای بسیاری تعیین کننده فرایند بازیابی واژگانی و نامیدن هستند:مقدمه

 می باشد. یک مجموعه از تصاویر و سپس شناسایی مهم ترین فاکتور های موثر بر فرایند نامیدن در این گروه سنی 

نسخه دیجیتال از که دارای معیار ورود به مطالعه بودند انجام شد.  ساله(40-٦0آقای ٥2خانم و٥0)میانسال202این مطالعه روی   روش کار:

به منظور محاسبه سرعت نامیدن تصاویر از روش های آمار توصیفی و استفاده گردید.  تایی تصاویر قسیسین171تصویر از مجموعه ی24٩

 .برای بررسی و مقایسه ارتباط متغیرهای مستقل مختلف بر سرعت نامیدن تصاویر از آنالیز رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی استفاده شد.

به اسستثنای فراوانی  ( بدست آمد.SD=124میلی ثانیه )1067/3تصویر  24٩برای   میانسالاندر این مطالعه میانگین زمان نامیدن درافته ها:ی

یده د)متغیر های مورد بررسی( و مدت زمان نامیدن ارتباط و همبستگی معنی داری سرعت نامیدن بین همه متغیر های پیش بینی کنندهکلمه 

درصد توافق فزایش افزایشو با ا، پیچیدگی بینایی و سن اکتساب تصاویر، زمان نامیدن تصاویر توافق نام به طوری که با افزایش میزان  . شد

یده می یابد. همچنین ارتباطی بین فراوانی کلمه و مدت زمان نامیدن دکاهش تصاویرنامیدن  لازم برای نام، توافق تصویر، آشنایی تصویر، زمان

  نشد.

استثنای فراوانی کلمه از لحاظ آماری بطور معناداری پیشگویی کننده های مهمی از مدت  متغییر های مورد مطالعه به همه ی نتیجه گیری:

حقیق و بررسی این مطالعه میتوان برای ت یافته های اززمان نامیدن تصاویر هستند. اگرچه جهت اظهار نظر قطعی نیاز به بررسی بیشتر می باشد.

دازش زبان در فارسی زبانان و مراجعین با اختلالات آفازی ،دیس لکسی و اختلالات رشدی زبان  استفاده کرد.همچنین آسیب شناسان گفتار پر

نی او زبان می توانند از تصاویر این مطالعه در تمرینات بالینی برای درمان مشکلات نامیدن کودکان و بزرگسالان فارسی زبان با اختلالات زب

 اده نمود.استف

 بازیابی واژگان، سرعت نامیدن، ریسک فاکتورها، میانسالان واژگان کلیدی:
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Effects of Eccentric & Concentric Exercises onPosturalSwayin Patients 

withHemiparesis 
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Abstract:  

Background: The third most common cause of death and the most common cause of disability 

among middle-aged individuals is stroke.Many stroke patients have a range of sensory and motor 

impairment, which cause postural control problems.  

Objective: The objective of this study was to evaluate and compare the effects of eccentric exercise 

and concentric exercise on postural sway in hemiparetic patients. 

Materials and Methods: This study was a randomized clinical trial which performed in the 

neuromuscular rehabilitation research center of Semnan University of Medical Sciences.  Thirty six 

hemiparetic patients were randomly divided into two groups. One group performed eccentric exercise 

and the other concentric exercise using the treadmill. Displacement and velocity of displacement, 

before and after the intervention, in anteroposterior and mediolateral directions in both groups were 

measured and compared.      

Results: Eccentric exercise compared to concentric exercise caused a significant decrease in the 

amount of displacement of center of pressure in the mediolateral (P=0.008) and anteroposterior 

(P=0.020) directions. The velocity of displacement of center of pressure was also lowered 

significantly by eccentric exercise in the mediolateral (P=0.005) and anteroposterior (P=0.037) 

directions compared to concentric exercise.  

Conclusion: The findings of this research indicate that eccentric exercise causes improvements in 

displacement and velocity of displacement of center of pressure in postural sway of hemiparetic 

patients, more significantly compared with concentric exercise. 

 

Keywords: Hemiparesis, stroke, postural sway 
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 تنی در مدل حیوانیتاثیر نانوذرات تیتانا در پرتودرمانی: یک بررسی درون

 5، وحید سمنانی 7، امیر دربندی آذر ٦، رضا نصر ٥نیکوفر، علیرضا 2، مجید جدیدی 4، مصطفی رضایی طاویرانی ٩2،زاده ، هادی حسن2،1حامد معصومی 

 دپارتمان فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 1

 مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران ٩

 مرکز تحقیقات پروتئومیکس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران 4

 مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی فیروزگر، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ٥

 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران ٦

 ایی، تهران، ایرانمرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی قلب شهید رج 7

 مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی کوثر، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 5

 

باشد می های درمان آن پرتودرمانیشیوع سرطان پستان در بین زنان بیشتر بوده که یکی از روشهای مختلف، از میان سرطان مقدمه و هدف:

استرس  باشند که با ایجادها، نانوذرات میکنندهاز جمله این حساسشود. پرتوی استفاده می هایهکنندبرای بالابردن بازده آن از حساسکه 

و پرتودرمانی سرطان پستان در  2TiOافزایی با تابش دارند. در این مطالعه اثر همزمان نانوذره های آزاد، اثر هماکسیداتیو و ایجاد رادیکال

 مدل حیوانی بررسی گردید.

های کنترل، تزریق آناتاز با صورت تصادفی به گروهها بهموش Balb/Cپس از القای تومور آدنوکارسینوما پستان در موش مطالعه:روش 

بندی شده با و بدون تابش  و تابش تقسیم mg/kg 20و ٥ mg/kgتزریق روتایل با دوز با و بدون تابش،  mg/kg 20دوز و  ٥ mg/kgدوز 

 های مختلف با ارزیابی سایز تومور مورد بررسی قرار گرفت.و روند درمان در گروه

های نانوذره آناتاز با و بدون پرتودرمانی مقادیرحجم، حجم نسبی و درصد حجم نسبی، به ترتیب افزایش کم و کاهش در گروه ها:یافته

ت. ترتیب افزایش خیلی کم و افزایش قابل توجهی داشهای روتایل با و بدون پرتودرمانی این پارامترها بهتوجهی را نشان داد. در گروهقابل

IR ای روتایل ههای آناتاز با و بدون پرتودرمانی کاهش و به مقدار منفی و سپس افزایش و به مقدار صفر و مثبت رسید و درگروهبرای گروه

 با و بدون پرتودرمانی تغییرات کمی داشت.

یل سطح دلهای آناتاز بهشوند. کریستالهای توموری میسبب افزایش حساسیت پرتوی سلول ROSدلیل تولید به2TiOنانوذره گیری:نتیجه

 های روتایل موثرترند.بزرگتر، فعالیت فوتوکاتالیکی بیشتر و تولید رادیکال آزاد بیشتر نسبت به کریستال

 TiO2کننده پرتویی، نانوذره : سرطان، پرتودرمانی، حساسواژه های کلیدی
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بر روی  سلول های تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به  Indirubinداروی گیاهی  بررسی اثر

 لوسمی لنفوئیدی مزمن در مقایسه با افراد نرمال در محیط آزمایشگاه

 

 *٦،2کوخایی، پرویز ٥، شهربانو رستمی4، محمد فرانوش1،2، نیلوفر غنی زاده ٩، افسانه آقایی2بیژن صدیقی مقدم،2،1دحبیب جعفری نژا

 

 مرکز تحقیقات سرطان و گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -1

 مرکز تحقیقات انتقال خون، موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، تهران، ایران -٩

 مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران -4

 مرکز تحقیقات هماتولوژی آنکولوژی و پیوند سلول های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران-٥

 نسکا، بیمارستان دانشگاه کارولینسکا، استکهلم، سوئدآزمایشگاه ایمونولوژی و ژن درمانی، مرکز سرطان کارولی  -٦

باشد. این بیماری بطور همراه می Bهای های خون است که با تکثیر بیش از حد سلول: لوسمی لنفوسیتی مزمن یکی از انواع سرطانمقدمه

، 1"است. داروی گیاهی ایندیروبین یک ایزومر همراه Bهای با نقص آپوپتوز در سلول CLL. تر استشایع سال ٥0بالای تقریبی در مردان

باشد که به طور اصلی دارای فعالیت ضد لوسمی در بدخیمی های خونی است. هدف ما در این مطالعه بررسی اثر داروی بیس ایندول می ٩"

محیط  مقایسه با افراد نرمال دربر روی  سلول های تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به لوسمی لنفوئیدی مزمن در  Indirubinگیاهی 

فرد سالم فاقد 20فرد مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن به عنوان گروه موردمطالعه و 21 : در این مطالعهمواد و روش هاآزمایشگاه می باشد.

لول های تک ن از افراد، سلوسمی لنفوسیتی مزمن، منطبق شده با سن بیماران به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفت. بعد از اخذ خو

هسته ای خون محیطی به روش فایکول جداسازی شده و در دو گروه همراه با داروی ایندیروبین و بدون دارو در محیط کشت در رقت های 

 Annexinو  MTT،  کشت داده شدند. در نهایت بقاء و آپوپتوز سلول های سرطانی و سالم به ترتیب به روش Mµ 50و40، 10، 20، ٥، 2

V .نتایج تست یافته هامورد بررسی قرار گرفت :MTT  وAnnexin V غلظت  مشخص نمود کهMµ 10  از داروی ایندیروبین در مقایسه

به طور قابل توجهی نسبت به گروه بدون دارو)کنترل( دارای سایتوتوکسیسیتی بالاتری بود   CLLها در بیماران مبتلا به با دیگر غلظت

(0٥.0P< اما این ،)دارو بر روی سلول های افراد سالم تاثیر سایتوتوکسی(0٥.0سیتی قابل ملاحظه ای نداشته استP>.) 

بر روی سلول های Mµ10سیتی مناسبی در غلظت رسد که داروی ایندیروبین دارای فعالیت سایتوتوکسیبحث و نتیجه گیری: به نظر می

ای افراد نرمال هلوسمی لنفوسیتی مزمن شده است در حالیکه این دارو برروی سلول سرطانی داشته و باعث القا آپوپتوز در سلول های سرطانی

 CLLتوان در آینده از این دارو در کارآزمایی بالینی در درمان تاثیر محسوسی نداشته است از این رو با فراهم کردن شواهد تجربی، می

 استفاده نمود.

 

 Annexin V(، CLL،لوسمی لنفوسیتی مزمن ) MTTایندیروبین،  واژگان کلیدی:
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 سمنان پزشکی علوم دانشگاه ههای خوابگا دانشجویان ساکن در آن با مرتبط عوامل و هیرسوتیسم شیوع

 های بیماری گروه .ایوریق صادقی المیرا *، دکتر کیاسری طالبی ، فاطمه میرخانی مجید ، دکتر زیاری عباس ، دکتر طاهری رامین دکتر

 ایران ، سمنان، سمنان پزشکی علوم دانشگاه ی پزشکی، دانشکده ، داخلی

 ایران ، سمنان، سمنان پزشکی علوم دانشگاه ی پزشکی، دانشکده اجتماعی، پزشکی گروه 

 سمنان، سمنان، علوم پزشکی دانشگاه پزشکی، ی اجتماعی، دانشکده پزشکی گروه بر سلامت، مؤثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز 

 ایران

 سمنان علوم پزشکی دانشگاه پزشکی، ی دانشجویی، دانشکده تحقیقات ی کمیته

 ایران گلستان، گلستان، علوم پزشکی دانشگاه ، گز بندر شهدای بیمارستان

 

 آن با مرتبط عوامل و شیوع بررسی ، بنابراین دارد افراد زندگی کیفیت و روان سلامت بر نامطلوبی اثرات هیرسوتیسم : هدف و زمینه

 دانشگاه های خوابگاه ساکن دانشجویان در آن با مرتبط عوامل و هیرسوتیسم شیوع مطالعه تعیین این انجام از هدف . است مهم جوامع در

 .می باشد سمنان علوم پزشکی

 شد، انجام 1392 سال در سمنان علوم پزشکی دانشگاه خوابگاه ساکن دانشجویان تمام روی که مقطعی ی مطالعه این در :اجرا روش

 و ماهانه عادت وضعیت دارو، مصرف قبلی، بیماری ی سابقه) پزشکی ی دموگرافیک، سابقه اطلاعات بخش، سه شامل ای نامه پرسش

 موی میزان فرد تا داده شد انشجویان د به مو رویش میزان و بدن مختلف نواحی از تصویری و ( اول ی درجه در وابستگان هیرسوتیسم

 ,IBM SPSS Statistics (IBM Corp., Armonk با کمک و با ها داده . بزند علامت تصاویر این در را خود بدن در شده روییده

NY, USA) شدند تحلیل و توصیف کای مربع آزمون و توصیفی آمار فراوانی، توزیع جداول از افزار استفاده نرم 19 ی نسخه. 

 دارای نفر 105 تعداد این از که شکایت داشتند خود بدن در پرمویی ( از%٩٦,2نفر) 119 شدند، مطالعه وارد که نفر 330 یافته ها: از

 عادت های دوره و هیرسوتیسم بین معناداری ی رابطه . بودند متوسط ( دارای هیرسوتیسم%4,٩نفر ) 14 ( و%٩2,5خفیف ) هیرسوتیسم

 کلفتی و دانازول مصرف وهیپوتیروئیدی، کیستیک پلی تخمدان آدرنال، مادرزادی هیپرپلازی مثبت، خانوادگی ی سابقه ماهانه نامنظم،

 (P<0/05شد ) مشاهده صدا

 نوع تشخیص جهت بیشتر های بررسی همین منظور به است شایع سمنان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در هیرسوتیسم :گیری نتیجه

 .گردد می ها پیشنهاد آن ای زمینه های ی بیمار و هیرسوتیسم

 شیوع دانشجویان، هیرسوتیسم، :ها کلیدواژه
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-موشدرمتان آزوکسیبا شدهالقا بزرگسرطان رودهروی فلوئورواوراسیل بر -5ترکیب باکریسین در اثرات بررسی 

Balb/C 

 *٩،1، احمدرضابندگی1، مرضیه علیپور٦،نسرین خان محمدی٥، پرویزکوخایی 1، عباس پاکدل4، وحید سمنانی٩، حمیدرضا ثامنی2،1صدیقه یوسفی

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران ،کمیته تحقیقات دانشجویی .2

 گروه بیوشیمی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران .1

 مرکزتحقیقات سلولهای بنیادی سیستم عصبی،گروه علوم تشریح،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران   .٩

 گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران .4

 مرکزتحقیقات سرطان و گروه ایمونولوژی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران  .5

 تشریح،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران گروه علوم .6

های درمانی شیمی درمانی یکی از روش.زنان استمردان وسرطان کولون سومین سرطان شایع وسومین علت عمده مرگ ناشی از سرطان در مقدمه:

 گیرد. بامیاستفاده قرار عنوان داروی مرسوم سرطان کولون مورد است که بهبه مدت چند دهه  (FU-5)فلوئورواوراسیل -٥سرطان کولون می باشد و 

افزایش منظورکاهش سمیت وگردد. محققین به درمانی موفق سرطان محسوب میهای سالم یک مانع بزرگ برای شیمی سمیت این ماده به بافت این حال

واد استخراج شده از گیاهان که حداقل سمیت را دارا هستند مورد ارزیابی قرار می دهند. های ترکیبی این داروها را با م، درماناثربخشی داروهای سنتتیک

یک فلاونوئید طبیعی  کریسینشده است. FU-5باعث افزایش کارایی با  جنستئین و ژرانیول،  FU-5نتایج مطالعات نشان داده است که درمان ترکیبی 

را، بدون رگ زایی، تهاجم و متاستازی سلولی، مهارسرطان را از طریق القای آپوپتوز، تغییرچرخه، رشد  in vitroو  in vivoاست و در مطالعات 

بر روی  FU-5کند. این مطالعه جهت ارزیابی اثرات کریسین در ترکیب با میهای طبیعی مهارعوارض جانبی نامطلوب به سلولهرگونه سمیت وایجاد

کاربردی -در این مطالعه بنیادی روش مطالعه: ( طراحی گردید.DSS( و دکستران سولفات سدیم )AOMموش های سرطانی شده با آزوکسی متان)

( گروه کنترل 1( گروه کنترل سالم ، 2گروه ، تقسیم شدند.  7گرم به طور تصادفی به  2٥-25میانگین وزنی  نر بالغ با Balb/Cموش سوریسر 41،  تعداد

-و50mg/kg ( گروه کریسین با دوز ٦، 100mg/dL( گروه کریسین با دوز ٥،  50mg/dL( با دوز Chروه کریسین)( گFU  ،4 -5( گروه ٩سرطانی 

5-FU  ،7 100( گروه کریسین با دوزmg/dL 5و-FU دوز.  با تزریق داخل صفاقی تکAOM (10mg/kg) وDSS(1.5%) به مدت یک هفته

و همزمان به صورتداخل صفاقی   FU (50 mg/kg)-5 و 100mg/kgو 50درآب آشامیدنی سرطان کولون ایجاد شد. درمان با کریسین در دوزهای 

ال روده بزرگ مورد ها بررسی هیستوپاتولوژی و پاتولوژی ناحیه دیستهفته ادامه داشت. بعد از کشتن موش 5متان شروع  وبه مدت با  تزریق آزوکسی

ائوزین نشان داد -سیلینهماتوکضایعات هایپرپلازی، دیسپلازی وکارسینوما( رنگ آمیزی شده با بررسی مقاطع بافتی )بررسی نتایج:ارزیابی قرارگرفت.

طرفه نشان داد که تعداد ( یک ANOVAآزمون آماری آنالیز واریانس )  ها دارای حداکثر ضایعات می باشد. نسبت به سایرگروه AOMکه گروه 

همچنین تعداد  .(p<0.05ی درمان شده است )هابیشتر از سایر گروه AOMدر گروه Aberrant crypt foci, ACF)کانون کریپت های نابجا)

ACF  ها در  گروهCh50+5FU   در مقایسه با گروه های Ch50 5و-FU ( کاهش معناداری داشتp<0.05 تعداد.)ACF   ها در  گروه

Ch100 5نسبت به  گروه-FU (کاهش معناداری نشان دادp<0.05 درگروه .)Ch100+5FU  5در مقایسه با  گروه هایFU و Ch50  تعدادACF 

-5اختلاف معنا داری نسبت به گروه  Ch50معنادار نبود. گروه   Ch100وCh50+5FU( ولی اختلاف آن با گروه هایp<0.05کمتری مشاهده شد)

FU .افزایش  ونتیجه گیری:بحث  نشان ندادACF  ننشان داد که میزایک گام جهت شناسایی پیشرفت سرطان کولون می باشد. نتایج این مطالعهACF 

کاهش داشته است که نشان دهنده اثرات کریسین در مهارشروع و پیشرفتسرطان کولورکتال است.  AOMدر همه گروه ها ی درمان شده نسبت به گروه 

 و100mg/dL های دوزها می شود. کریسین درACFباعث کاهش تعداد  mg/dL50 ازبهتر mg/dL 100مطالعه ما نشان داد که کریسین در دوز

شده است.  FU-5رد که کریسین در این دوزها موجب افزایش کارایی اثر شیمی درمانی بود و می توان فرض کFU-5با  دارای اثر سینرژستیکی50

، یاثرات ضد سرطانی کریسین در این مطالعه نشان می دهد که با مشکلات جاری مقاومت دارویی، سمیت و هزینه زیاد درمان با داروهای ضد سرطان

 گیرد. مورد توجه قرار FU-5یا در ترکیب با سایر داروهای ضد سرطان در دسترس مانند کریسین می تواند به عنوان یک عامل ضد سرطان به تنهایی  

 فلورواوراسیل،دکستران سولفاتسدیم-٥سرطان کولورکتال، آزوکسی متان، کریسین،  واژگان کلیدی:
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 سرطان معده MKN45های بر سلول Perovskia abrotanoidesی گیاه ارزیابی اثر ضدسرطانی عصاره

 1*، علی خالقیان٩و1، مائده دژم فکر2ا صادقملیک

 سمنان،سمنان،ایران علومپزشکی دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه -2

 سمنان،سمنان،ایران علومپزشکی بیوشیمی،دانشکده پزشکی، دانشگاه بخش -1

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران -٩

 

های که درمانباشد. با توجه اینسرطان معده، چهارمین سرطان شایع در جهان و دومین عامل مرگ ناشی از سرطان می: مقدمه و هدف

کسیدانی ااند و با تکیه بر طب سنتی و عنایت به فعالیت آنتیو عوارض بالا، اثربخشی کاملی از خود نشان نداده موجود برای آن، در عین هزینه

ی هیدروالکلی این گیاه در بهبود سرطان معده، انجام ، این مطالعه، با هدف بررسی تاثیر عصارهProvskia abrotanoidesگیاه دارویی 

 گرفت.

ی سلول گیری شد. ردهآوری ، خشک و عصاره، جمعPerovskia abrotanoidesی تجربی، گیاه : در این مطالعههامواد و روش

ی مسطح، خانه ٣٦از بانک سلولی انستیتو پاستور تهیه و جهت ارزیابی حیاتی در پلیت  MKN45ی انسانی سرطانی آدنوکارسینومای معده

میلی گرم بر میلی  ٥0و  20، ٥، 2هایشده با غلظتهای تهیهی گیاهی تیمار شدند. عصارهساعت استراحت، با عصاره 14انکوبه شده و پس از 

رطانی های سشده استفاده شدند. میزان سمیت داروی گیاهی بر سلولدادهکشت هایلیتر، به صورت محلول جهت در معرض قراردادن سلول

MKN45  با استفاده از تستMTT.بررسی شد ، 

 Perovskiaی گیاه ها با کمک آزمون آماری مجذور کای نشان داد که با افزایش غلظت عصاره: نتایج تحلیل دادههایافته

abrotanoidesی ماندهی باقیهای زندهد سلولداری، درص، با ارتباط معنیMKN45( 002/0، کاهش یافته بود˂Pچ به) 71طوری که 

انحراف معیار درصد  ±ی این گیاه، میانگین لیتر عصارهگرم بر میلیمیلی ٥0و  20، ٥های یک، ساعت پس از انجام مداخله، در غلظت

 ٩5/40±٩4/2درصد و  ٥7/47±٦٩/٦درصد،  1٩/٥٥±٥2/2درصد،  ٩2/٦1±4٦/٩ترتیب، ، بهMKN45ی ماندههای سرطانی زنده باقیسلول

، به مرور زمان و با MKN45ی ماندههای سرطانی زنده باقیزوجی نشان داد که درصد سلول tکمک ها بهدرصد شده بود. تحلیل داده

 (. P˂002/0داری کاهش یافته است )افزایش غلطت، با ارتباط معنی

های سرطانی معده ، اثر کشندگی بالایی بر سلولPerovskia abrotanoidesی گیاه مطالعه نشان داد که عصاره: نتایج این گیرینتیجه

(MKN45.داشتچ این درصد کشندگی، با گذر زمان و با افزایش غلظت، افزایش یافته بود ) 

 ، سرطان معدهPerovskia abrotanoides ،MKN45: واژگان کلیدی
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ز تی اسکن: مطالعه موردی مرکهای معمول سیتی اسکن در پروتکلدزیمتری سیگیری شاخص اندازه

 تصویربرداری امیرالمومنین )ع( سمنان

 *٩، پیمان حجازی1، سروش سیستانی2داریوش خرمیان

 . گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران2

 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده . 1

 استادیار گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان*.٩

 

ها پس از معرفی اسکنرهای مولتی اسلایس و کاهش زمان اسکن و بهبود کیفیت تصاویر تی اسکن در تشخیص بیماریاستفاده از سی مقدمه و هدف:

لتی های پردازش تصویر در اسکنرهای جدید موهای اشعه ایکس و روشوط به پیشرفت در تکنولوژی آشکارسازها، بهبود کارایی تیوبکه عمدتاً مرب

ها ناشی از افزایش گرانیتی، نهای تشخیصی و افزایش تعداد تصویربرداری سیتی اسکن در زمینههای سیاسلایس بوده بیشتر شده است. در کنار پیشرفت

ها و عدم وجود اطلاعات دزیمتری از اسکنرهای موجود در شهر سمنان، هدف از یافتی بیماران رو به افزایش است. با توجه به افزایش این نگرانیدز در

 روشکرار بود. های پرتتی بر روی فانتوم در پروتکلتی ناشی از یک اسکنر مولتی اسلایس سیگیری شاخص دزیمتری وزنی سیاین تحقیق اندازه

( در مرکز و اطراف )بالا، پایین، راست و چپ نزدیک به سطح بیرونی فانتوم( یک فانتوم WCTDIتی اسکن ): شاخص دزیمتری وزنی سیمطالعه

ل موثر با طو DCT-10متر به وسیله اتاقک یونیزان قلمی مدل سانتی ٩1و  2٦متر، از جنس پرسپکس به ترتیب با قطر سانتی 10استاندارد سر و تنه با طول 

هایی از لههای دیگر فانتوم میگیری اتاقک یونیزان در محل مورد نظر قرار داده شده حفرهگیری شد. در هر اندازهمتر باراکودا اندازهمتر و مولتیمیلی200

بیمار مراجعه کننده به منظور  10ی شد. پارامترهای تایش به صورت میانگین پارامترهای تابشسازی محیط تابش پر میجنس خود فانتوم به منظور یکنواخت

 Somatom Emotionاسلایس زیمنس مدل  1ها بر روی اسکنر گیریلگن و قفسه سینه تعیین شد. تمام اندازه-تی سر، شکمهای سیآزمون

DUO.آمپر بود. برای اسکن شکممیلی 240و برای اسکن قفسه سینه  2٦0لگن -: شدت جریان تابشی به فانتوم برای اسکن سر و شکمهایافتهانجام شد-

متر در نظر میلی20ها ثابت و برابر با بود. ضخامت اسلایس در همه تابش kV 220و برای اسکن سر kV 2٩0لگن و قفسه سینه ولتاژ تیوب اشعه ایکس 

 ٥/12±٥/2و  ٦/14±٩/2، 7/2٦±7/1لگن و قفسه سینه به ترتیب برابر با -های سر، شکمگیری شده برای آزموناندازه WCTDIگرفته شد. میانگین 

ری گیسینه اندازهلگن و قفسه-تی شامل اسکن سر، شکمبرای سه آزمون پرتکرار سی WCTDI: در این تحقیق گیرینتیجه( بود. mGyگری )میلی

دهد. ( را نشان می٦0 mGyاتحادیه اروپا ) 2٣٣٣( و ٦٦ mGyانگلستان ) 100٩در اسکن سر نسبت به گزارش سال  WCTDIهای ما میزان کمتر شد. یافته

اتحادیه اروپا  2٣٣٣(  و کمتر از گزارش سال mGy 2٣انگلستان ) 100٩لگن بیشتر از مقادیر گزارش شده سال -برای اسکن شکم WCTDIمقادیر 

(mGy بود. مقادیر ٩٥ )WCTDI  100٩برای اسکن قفسه سینه بیشتر از مقادیر گزارش شده سال ( انگلستانmGy 27 و کمتر از گزارش سال  )2٣٣٣ 

ه سطح های دریافتی بیماران و رسیدن بسازی دزسینه نیاز به بهینهلگن و قفسه-دهد در دو اسکن شکمهای ما نشان می( بود. یافته٩0 mGyاتحادیه اروپا )

 دز مطلوب وجود دارد. 

 یساسلا یاسکن، اسکنر مولت تییس یمتریاسکن، شاخص دز یت یس یمتریدز: کلمات کلیدی
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کاپرولاکتون/ژلاتین/آلژینات به روش یابی رگ مصنوعی پلیمری از پلیساخت و مشخصه

 الکتروریسی

 
 3، دکتر مریم تاج آبادی5، دکترسید محمدصادق نوربخش5ماریا قاسمی

 های نوین، دانشکده مهندسی پزشکیدانشگاه سمنان،پردیس  علوم و فن آوری -1

 علم وصنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژیدانشگاه  -2

  چکیده
، تکثیر و تمایز ها به آن، مهاجرت سلولیمناسب با امکان چسبندگی سلولو مکانیکی طراحی یک داربست با ساختار فیزیکی مهندسی بافت 

عنوان فنی ساده و موثر برای تولید الیاف پلیمری های اخیر الکتروریسی به در سال.سلولی و در نهایت رشد و جایگزینی بافت جدید است

 بسیار ظریف و ممتد با قطری در حدود چندصد نانومتر در مهندسی بافت مورد توجه قرار گرفت.

تا داربستی  باشدبا روش الکتروریسی می یابی داربست پلیمری برای تهیه رگ مصنوعیمشخصه هدف از پژوهش انجام گرفته، ساخت و

 کمکا ب کاپرولاکتون، ژلاتین و آلژینات برای تهیه داربست استفاده شد.شود. از سه پلیمر پلیبدون درز تهیه  ٦ mmبا قطر کمتر ای استوانه

تصاویر بدست آمده از . طراحی آزمون انجام گرفت و عملیات الکتروریسی از دو نازل به طور همزمان انجام شد Mini Tabنرم افزار 

باشد. با تغییر پارامترهای الکتروریسی میانگین قطر الیاف به می 2/𝝁m 45٦ قطر الیافنشان داد که میانگین بشی میکروسکوپ الکترونی رو

nm 7تین و ژلا آلژینات. با کمک آزمون تبدیل فوریه فروسرخ حضور باشدهای اندوتلیال میرسید که مناسب برای رشد سلول ٩٩

این ارامترها پزیرا تاکنون گزارشی از الکتروریسی آلژینات حل شده در آب وجود ندارد، اما با تغییر  شد،یسی شده در داربست اثبات رالکترو

کند. کاپرولاکتون را در داربست اثبات میحضور پلی ،𝝷1=٥/12 ر های ظاهر شده دایکس پیکآزمون تفرق اشعه در امر محقق شده است. 

ی زاویه تماس اندازه %25افزایش درصد این پلیمرها به یابد که با می افزایشآبدوستی داربست آلژینات  با افزایش درصد پلیمرهای ژلاتین و

 باشد.می 22/210از این دو پلیمر % %20ی زاویه تماس که اندازهرسید در حالی 2٩/٦1به %

رماسنجی های گبا آزمون یابد کهافزایش میای شدن با افزایش درصد پلیمرهای آبدوست ژلاتین و آلژینات میزان آنتالپی و دمای شیشه

TGA  وDSC  .با افزایش درصد پلیمرهای آبدوست و استفاده از دو نازل این پلیمرها باعث چسبندگی و درهم تنیدگی بیشتر به دست آمد

د که با ب پذیری  نشان داده شبا استفاده از آزمون زیست تخری. را افزایش داده استو مدول یانگ  استحکام نهایی تسلیم ها گشته ونمونه

فرابنفش  ها بعد از ساخته شدن با اشعهداربستیابد. کاپرولاکتون نرخ تخریب داربست افزایش میافزایش قطر الیاف و کاهش درصد پلی

گر عدم سمیت نکه بیا های خون بند ناف بر روی آنها قرار گرفت و ارزیابی سمیت سلولی بر روی آن انجام شدو سپس سلول شدنداستریل 

در  سلول ها به خوبی توانستند برروی داربست ها بر روی داربست نیز،ها بود. در آزمون کشت سلولی و بررسی رشد سلولسلولی داربست

 هفتم رشد کنند.  روزهای سوم و

برای ساخت یک رگ مصنوعی بود ترین داربست بدست آمد بیانگر مناسب Mini Tab غلظت بهینه که برای پلیمرها با استفاده از نرم افزار

 باشد.می ٦/2، %  ٥/20، % ٣/27کاپرولاکتون، ژلاتین و آلژینات %که به ترتیب برای پلی

 کاپرولاکتون، ژلاتین، آلژینات واژگان کلیدی: الکتروریسی، داربست پلیمری ، رگ مصنوعی، پلی
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 5935سطح آلودگی میکروبی آب شناگاههای ساحلی دریای خزر در ساری، بابلسر و جویبار در تابستان  

 

 1، سیاره لاریمیان1،آتنا مریخ*2، طیبه راستگو2خلیل الله معینیان

 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران  -2

 شجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانکمیته تحقیقات دان-1

 

وضعیت اقلیمی و نحوه دفع فاضلاب ها و پساب ها،از عوامل مهم تاثیرگذار بر سطح آلودگی میکروبی آبهای شناگاههای  مقدمه و هدف:

و چپکرود  آباد ساری، بابلسرساحلی می باشند. این پژوهش با هدف تعیین سطح آلودگی میکروبی شناگاههای ساحلی دریای خزر در فرح 

 انجام گرفت. 2٩٣٥جویبار در تابستان 

نمونه مطابق با روشهای  54بار نمونه گیری انجام و  7و با فاصله زمانی یک هفته در میان از هر ساحل  2٩٣٥در طول تابستان  روش کار:

استاندارد از نظر تعداد اشرشیا کلی،استرپتوکوک مدفوعی، سودوموناس آئروژنز و باکتریهای هتروتروف تحت آزمون قرار گرفت. داده های 

 -Kruskal-Wallis  ،Whitneyو بر اساس آمار توصیفی و تحلیلی)آزمون های   SPSSده از نرم افزار به دست آمدهبا استفا

MannوOne-sample T Test.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند) 

وعی ، استرپتوکوک مدف( MPN/100ml)اطلاعات بدست آمده نشان داد که میانگین و انحراف معیار باکتریهای اشرشیا کلی  یافته ها:

(MPN/100ml ) سودوموناس آئروژنز ،(CFU/100ml )   و باکتریهای هتروتروف(CFU /100ml )  در شناگاه ساحل فرح آباد

،  412±4٦٣، 402 ±451چ در شناگاه ساحل بابلسر به ترتیب برابر با  4٣1±٩0٥و 214±٥٦، ٦1٦±4٥4، 7٣7 ±٩54ساری به ترتیب برابر با  

 بود.   ٥٩٩±٥٥٣و 20٩±٥٥، 2٥2±54، 175 ±٩٣7گاه ساحل چپکرود جویبار به ترتیب برابر با  و در شنا ٦٣4±4٥4و  254±171

سطح آلودگی میکروبی در ساحل فرح آباد ساری از نظر هر چهار شاخص، در ساحل بابلسر از نظر دو شاخص و در ساحل  نتیجه گیری:

 د. مقایسه ی کیفیت آب شناگاهها با همدیگر نیز نشان داد که تفاوتچپکرود جویبار از نظر یک شاخص بیشتراز استاندارد ملی ایران بو

 کیفیت آب شناگاهها از نظر برخی شاخصها معنی دار می باشد.

 اشرشیا کلی، استرپتوکوک مدفوعی، سودوموناس آئروژنز،باکتریهای هتروتروف، دریای خزر، شناگاه. کلید واژه:
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 متخصص و فوق تخصصفناوری اطلاعات سلامت در خدمت پزشکان 

 ٩، زهرا گنجی٩افسانه زمانی، 1، مهدی کاهویی،*2قاسم دیماذر

 گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 2

 نان، ایرانگروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سم 1

 علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه ٩

پیشرفت فناوری در طول سال های گذشته تغییر قابل توجهی در درمان و مراقبت های پزشکی به وجود آورده است. مقدمه و هدف :

درمان و تشخیص  بیماری ها، به استفاده از این فناوری ها نیازمندند پزشکی مدرن و فناوری ها چنان با هم آمیخته شد ه اند که پزشکان برای 

برای توسعه ی کاربرد فن آوری اطلاعات در بخش بهداشت و درمان و رفع مشکلات مربوط به آن، شناخت قابلیت های آن و آگاهی  از اینرو

 یزان استفاده پزشکان متخصص و فوق تخصص از فناوریاز نیازها و علایق استفاده کنندگان ضروری می باشد. هدف این مطالعه بررسی م

 اطلاعات سلامت در مطب آنها بود.

انجام گرفت. جمع آوری داده ها، بوسیله 2٩٣4-٣٥مطالعه حاضر از نوع کاربردی می باشد که به صورت مقطعی در سال روش مطالعه:

 ده الکترونیک سلامت، پزشکی از راه دور و ارتباطات الکترونیکپرسشنامه پژوهشگر ساخته) دارای چهار محور مدیریت ایمنی بیمار، پرون

نفر  فوق تخصص بودند. روایی محتوای  10نفر متخصص و  7٥نفر بود که  از این میان  ٣٥بود(  انجام شد. در این مطالعه، جامعه آماری 

خ) و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرومبا پرسشنامه بر مبنای بررسی متون علمی و نقطه نظرات صاحب نظران این حوزه سنجیده شد

 آنالیز شد. 1٩نسخه  SPSS( محاسبه شد. داده ها با آمار توصیفی و بوسیله نرم افزار٣01,0

(، پزشکی از راه Mean=٩,0٩: نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات پزشکان به ترتیب در حیطه ی مدیریت ایمنی بیمار )یافته ها

(بود. همچنین بین ویژگی های فردی Mean=2,57( و پرونده الکترونیک سلامت) Mean=1,1٦(، ارتباطات الکترونیک)Mean=1,٦٩دور)

 پزشکان با میزان استفاده پزشکان از فناوری اطلاعات سلامت در مطب آنها، ارتباط معنی داری دیده نشد.

ش از سیستم های موجود درحیطه پزشکی که رسالت همگی آنها کاهنتایج نشان داد با وجود تمایل پزشکان برای استفاده  نتیجه گیری:

 یخطاهای پزشکی و افزایش ایمنی بیمار از طریق گردآوری داده های پزشکی بیماران و بازیابی سریع و بموقع آنها برای اتخاذ تصمیمات بالین

م آشنایی و آگاهی پزشکان از مزایای فناوری نوین در حوزه است، با این وجود میزان استفاده از این فناوری ها به دلایل مختلف از جمله عد

سلامت و عدم آماده سازی زیرساخت های لازم برای پیاده سازی این سیستم ها پایین می باشد. لذا با بکارگیری فناوری های نوین در مراکز 

 هبود بخشید.بیمار را ب-مراقبت سرپایی می توان مدیریت ایمنی بیمار و ارتباطات الکترونیک پزشک

 فناوری اطلاعات سلامت، مدیریت ایمنی بیمار، پرونده الکترونیک سلامت، پزشکی از راه دورکلمات کلیدی:
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 بررسی ارتباط بین سبک رهبری و کارایی بیمارستان ها

 ، سارا ملکی*هادی یوزی

 واقتصادبهداشت،دانشکده بهداشتدانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران،ایران.. دانشجوی دکترای تخصصی اقتصادبهداشت،گروه علوم مدیریت 2

 .دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت دولتی،گرایش منابع انسانی،دانشکده مدیریت وحسابداری،دانشگاه علامه،تهران،ایران1

 

نهایت بهره وری سازمانها می باشد اینکه سبک رهبری مدیران یکی از عوامل مؤثر در افزایش اثر بخشی، کارایی و در مقدمه و هدف: 

 ،سبک رهبری بر چه اساسی باشد کارمندان میتوانند عملکردهای متفاوتی داشته باشند و درنتیجه برونده سازمان تفاوت داشته باشد. بنابراین

 .انجام شده است 2٩٣٥ز در سال این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک مدیریت مدیران با کارایی بیمارستانهای دانشگاهی شهر شیرا

( استفاده شده است، که 1002ایتون) _تحلیلی از نوع مقطعی، از پرشنامه سبک رهبری وروم -برای انجام این مطالهه توصیفیروش مطالعه:

رسشنامه بین کلیه بیمارستان( پ 14مدیر مربوط به  14، به علت کم بودن جامعه آماری)CVRپس از تایید روایی پرسش نامه با استفاده از 

پرسش نامه تکمیل و جمع آوری گردید. داده های مربوط  11مدیران بیمارستان های  جامعه آماری توزیع شد)روش سرشماری( و درنهایت 

طح بیمارستان ها بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو س 14به شاخصهای کارایی بیمارستانها نیز از واحد آمار دانشگاه وکل 

و آزمون پیرسونصورت  t-test ،ANOVA- One wayو با استتفاده از آزمون های آماری  12ورژن SPSS آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار

 .گرفته است

سبک مدیریت مشارکتی به عنوان سبک غالب در جامعه پژوهش از دیدگاه مدیران بوده است)همه بیمارستان ها سبک رهبری یافته ها: 

(درصدمربوط به  بیمارستان بود. از لحاظ بقیه شاخص ها مانند، طول اقامت بیمار، ٣٥ت جو داشتنند(. بیشترین درصد اشغال تخت )مشور

یت اشاخص عفونت، نسبت پرستار به بیمار، درآمد به هزینه و نوع نظام تعرفه،  نیز بیمارستان دستغیب بهترین عملکرد را دارا می باشد. در نه

در بیمارستان مطهری با تغییر سبک  .ری و شاخص های کارایی بیمارستان ها بجز بیمارستان مطهری ارتباط معنی داری پیدا نشدبین سبک رهب

 درصدی داشته اند.( ٣رهبری به مشارکتی شاخص های کارایی بیشتر شده اند.)رشد 

اشته اند  مورد استفاده در این پژوهش عملکرد مناسبی دبه طور کلی بیمارستان های علوم پزشکی از نظر شاخص های کارایی نتیجه گیری: 

ه شاید به علت بکارگیری سبک رهبری مشورت جو بوده است. بنابراین فراهم نمودن پیش زمینه های مدیریت مشارکتی و آموزش مدیران 

 گردد. مناسب برای سازماندر این زمینه می تواند منجر به بکارگیری صحیح این سبک مدیریتی یا انتخاب بهترین سبک مدیریت 

 سبک رهبری، مدیریت مشارکتی، کارایی، بیمارستان کلمات کلیدی:
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ال تولیدی شهرستانهای تنکابن)شمال( و  دامغان درس سبزی خوردندر  شیاکلی وویبریوکلرایاشرفراوانی 

5935 

 *2، طیبه راستگو1، مهسا طاهری توبن 2خلیل الله معینیان

 بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانگروه مهندسی   -2

 گروه میکروبیولوژی، دانشکده ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران  -1

 

ود واند سبب بیماری شاشریشیا کلی شاخص آلودگی میکروبی مواد غذایی می باشد و وجود آن در مواد غذایی هم  می ت: مقدمه و هدف

ایی های خطرناکی است که معمولا از طریق مواد غذای باشد. ویبریو کلرا نیز یکی از پاتوژنهای رودهو هم  نشانگر آلودگی به سایر پاتوژن

وردن که از خو در فصول گرم سال باعث بروز اسهال شدید و حتی مرگ میگردد بنابراین تعیین فراوانی این دو میگروارگانیسم در سبزی 

 پرکاربردترین مواد غذایی محسوب شده  و  به صورت خام مصرف میشوند حائز اهمیت زیادی می باشد.

در دو  شهرستان دامغان و تنکابن  2٩٣٥در این پژوهش فراوانی میکروارگانیسم های اشریشیا کلی و ویبریو کلرا  در  سال :  روش مطالعه

   PCRمونه از مزارع هر شهرستان به طور تصادفی انتخاب و با روش کشت ، آزمایشهای بیوشیمیایی و ن ٩0مورد بررسی قرار گرفت.  تعداد 

بن فراوانی اشریشیا کلی در نمونه های سبزی خوردن تولیدی شهرستان دامغان و تنکا  :یافته هابا روشهای استاندارد مورد بررسی قرار گرفتند.

درصد بود. همچنین فراوانی ویبریو کلرا  در نمونه های سبزی خوردن تولیدی شهرستان دامغان و تنکابن به ترتیب  1/4٩و  ٩/1٩به ترتیب برابر 

نجام شده در مورد کلنی های ویبریو کلرا، بالاترین میزان تطبیق سکوئنس های به ا  PCRدرصد بود. بر اساس آزمایش  7/1٦و   7/2٦برابر 

 درصد تعیین گردید.  ٣2دست آمده با مشخصات ویبریو کلرا در بانک جهانی ژن 

و کلرا  قابل ینتایج نشان داد که فراوانی آلودگی سبزی خوردن تولیدی شهرستان دامغان و تنکابن به  اشریشیا کلی  و  ویبر نتیجه گیری: 

نشان دادکه  تفاوت مشاهده شده در دو شهرستان در مورد فراوانی  اشریشیا کلی و  ویبریو کلرا به   "کای دو"توجه می باشد.  آزمون آماری 

ن حضور ، همبستگی قوی بی ٦٥5/0معنی دار نبوده است . همچنین آزمون  دقیق فیشر با  ضریب فی     VP= ٩47/0و    VP= 200/0ترتیب با 

 معنی دار نشان داد.   VP= 002/0اشریشیا کلی و  ویبریو کلرا را  با  

 ویبریو کلرا، اشریشیا کلی، سبزی خوردن، ،دامغان، تنکابن. کلید واژه:
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 با سوانح  یاز سوانح ترافیک یناش یاندام تحتان یدر بیماران مرد مبتلا به تروماها یمقایسه اختلالات روان

 یترافیک

 عباسعلی ابراهیمیان2*
 های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانمرکز تحقیقات مراقبت.2

 

توانند بر شیوع اختلالات روانی مؤثر باشند. اما معمولاً به هنگام درمان تروماهای اندام تحتانی های حرکتی میمحدودیت: مقدمه و هدف

یرند. لذا گبیماران توجه شده و رسیدگی به اختلالات روانی اینگونه بیماران کمتر مورد توجه قرار میهای جسمی بیشتر به مشکلات و ناتوانی

 .ای با هدف مقایسه اختلالات روانی بیماران مرد مبتلا به تروماهای اندام تحتانی ناشی از سوانح ترافیکی با سوانح غیرترافیکی انجام شدمطالعه

به علت تروماهای اندام تحتانی ناشی  2٩٣4تا مردادماه سال 2٩٣1نگر مصدومینی که از خردادماه سال آیندهدر یک مطالعه : هامواد و روش

 راز حوادث ترافیکی و غیرترافیکی در مرکز ترومای سمنان )ابتدای مطالعه بیمارستان امیرالمومنین )ع( و سپس کوثر( بستری شده بودند، بطو

طراب و شناختی و پرسشنامه افسردگی، اضها شامل پرسشنامه جمعیتقرار گرفتند. ابزار گردآوری دادهتصادفی انتخاب شده و مورد مطالعه 

س در های روانی خود در یکماه منتهی به تروما تکمیل کنند. سپها را بر اساس ویژگیاسترس بود. در ابتدا از بیماران خواسته شد تا پرسشنامه

ها با استفاده از آزمون آماری فریدمن تحلیل ها مجددا توسط بیماران تکمیل شدند. دادهین پرسشنامهماه پس از تروما ا ٩و  2فواصل زمانی 

 شدند.

و در گروه حوادث  ٣7/٩٩±71/5بیمار تحلیل شدند. میانگین سن مصدومین در گروه حوادث ترافیکی  2٥٩های مربوط به داده: هایافته

در  %٣/٩1در گروه حوادث ترافیکی و  %1/٩0فراوانی تروماهای اندام تحتانی در هر دو گروه ) سال بود. بیشترین ٣5/4٩±02/24غیرترافیکی 

های راست و چپ پا بود. نتایج نشان داد که اختلالات روانی، پس از تروماهای اندام گروه حوادث غیرترافیکی( مربوط به تروماهای ساق

ین نتایج نشان داد که بین شدت اضطراب و استرس یکماه پس از حادثه و بین افسردگی تحتانی در دو گروه مورد مطالعه شدت یافته بود. همچن

 (. P˂0.05داری وجود دارد )بیماران در فاصله زمانی سه ماه پس از حادثه در دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنی

های وند، در طی ماهشدچار تروماهای اندام تحتانی میاختلالات روانی در افرادی که به دلیل حوادث ترافیکی و غیرترافیکی : گیرینتیجه

کند. اما این افزایش در مصدومینی که دچار تروماهای اندام تحتانی ناشی از حوادث غیرترافیکی اول تا سوم پس از تروما افزایش پیدا می

ود در فاصله شند، بیشتر است. بنابراین پیشنهاد میااند در مقایسه با مصدومینی که به دلیل حوادث ترافیکی دچار اینگونه تروماها شدهشده

های روانی بیشتری از این گروه از مصدومین و بویژه مصدومین ناشی از حوادث غیرترافیکی زمانی سه ماه پس از اینگونه حوادث حمایت

 بعمل آید.   

 تروما، حوادث ترافیکی، اختلالات روانی، اندام تحتانی: کلمات کلیدی

 

 

 

 

 



گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه ن خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش  5935اسفند ماه  6و5دندا

نپزشکی گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندا  دانش

 128 

 

 

 

 

 

 

 خلاصه مقالات

 های همایش سالیانه پوستر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه ن خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش  5935اسفند ماه  6و5دندا

نپزشکی گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندا  دانش

 129 
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Background: Microalgae's have been shown have medicinal properties but any study has not been 

conducted to investigate its effects on learning and memory in female pups rat. We hypothesized that 

Spirulina platensis microalgae (SPM), because of its components, can enhance memory consolidation 

in rats. Therefore this study was conducted to investigate the effect of different levels ofSPM on 

memory consolidation in female rat pups. 

Methods:  In this study fifty female pups rat were randomly divided into five groups (10 rats in each 

group) and orally treated with SPM for 21 days. The control rats received the distilled water. The 

animals in the other groups were orally treated with SPM at rates of 50, 100, 200 and 400 mg of 

SPM/kg of body weight. Inhibitory avoidance (IA) task was performed to evaluate memory 

consolidation.For habituation to apparatus, each rat was placed in the illuminated compartment and 

the guillotine door was raised 5s later. After entering to the dark compartment, animals were 

transferred into the home cage and the trial was repeated 30 min later. 30 minutes after second session, 

rats were trained in IA task (one trial, 0.5 mA, 3s foot shock).  Memory retention was tested 24 h later 

during which the latency to re-enter to the dark compartment was recorded. This latency time was 

considered as the measure of memory retention.   

Results: The results showed that SPMenhances memory retention at doses of 200 and 400 mg/kg 

than the control group.  

Conclusion:It can be concluded that oral supplementation of Spirulina microalgae can improve 

memory consolidation which may be related to their compounds. 

Key words: Memory consolidation, Pups rat,Spirulina microalgae 
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Semnan, Iran: first report of O25b-ST131clone  
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Introduction and objectives: This study describes emergence of ST131 Escherichia coli (E. coli) 

clone in hospitalized patients with recurrent urinary tract infection (RUTI) in Semnan city, Iran for 

the first time. Bacterial contributing factors which may drive recurrences in patients like antibiotic 

resistance, phylogenetic groups and virulence factors of isolates were also investigated and compared 

between the two reinfection and persistence groups of RUTI isolates. Materialsand methods: We 

grouped the isolates into reinfection or persistence based on ERIC-PCR method. The term 

“reinfection” used when a strain showed different pattern of ERIC from the original strain in the first 

exposure while “persistence” defined as the re-occurrence of an identical ERIC type of strains through 

two consecutive attacks.  

Results: We detected 2 separate phases of ST131 E. coli found in 10/24 RUTI patients who 

hospitalized in internal and/or internal ICU wards.  Among 61 RUTI E. coli isolates, 24 (39.3%) and 

37 (60.6%) belonged to reinfection and persistence groups, respectively. The resistance rate against 

trimethoprim/sulfamethoxazole and levofloxacin was significantly higher among persistence isolates. 

The prevalence of ESBL genes in persistence group was higher in comparison with reinfection group. 

The prevalence of iuta(47, 77%) and kpsmtII (30, 49.2%) was predominant among 61 RUTI isolates. 

Phylogroup B2 showed significantly higher rates of adhesin than non B2 isolates. Fourteen (58.3%) 

isolates belonged to O25b-ST131 clone in which all harbored CTX-M-15 except for one. fimH30 

subset was detected in 11/14 O25b-ST131 isolates. Among O25b-ST131 isolates, virotype C was the 

most prevalent virotype (11, 73.3%). Conclusions: To our knowledge, this is the first report of ST131 

E. coli outbreak in Iran. We found two separate phases of ST131 E. coli outbreak in internal and/or 

internal ICU wards of a teaching hospital. Contaminated environment and contact with colonized 

patients involved in dissemination of this clone.   We also found that resistance against 

trimethoprim/sulfamethoxazole and levofloxacin with exclusive activity in UTIs can facilitate the 

development of persistence isolates.  

Keywords: O25b-ST131Escherichia coli, recurrent urinary tract infection, phylogenetic groups, 

virulence factors, Iran 
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Introduction and objectives:The frequency of CTX-M extended-spectrum-β-lactamase (ESBL)-

producing Klebsiella pneumoniae isolates is increasing worldwide. However, antimicrobial 

resistance pattern and phylogenetic data provided in Semnan so far have been limited and the 

implications for public health remains to be elucidated.  In this study we investigated the prevalence 

of CTX-M types in diverse phylogenetic groups for the first time in isolates recovered from 

hospitalized patients in Semnan. 

Materials and methods: Totally, 125 K. pneumonia isolates collected from different samples 

recovered from hospitalized patients from April 2015 to March 2016. All isolates confirmed by 

traditional biochemical tests. Afterward antimicrobial susceptibility testing was performed which is 

followed by determination of phylogenetic groups (KpI, KpII, and KpIII) using RFLP-PCR method. 

Then all isolates were subjected to characterize CTX-M groups 1, 2, 8, 9, 25. 

Results: Amikacin and carbapenems showed the highest susceptibility rates (85.6%, 70-80%), 

respectively. The frequency of phylogenetic groups of KpI, KpII, and KpIII were 73.6%, 23.2%, 

2.4%, respectively. One isolate was considered unknown. Regarding CTX-M types, CTX-M 1 

accounted for 73 out of 125 (58.4%) of isolates followed by CTX-M 25 (n=7, 5.6%), CTX-M 8 (n=2, 

1.6%), CTX-M 9 (n=2, 1.6%). We found that (76.7-100%) of all CTX-M carrying groups belonged 

to KpI. We also found that 10 isolates carried both CTX-M groups simultaneously of which 9 

belonged to KpI.   

Conclusion:  Coexistence of KpI and CTX-M groups may contribute to the observed high rate of 

antimicrobial resistance. Our findings have clinical implications for selecting empiric antimicrobial 

drug therapy when infection caused by CTX-M producing K. pneumonia was suspected. 

Keywords:  Klebsiella pneumoniae; CTX-M groups; phylogenetic groups 
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Introduction and objectivesThe objectives of our study were to determine the distribution of 

phylogenetic groups among K. pneumonia isolates recovered from hospitalized patients in Kosar 

hospital in Semnan city and to investigate the relationship between the antibiotic resistance patterns 

and phylogenetic groups.  

Materials and methodsWe obtained 125 K. pneumoniae isolates between April 2014 to March 2015 

from hospitalized patients. the sample sources were urine (80, 64%), respiratory secretion (38, 

30.4%), wound (5, 4%) and blood (2, 1.6%).  The samples collected from patient ages between 9 and 

93 years old (63.1± 21.6). Seventy (56%) patients were female while 55 (44%) were male. Most of 

our isolates recovered from hospitalized patients in internal (39, 31, 2%) and internal-ICU wards (37, 

29.6%). Antimicrobial susceptibility testing was performed for different classes of antimicrobial 

agents. The phylogenetic group of isolates were determined using RFLP-PCR method. Furthermore, 

the prevalence of TEM and SHV was assessed using PCR.    ResultsThe most susceptibility rate was 

observed against amikacin (n=107, 85.6%), meropenem (n=102, 81.6), imipenem (n=100, 80%), and 

ertapenem (n=88, 77.4%).  RFLP-PCR method separated the isolates phylogenetically as follows: 92 

(73.6%) isolates were identified as Kp, 29 (23.2%) isolates as KpII, 3 (2.4%) isolates as KpIII, and 

one (0.8%) isolate as unknown.  The highest resistance percentages were seen in KpI, followed by 

KpII and KpIII. There were no significant association between phylogenetic group and resistance 

profile. Sixty-five (52%) and 82(65.6%) isolates were carried TEM and SHV ESBL, respectively. 

More than 80% of KpI isolates were positive for at least one of the ESBLs mentioned before in which 

resistance against cefotaxime was revealed.    

ConclusionNot only was KpI the most predominant phylogenetic group, but the highest rate of 

resistance was also observed in KpI group. High prevalence of TEM and SHV which may favor their 

survival in the hospital setting raise additional concern in limiting therapeutic options. 

Keywords: Klebsiella pneumoniae, phylogenetic group, TEM, SHV, Iran  
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 فرونتال مغز در خاموشی حافظه ترسنقش قشر پره 

 1، پرنیا ترحمی 2، علی رشیدی پور2، عباسعلی وفایی*1و2معصومه دادخواه

 پزشکی سمنان، سمنان، ایرانمرکز تحقیقات و دپارتمان  فیزیولوژی، دانشگاه علوم .2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.1

 مقدمه و هدف:

ارائه مکرر محرک شرطی در غیاب محرک غیرشرطی، پاسخ ترس را تضعیف می کند که به این فرآیند خاموشی ترس می گویند. شواهد 

جهت تنظیم فیزیولوژیکی تشکیل حافظه ترس و خاموشی مورد نیاز هستند. mPFCزیادی نشان می دهد که ارتباط بین آمیگدال هیپوکمپ و 

نبی آمیگدال ، هیپوکمپ و ناحیه اینفرالیمبیک پره فرونتال کورتکس در فرآیندهای خاموشی نقش دارند. مدارهای نورونی شامل بخش جا

مکانیسم های مرتبط با خاموشی ترس به دلیل قابلیت های کلینیکی مورد توجه هستند. بنابراین انجام مطالعات بیشتر در مورد مکانیسم های 

 ترس ضروری به نظر می رسد.

 روش مطالعه

و SID،PUBMED  ،Science directن مقاله از نوع مروری بوده و در تدوین آن از جست وجوی کتابخانه ای و اینترنتی در سایت هایای

 .پژوهشی معتبر استفاده شده است -از مقالات علمی

 یافته ها

رکزی آمیگدال تحریکی به سلول های هسته ممطالعات مختلف نشان می دهند که ناحیه اینفرالیمبیک کورتکس پره فرونتال با ارسال نورونهای 

آنهارا فعال می کند تا  منجر به عدم بیان پاسخ ترس و خاموشی گردد.  نورونهای این هسته از نوع مهاری گاباارژیک هستند. خاموشی ترس 

 یک نوع یادگیری جدید است که در طی آن فایرینگ نورونهای اینفرالیمبیک افزایش می یابد.

 نتیجه گیری:

با توجه به اهمیت درمان بیماری هایی که در آنها خاموشی ترس به درستی انجام نمی شود کشف مکانیسم های مرتبط با حافظه ترس می  

 تواند منجر به ارائه راهکارهای درمانی  جدید برای درمان این بیماری ها باشد.

 اینفرالیمبیک، خاموشی، ترس کلمات کلیدی:
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 in vitro( بر ایلئوم موش به روش  Super mintبررسی اثر ضد اسپاسمی عصاره نعنا ) 

 2، رضا واشقانی فراهانی2، میترا امامی ابرقویی *2هما دادرس طوسی

 ، سمنان، ایراندانشگاه علوم پزشکی سمنان ،فیزیولوژی و فارماکولوژی .دپارتمان2

 

: مطالعات پیشین نشان داده که نعنا گیاهی ست که در طب سنتی برای درمان بیماری روده تحریک ناپذیر و اسپاسم های روده  زمینه وهدف

 ای استفاده می شود. با این وجود مکانیسم این عمل هنوز واضح نیست.

( در حمام بافتی  1-٩  cmگرم ( مورد استفاده قرار گرفتند. قطعاتی از ایلئوم  )  110-1٥0) با وزن    Wister: موش های نر  روش بررسی

ml ٥0  حاوی محلول تیرود با دمایC  ٩7  ( 5 ,2همراه با گاز کربوژن% co 295% o قرار داده می شود . ایلئوم با فرکانس )0.1 Hz 

 تحریک و انقباض توسط فیزیوگراف ثبت می شود.

در ایلئوم موش باعث ایجاد انقباضاتی شد که توسط آتروپین مهار شدند. اضافه   Hz 0.1: مطالعات حاکی از این بود گه تحریک  یافته ها

 باعث کاهش انقباضات به صورت یک حالت وابسته به دوز شد. Hz 0.1کردن عصاره آبی نعنا به حمام بافتی در طی تحریک 

 می رسد که نعنا اثر خود را توسط مهار سیستم کولینرژیک اعمال می کند. : اینگونه به نظر نتیجه گیری

 : نعنا  ،  تحریک روده ، ایلئوم موش  کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه ن خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش  5935اسفند ماه  6و5دندا

نپزشکی گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندا  دانش

 135 

 

 ( بر انقباضات ایلئوم خوکچه هندیValeriana Officinalisاثر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه سنبل الطیب )

 2، الهه صابریان2ابرقویی، میترا امامی * 2هما دادرس طوسی

 ، سمنان، ایراندانشگاه علوم پزشکی سمنان ،فیزیولوژی و فارماکولوژی .دپارتمان2

( به طور سنتی در معالجه بسیاری از اختلالات گوارشی کاربرد داشته و Valeriana Officinalisگیاه سنبل الطیب ) زمینه و هدف :

شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه سنبل الطیب احتمالاً موجب کاهش انقباض عضله صاف و حرکات روده می

 انجام شد. In Vitroبر انقباضات ایلئوم خوکچه هندی به روش 

 ٩٩تا  1قطعه از ایلئوم آن به طول  ٦سر خوکچه هندی نر انجام شد. پس از کشتن حیوان حداقل  ٥این مطالعه تجربی روی  : روش بررسی

الکترود  1گراد قرار گرفت. سپس هر نسج در بین درجه سانتی ٩7متر جدا و در محلول تیرود نرمال و جریان گاز کاربوژن و حرارت سانتی

لاتور مرتبط شد و انقباضات روده توسط یک ترانس دیوسر ایزوتونیک به فیزیوگراف منتقل و ثبت گردید. پس قرار گرفت و به یک استیمو

های مختلف و در ضمن تحریک ایلئوم به حمام بافت اضافه شد و مجدداً انقباضات ثبت گردید. از از آن عصاره گیاه مذکور در غلظت

 پاسخ تهیه شد. 7هربافت حداقل 

سبب   Hz  2/0لیتر در طی تحریک   گرم در هر  میلیمیلی ٥00و  2٥0، ٥0، 2٥، ٥های ره ریشه گیاه سنبل الطیب با غلظتعصا ها :یافته

 ٥٩/47درصد،  07/٩٦درصد،  4٥/٩4کاهش طول انقباضات ایلئوم خوکچه هندی به طور وابسته به مقدار گردید که درصد کاهش به ترتیب 

 (.P<0.05لیتر بود )گرم در میلیمیلی ٥0درصد این اثر در غلظت ٥0بود. فعالیت  درصد 11/7٦درصد و  41/٥٦درصد، 

شود. این مطالعه نشان داد که عصاره سنبل الطیب به طور وابسته به دوز موجب کاهش  انقباضات ایلئوم خوکچه هندی می گیری:نتیجه

ل کولین می شود که این انقباضات توسط آتروپین کاهش می یابند باعث آزاد شدن استی Hz  2/0مطالعات پیشین نشان دادند که تحریک   

م س. این احتمال وجود دارد که عصاره سنبل الطیب تاخیر خود را از تداخل با اثر مهاری سیستم کولینرژیک اعمال کند. البته برای درک مکانی

 اثرات سنبل الطیب نیاز به مطالعات بیشتر است.

 عصاره، انقباضات ایلئوم، سنبل الطیب کلمات کلیدی:
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 استرس حاد بر باز تثبیت حافظه   ارزیابی نقش گیرنده های موسکارینی کولی نرژیک در اثرات

 1، علی رشیدی پور*1، عباسعلی وفایی2، محمدصالح موحد2، علی بوستانی2، حسین رجب زاده2حسین بزرگی

 سمنان، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، .2

 مرکز تحقیقات و دپارتمان  فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.1

 

این  هدف  : مطالعات اخیر نشان می دهند که اعمال استرس حاد بعد از فعال سازی حافظه، بازتثبیت آن را مختل می کند.مقدمه و هدف

 نقش گیرنده های موسکارینی کولی نرژیک بر اثرات استرس حاد بر روند باز تثبیت حافظه احترازی غیر فعال بوده است.  مطالعه تعیین 

میلی  5در مدل یادگیری احترازی غیرفعال آموزش داده شدند )شوک ر این مطالعه تجربی موش های سوری نر روش ها: د

سازی حافظه لافاصله بعد از فعالدقیقه( ب 51از محدود کننده به مدت  ثانیه(. استرس حاد )با استفاده 9آمپر برای مدت 

میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن(  2و  ٥/0اعمال گردید، بطور همزمان آتروپین به عنوان آنتاگونیست گیرنده موسکارینی کولی نرژیک )

بعد از فعال سازی مورد بررسی  59و  55، 3، 3حافظه موش ها ، در طی روز های   شد.به صورت داخل صفاقی به حیوان تزریق 

 قرار گرفت.

یست ننتایج: نتایج نشان داد که استرس حاد به تنهایی موجب اختلال در بازتثبیت حافظه می شود. این اثرات با تزریق آتروپین به عنوان آنتاگو

 مهار شد. موسکارینی کولی نرژیکگیرنده 

یافته های این مطالعه نشان داد گیرنده های موسکارینی کولی نرژیک نقش مهمی در وساطت اثرات استرس حاد بر بازتثبیت  نتیجه گیری:

 حافظه بازی می کند. 

 استرس حاد، باز تثبیت حافظه، حافظه ترس، دستگاه احترازی غیر فعال، گیرنده موسکارینی کولی نرژیک کلمات کلیدی:
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ک مدل حیوانی برای القاء به عنوان ی ‘ (CUMS)استرس مزمن ملایم غیر قابل پیش بینی ’تکنیک ایجاد 

 افسردگی

 * 1، کتایون صداقت1، علی رشیدی پور1،عباسعلی وفایی2سیده زهرایوسفیان

 .کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان، ایران2

  مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان،ایران.آزمایشگاه استرس مزمن، 1

افسردگی یکی ازشایع ترین ومخرب ترین بیماری های روانی است.  سه نشانه اصلی افسردگی شامل: عدم تمرکز، فقدان مقدمه و هدف: 

ل ان است و در مدل سازی حیوانی قابعلاقه ولذت  واحساس  خستگی مزمن می باشد. اگرچه یکسری ازنشانه های افسردگی منحصر به انس

ارزیابی نمی باشد مثل احساس گناه خلق افسرده وافکارخودکشی اما سایرجنبه های سندرم افسردگی درحیوان قابل مدل سازی است. مدل 

ک استرس زا با در جوندگان از ایجاد چند تحری (Chronic unpredictable mild stress, CUMS)استرس مزمن ملایم غیر قابل پیش بینی 

بر اساس وقایع زندگی پر اضطراب انسان  CUMSهفته بطور پیوسته ادامه پیدا می کند، تشکیل شده است.  ٩-٥شدت ملایم درروز که بمدت 

 رها طراحی شده است و در مقایسه باسایر روش های ایجاد افسردگی مزمن در حیوانات از ارزش بالاتری برای ایجاد علایم افسردگی برخوردا

در حیوانات کار دشواری است زیرا بکار گیری یک برنامه و تکنیک که در یک آزمایشگاه موفقیت آمیز  CUMSاست. القاء موفقیت آمیز 

 CUMSبوده ممکن است در آزمایشگاه دیگر کاملا بدون نتیجه باشد. بنابراین هدف  آزمایشگاه ما القاءی موفقیت آمیز افسردگی با روش 

اد این مدل از نژاد برای ایجروش مطالعه:  در ایران بود تا بتواند بعنوان پایه ای برای تحقیقات درمانی افسردگی قرار گیرد.برای اولین بار 

روزحیوانات در اتاق  20گرم بودند. جهت عادت به محیط بمدت  1٥0تا  100نر بالغ استفاده شد. حیوانات در محدوده وزنی  Wistarرت 

ادامه و دریافت  CUMSهفته(+٩) CUMS  -1هفته،  5بمدت  CUMSاسترس -2شدند. گروه های آزمایش شامل: مربوط به خود نگهداری 

میلی  ٥کنترل با دریافت روزانه -1کنترل بدون استرس و  -1 هفته(. گروه های کنترل شامل: ٥) Fluoxetin (IP)میلی گرم/کیلوگرم  ٥روزانه 

هفته( بودند. انواع استرس زای ملایم متنوع روزانه شامل: پوشال خیس، محرومیت از آب یا غذا، شنای  ٥) Fluoxetin (IP)گرم/کیلوگرم 

نوع ازانواع استرسورهای ذکر شده اعمال می شد.  ٩اجباری، استرس محدود کننده، ترس از ارتفاع و استرس نور و صدا بوده است. روزانه 

 open fieldو  sucrose preference test :ات از دو تست استاندارد سنجش رفتار افسردگی شاملبرای اطمینان از ایجاد افسردگی در حیوان

test  استفاده کردیم. جهت انالیز داده ها از روش اماری ANOVA .( درصد  %٣٥یافته ها نشان داد که )یافته ها:  یک طرفه استفاده شد

ند ضمنا افسردگی بطور معنی داری موجب تغییر در مصرف سوکروز و افزایش در مقایسه با کنترل افسرده شد CUMSحیوانات در دوره 

 P<0.001درمقایسه باگروه کنترل وگروه افسرده تحت درمان فلوکستین، تفاوت معنی دار) CUMSاضطراب گردید.نتایج نشان دادکه گروه 

م افسردگی شد. بین گروه افسرده با دریافت فلوکستین موجب برطرف کردن علائ (P<0.001از طرفی فلوکستین بطور معنی داری ) ( داشتند.

با تکنیک بکار برده شده در این آزمایشگاه   CUMSنتیجه گیری: وگروه کنترل وکنترل بادریافت فلوکستین تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

وثری تخفیف اثرات افسردگی بطور م توانست بصورت موفقیت آمیزی افسردگی را در حیوانات القاء کند. از آنجا که فلوکستین توانست

بکار گرفته شده در این مطالعه می تواند بصورت مدل مناسبی برای بررسی های آینده دارویی در کشور بکار گرفته  CUMSدهد، تکنیک 

، افسردگی Depression   ;، استرس مزمن ملایم غیرقابل پیش بینیchronic unpredictable mild stress (CUMS) کلمات کلیدی:  شود.

 ،Fluoxetine  )فلوکستین )ضد افسردگی با مهار بازجذب سروتونین ، 
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 اثر داروی بتابلاکر پروپرانولول بر تغییرات حافظه

 ٩،نیلوفر ترابی سبزوار1،ملیحه صمدی*2الهام انوری آذر

 ، اردبیل، ایران.کارشناسی ارشد زیست شناسی ،مدرس دانشگاه پیام نور مشگین شهر2

 ، اردبیل، ایرانکارشناسی ارشد زیست شناسی،دبیر آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل. 1

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان، ایران .٩

 

دوست مثل  چربی بتابلاکرهای کنند.رنرژیک ایفا میرا در گیرنده های آد آنتاگونیستیی هستند که نقش داروهابتابلاکرها  مقدمه:

و میتوانند به درون مغز توزیع میشود کنندبه راحتی از سد خونی و مغزی  عبور می انواع آریتمی به کار میرودپروپرانولول که برای درمان 

ج و یطه تغییرات حافظه توسط پروپرانولول ، نتایبررسی مطالعات انجام شده در ح . را تغییر دهدبر بسیاری از عملکرد مغز از جمله حافظه 

دف ه اثرات متفاوتی را نشان داده است،لذا نیاز به مطالعات بیشتر در این زمینه احساس می شود.با توجه به این ضرورت ، این مطالعه مروری با

 اف تعدادی از مقالات نمایه شده در سایت هایبرای رسیدن به این اهد روش مطالعه: بررسی اثرات پروپرانولول بر حافظه انجام شده است.

های حافظه رویدادها و محرککند و نتایج نشان داد که پروپرانولول به تنهایی حافظه را مختل می یافته ها: علمی مورد بررسی قرار گرفت.

ند . ککاری را در انسان و میمون نیز مختل میاین دارو حافظه کند . اما همراه با نالوکسان حافظه را مختل نمیکند. احساسی را تضعیف می

دوپامین( بر روی یادگیری  2Dطی تحقیقی مشخص شد که مصرف همزمان پروپرانولول و سولپرید )یک آنتاگونیست برای رسپتورهای شبه 

پتور در ن دهنده تعامل این دو رسکند که نشاها را بر روی یادگیری فضایی تشدید میگذارد و به مقدار قابل توجهی اثرات منفی آنتأثیر می

نکه فعالیت رغم ایباشد .هیچ تأثیر سریع و بلند مدتی بر روی بازیابی حافظه در مورد پروپرانولول گزارش نشده است. علییادگیری می

له پس که بلافاص وکسان راتقویتی نالپروپرانولول به داخل آمیگدال، اثرات  0/٩ µgدهد. تزریق سمپاتیکی را به مقدار قابل توجهی کاهش می

نفرین راپیافزایشی نواز یادگیری به داخل آمیگدال تزریق شده بود، مهار کرد. تزریق دوزهای بالاتر پروپرانولول در داخل آمیگدال، اثرات 

نتیجه ت. تأثیر اسبی کند. اما در دوزهای پایین بر روی آنرا مهار می یادگیری بر روی یادداری حافظهشده به صورت محیطی بعد از  مصرف

بل از دهد. استفاده از پروپرانولول قی احساسی را افزایش میکه استرس یادآوری مربوط به حافظهتحقیقات اخیر نشان داده است  گیری:

باشد. افظه میح ی نقش سیستم بتا آدرنرژیکی در اثرات استرس بر روی یادآوریکند که نشان دهندهانجام فعالیت این اثر افزایشی را مهار می

 با توجه به نتایج این مطالعه ، مطالعات بیشتری برای اثرات پروپروانولول بر حافظه در دوزهای مختلف پیشنهاد میشود.

 بتابلاکرها،پروپرانولول،حافظهواژه های کلیدی: 

   

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%28%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%28%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%29
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Abstract  

Objectives: The increase in carbapenem resistant Gram negative bacilli (GNB) is of global concern. 

Hence, it is important these organisms be accurately identified for infection prevention control 

purposes.  

Methods: A total of 680 GNB were collected from March 2015 to March 2016. Phenotypic 

characterization of carbapenemase producing GNB was performed using a commercial combined 

disc test (Rosco, Denmark) for 82 and 37 carbapenem non-susceptible Enterobacteriaceae and non-

fermenting bacteria (NFB), respectively. A multiplex PCR assay that characterized the blaNDM, 

blaKPC, blaOXA-48, blaIMP and blaVIMcarbapenemases was designed. 

Results: Carbapenemase genes, including blaOXA-48, blaNDM, blaNDM/OXA-48 and blaIMP were detected 

in 68/82 isolates belonging to Enterobacteriaceae, while blaOXA-51 and blaOXA-23, blaOXA-48 and blaNDM 

were detected among all 23, 13 and 3 Acinetobacterbaumannii isolates, respectively. Sensitivities of 

phenotypic test for detection of metallo-β-lactamase (MBL) and OXA carrying Enterobacteriacea 

isolates were 86.2% and 61.5%, respectively, while among NFB were 80%, and 96.2%, respectively. 

Piperacillin/tazobactam had excellent sensitivity (90%) for detection of OXA-48 carrying 

Enterobacteriaceae isolates. 

Conclusions: The phenotypic commercial test showed excellent sensitivity in detection of NDM 

producers, but had poor sensitivity in detection of OXA-48 carrying Enterobacteriaceae. Non-

susceptibility to piperacillin-tazobactam and temocillin reliably detected the presence of a 

carbapenemase, while being susceptible to both couldn’t rule out the presence of OXA-48 or even 

blaIMP, necessarily. NDM-1 production in Iran is reported in Enterobacteriaceae isolates, but not in 

strains of A. baumannii. As NDM-1 was detected in 3 A. baumanniistrains, this is the first report of 

NDM producing A.baumannii from Iran.  

Keywords: Acinetobacter, Enterobacteriaceae, NDM, OXA-48, carbapenemase, Rosco, MIC 
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Background: Microalgae's have been shown which have medicinal properties but any study has not 

been conducted to investigate combined effects of microalgae's. The present study was conducted to 

investigate singly and combined effects of chlorella and spirulina microalgae's on the serum 

concentration of glucose and insulin in diabetic rats.   

Methods: Diabetes was confirmed by measuring of blood glucose levels three days after the STZ 

injection. Animals with serum glucose level higher than 250 mg/dl were classified as diabetic. 

Diabetes was induced by intraperitoneal injection of Streptozotocin (55 mg/kg). Forty-eight diabetic 

rats, 3-month-old male rats (n =12/group) were orally treated with chlorella and spirulina microalgae's 

and their combinations at rates of 20 mg/kg of body weight for 4 weeks. Treatments were included: 

control, 20 mg.kg-1 chlorella microalgae, 20 mg.kg-1 spirulina microalgae, and their combination (20 

mg.kg-1 spirulina microalgae + 20 mg.kg-1 chlorella microalgae). At the end of trial, blood samples 

were taken for measurement of glucose and insulin.  

Results: Our findings showed that diabetic-rats treated with combined microalgae showed lower the 

serum concentrations of glucose and higher the serum concentration of insulin.  

Conclusion: The microalgae in combined form can improve the serum concentration of glucose and 

insulin which may be related to their compounds.   

Key words: Glucose, Chlorella microalgae, Insulin, Spirulina microalgae 
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Abstract 
Background: Surgical site infections (SSI) are problematic for the patients. 

The beehive products can improve wound healing, but whether it can improve 

healing surgical wounds, has not been well investigated. This experiment was 

conducted to compare Iranian beehive products with cold cream for healing of 

incisional cutaneous wound in rats as a model for surgery wounds. 

 Materials and methods: 50 male Wistar albino rats were randomly allocated 

into five equivalent groups, as control, cold cream, propolis cream, honey and 

a mixture of honey and propolis cream (MHP). An incisional cutaneous wound 

model was constituted on the back of all rats. The incision area in the five 

groups were covered twice-daily with cold cream, propolis cream, honey and a 

MHP respectively. The percentage reduction of wound size was measured at 

the start of experiments, some specific days and at day 22. The wound tensile 

strength was also measured at day 30. 

Results: There were statistically significant differences between the 

percentage reductions of wound size in beehive products treated groups 

compared to the cold cream group on most days of the experiment. Also, there 

were statistically significant differences between the percentage reduction of 

wound size in MHP group, compared to honey and propolis groups separately 

on days 13 and 19. The differences between the wound tensile strength of 

treatment groups, compared to cold cream were also significant.  

Conclusion:There may be a synergistic therapeutic effect between propolis 

cream and honey in the healing of wound in rat. These results provide a 

rationale for studying the topical application of this mixture in a clinical setting. 

Keywords: propolis, honey, cutaneous, wound, rat 
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 رت در محصولات کندوی عسل ایرانی  در ترمیم زخم برشی اثر تجمعی  

 ، *مرتضی جراحی، مهدی زاهدی خراسانیعلیرضا جراحی

 -ولوژیتحقیقات فیزی* نویسنده مسئول : دکتری تخصصی علوم اعصاب و عضوهیئت علمی گروه و مرکز -

تلفن  -jarrahi44@yahoo.comدانشگاه علوم پزشکی سمنان.آدرس الکترونیک: -دانشکده پزشکی

:0٣211٩21257 

 کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

 چکیده

عفونتهای محل جراحی برای بیماران مشکل ساز است. با توجه به پتانسیل درمانی محصولات  مقدمه و هدف:

کندوی عسل دربهبود زخم، این سوال مطرح می شود که آیا این محصولات می تواند در بهبود زخم های 

 حاصل از اعمال  جراحی موثر باشد. 

آلبینو،به طور تصادفی به پنج گروه مساوی با سر موش صحرایی نر از نژاد  ٥0در این مطالعه، روش مطالعه:

( اختصاص داده شد. MHPعناوین شاهد، کلدکرم، کرم بره موم، عسل و مخلوطی از عسل و کرم بره موم )

سپس، مدل زخم پوستی برشی در پشت تمام موش ها ایجاد شد. منطقه برش در پنج گروه، دو بار در روز با 

به ترتیب تحت پوشش قرار گرفتند. کاهش درصد اندازه زخم در آغاز  MHPکلدکرم، کرم بره موم، عسل و 

مورد  ٩0اندازه گیری شد. استحکام کششی زخم نیز در روز  11پس از آن و در روز  آزمایش، چند روز خاص

 اندازه گیری قرار گرفت.

روه سبت به گاز نظر آماری بین کاهش درصد اندازه زخم در محصولات کندوی عسل گروه درمان نیافته ها:

کلدکرم در اکثر روزهای آزمایش تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین، وجود تفاوت آماری معناداری 

به طور جداگانه در  ، در مقایسه با گروههای عسل و بره مومMHPبین کاهش درصد اندازه زخم در گروه 

درمان با محصولات کندوی عسل مشاهده شد. تفاوت بین مقاومت کششی زخم درگروههای  2٣و  2٩روزهای 

 در مقایسه با گروه کلدکرم نیز قابل توجه بود.

بین کرم بره موم و عسل در درمان زخم موش وجود داشته  تجمعیممکن است یک اثر درمانی نتیجه گیری :

 یباشد. این نتایج پیشنهاد کننده آن است که مطالعه مصرف موضعی مخلوط کرم بره موم و عسل درمحیط بالین

 بی فایده نیست.

 زخم ،جلدی،عسل ،بره موم کلمات کلیدی:
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Background: Microalgae's have been shown which have medicinal properties but any study has not 

been conducted to investigate combined effects of microalgae's. The present study was conducted to 

investigate singly and combined effects of chlorella and spirulina microalgae's on the serum 

concentration of lipids in diabetic rats. Methods: Diabetes was confirmed by measuring of blood 

glucose levels three days after the STZ injection. Animals with serum glucose level higher than 250 

mg/dl were classified as diabetic. Diabetes was induced by intraperitoneal injection of Streptozotocin 

(55 mg/kg). Forty-eight diabetic rats, 3-month-old male rats (n =12/diet treatment) were orally treated 

with chlorella and spirulina microalgae's and their combinations at rates of 20 mg/kg of body weight 

for 4 weeks. Treatments were included: control, 20 mg.kg-1 chlorella microalgae, 20 mg.kg-1 spirulina 

microalgae, and their combination (20 mg.kg-1 spirulina microalgae + 20 mg.kg-1 chlorella 

microalgae). At the end of trial, blood samples were taken for measurement of cholesterol, 

triglycerides, HDL-C and LDL-C. Results: Our findings showed that diabetic-rats treated with 

combined microalgae showed lower the serum concentrations of cholesterol, triglycerides, or LDL, 

but the serum concentration HDL-C was not affected. Conclusion: The microalgae in combined form 

can improve lipid profile which may be related to their compounds. Key words: Cholesterol, 

Chlorella microalgae, Lipid profile, Spirulina microalgae 
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Background: Medicinal plants and their derivates have been interested more attentions, because of 

their medicinal properties. The present study was conducted to investigate singly and combined 

effects of cinnamon and peppermint essential oils on the serum concentration of insulin and glucose 

in diabetic rats.  

Methods: Diabetes was confirmed by measuring of blood glucose levels three days after the STZ 

injection. Animals with serum glucose level higher than 250 mg/dl were classified as diabetic. 

Diabetes was induced by intraperitoneal injection of Streptozotocin (55 mg/kg). Forty, 2.5-month-

old male rats (n =10/groups treatment) were i.p. treated with cinnamon and peppermint essential oils 

and their combinations at rates of 20 mg/kg of body weight for 4 weeks. Treatments were included: 

control, 20 mg.kg-1 peppermint essential oil (P.mint), 20 mg.kg-1 cinnamon essential oil (Cinnamon), 

and their combination (10 mg.kg-1 P.mint+ 10 mg.kg-1 Cinnamon). At the end of trial, blood samples 

were taken for measurement of insulin and glucose.   

Results: Our findings showed that diabetic-rats treated with essential oils showed lower the serum 

concentrations of glucose and higher the serum concentration of insulin (P<0.05). Conclusion: The 

both essential improved lipid profiles; although in combined form was not observed differences 

between singly and combined form.  

Key words: Glucose, Cinnamon, Insulin, Peppermint 
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Background: Medicinal plants and their derivates have been interested more attentions, because of 

their antioxidant properties. The present study was conducted to investigate singly and combined 

effects of cinnamon and peppermint essential oils on the serum concentration of lipids in diabetic 

rats.  

Methods:  Diabetes was confirmed by measuring of blood glucose levels three days after the STZ 

injection. Animals with serum glucose level higher than 250 mg/dl were classified as diabetic. 

Diabetes was induced by intraperitoneal injection of Streptozotocin (55 mg/kg). Forty, 2.5-month-

old male rats (n=10/groups treatment) were i.p. treated with cinnamon and peppermint essential oils 

and their combinations at rates of 20 mg/kg of body weight for 4 weeks. Treatments were included: 

control, 20 mg.kg-1 peppermint essential oil (P.mint), 20 mg.kg-1 cinnamon essential oil (Cinnamon), 

and their combination (10 mg.kg-1 P.mint+ 10 mg.kg-1 Cinnamon). At the end of trial, blood samples 

were taken for measurement of cholesterol, triglycerides, HDL-C and LDL-C.   

Results: Our findings showed that diabetic-rats treated with essential oils showed lower the serum 

concentrations of cholesterol, triglycerides, or LDL, and higher the serum concentration HDL-C 

(P<0.05).  

Conclusion: The both essential improved lipid profiles; although in combined form was achieved 

better results.  

Key words: Antioxidant properties, Cinnamon, Lipid profile, Peppermint 
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 ٩ ، محمد حسین طاهریان1حمدیم، ابوالفضل 2، مریم جعفری ٩، شایان بیدختی 1دکتر حسین نظری، 2*عباسعلی طاهریان

 

 سمنان،سمنان، ایران پزشکی علوم دانشگاه آزمایشگاه درد، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، -2

 سمنان، سمنان، ایران پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه گروه بیوشیمی، دانشکده -1

 سمنان،سمنان، ایران پزشکی علوم دانشگاهی، کمیته تحقیقات دانشجوی -٩

 

ر صرع، ها نظینتایج تعدادی از مطالعات انجام شده قبلی دال بر وجود اثرات درمانی عصاره صمغ گیاه چرخه بر بیماریگرچه  مقدمه و هدف:

ناراحتی عصبی،دردهای موضعی،مفصلی  و تشنج می باشد، اما هنوز چگونگی مکانیسم اثرات این گیاه بطور واضح گزارش نشده است. هدف از 

ثرات ضد دردی نوروژنیک ، التهابی  و احشایی عصاره آبی صمغ گیاه چرخه با استفاده از آزمون های ارزیابی درد طراحی  این مطالعه، ارزیابی ا

 بود. Writhingفرمالین و 

تایی استفاده شد. عصاره آبی صمغ  5گرم در گروه های  ٩0تا  1٥در این تحقیق از موش نر سفید کوچک آزمایشگاهی به وزن  مواد و روشها:

دقیقه قبل از انجام  ٩0میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن موش و وهیکل )سالین ( هم حجم عصاره  100و200، ٥0گیاه چرخه با دوز های

  Writhingفاقی تزریق شدند. جهت ارزیابی درد نوروژنیک والتهابی  آزمون فرمالین و سنجش درد احشایی  آزمون آزمون ها به صورت داخل ص

 انجام گرفت . 

با هر سه دوز مصرفی در مقایسه با گروه های (P<0.05)نتایج این تحقیق دال بر وجود اثرات ضد دردی عصاره آبی صمغ گیاه چرخه  یافته ها :

 . (P<0.01)ود و بالاترین دوز عصاره بیشترین اثر ضد دردی را نشان داد کنترل و وهیکل ب

 یافته های فوق نشان داد عصاره آبی صمغ گیاه چرخه دارای اثرات ضد نوروژنیک ،التهابی و احشایی است.  نتیجه گیری :

 چرخه ، درد نوروژنیک ، درد التهابی ، درد احشایی ،موش سوری واژگان کلیدی :
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بررسی نقش سیستم اوپیوئیدی در اثرات ضد دردی عصاره آبی صمغ گیاه چرخه بر درد حاد و احشایی در موش 

 سوری 

 

 3 ، محمد مهدی طاهریان٩، دکتر ابوالفضل محمدی ٩، حسین نظری 1، شایان بیدختی 2، مریم جعفری*2عباسعلی طاهریان 

 

 آزمایشگاه درد ، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، سمنان ، ایران -2

 کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، سمنان ، ایران -1

 لوم پزشکی سمنان ، سمنان ، ایران گروه بیوشیمی ، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه ع-٩

 

مطالعه قبلی ما نشان داد عصاره آبی صمغ گیاه چرخه دارای اثرات  ضد دردی می باشد.اما مکانیسم های واسطه ای این اثرات مقدمه و هدف: 

درد حاد  و  سیستم اوپیوئیدی  بربخوبی شناخته شده نیستند . تحقیق حاضر جهت ارزیابی اثرات ضد دردی عصاره آبی صمغ گیاه چرخه و نقش 

 طراحی و انجام شد. Writhingو   Hot plate ,Tail flickاحشایی با استفاده از آزمون های سنجش درد

تایی استفاده شد.عصاره صمغ گیاه چرخه  5گرم در گروه های  ٩0تا  1٥در این مطالعه از موش سفید کوچک آزمایشگاهی به وزن  روش مطالعه :

دقیقه قبل از انجام آزمون ها به صورت داخل  ٩0میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن موش و وهیکل هم حجم عصاره  ٥00و  100، 200ی با دوز ها

مورد ارزیابی قرار  Writhingو درد احشایی بوسیله آزمون  Hot plate ,Tail flickصفاقی تزریق شدند. درد حاد با استفاده از آزمون های 

دقیقه قبل از انجام آزمون ها و به منظور بررسی نقش سیستم  2٥میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن موش  1علاوه نالوکسون با دوز گرفتند . ب

 اوپیوئیدی  در اثرات ضد دردی عصاره استفاده شد .

ز مصرفی بود و بالاترین دوز بیشترین اثر ضد با هر سه دو(P<0.05)یافته ها : نتایج تحقیق دال بر اثرات ضد دردی عصاره آبی صمغ گیاه چرخه 

 . همچنین پیش درمانی با نالوکسون منجر به تعدیل اثرات ضد دردی عصاره در هر سه آزمون شد.(P<0.01)دردی نشان داد 

امل بین ل بر وجود تعیافته های فوق نشان داد عصاره آبی صمغ گیاه چرخه دارای اثرات ضد دردی است. این یافته ها همچنین دا نتیجه گیری :

 سیستم اوپیوئیدی و اثرات ضد دردی عصاره گیاه چرخه بودند . 

 چرخه ، درد ، سیستم اوپیوئیدی، موش سوری  کلمات کلیدی :
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 های مونوکلنال بر هایپرکلسترولمیاثر آنتی بادی 

  *2، زهرا هاشمی2سیده غزاله عصار

 دامغان، ایراندانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ، دانشکده داروسازی  .2

 

هایپرکلسترولمی یکی از شایعترین اختلالات در سراسر جهان است که داروهای مختلفی برای کنترل آن از جمله استاتین ها وجود  :مقدمه

 LDL-C یاز دارد که عامل موثرتری برایدارد، اما به خاطر دلایل مختلف مثل عدم تحمل استاتین ها، نارسایی قلبی یا همودیالیز کلیه ن

کشف شد و به هدف جدیدی برای کاهش  100٩در سال  Protein convertase subtilisin/Kexin type9 ( pcsk9)استفاده شود. 

LDL-C تاییدیه از سازمان غذا داروی آمریکا گرفته اند و مهار کننده  تبدیل شد. دو داروی آنتی بادی مونوکلنالی که pcsk9  هستند

 ) آلیروکوماب(alirocumab و ) اولوکوماب(  evelocumab عبارتند از

 Americanو pubmedاز منابع  102٦: هدف ما در این مقاله بررسی و مرور مقاله های بررسی کننده  در سال روش مطالعه

cardiology college   اثرات مهارکننده هایPCSK9 العه متا انالیز و کلینیکال تریال ارزیابی روی کاهش ال دی ال سی بود. چندین مط

 شد. داده ها شامل اثرات داروها بر کاهش ال دی ال سی و نتایج کلینیکی و هم چنین عوارض بود.

 :نتایج به دست آمده از کل مقالات مطالعه شده به شرح زیر بود :نتایج

 ODYSSEY FH I, ODYSSEY FHنفر که در مقالات مختلف و روش های اشتاین و همکاران،  1٩1٦1از مجموع  آلیروکوماب:

II, ODYSSEY HIGH FH, ODYSSEY LONG TERM, ODYSSEY OUTCOME  و... روی آنها آزمایش شده

 .بود %٣,2-مترین آن و ک %٦7,٣بود که بیشترین اثر کاهنده آن  %٩4,٩بود، به طور میانگین اثر کاهنده این دارو 

روی آنها آزمایش  GAUSS-2, OSLER, RUTHERFORDنفر که در مقالات مختلف و روش های  15٣٦٩اولوکوماب: از مجموع 

 بود. %47,1شده بود، به طور میانگین اثر کاهنده این دارو 

ق، ض مرتبط با عضله، ایجاد واکنش در محل تزریعوارض این داروها عمدتاً پانکراتیت، افزایش سطوح ترنس آمیناز و کراتین کیناز، عوار

 سردرد، احساس سوختگی پوست و تهوع بودند.

می توانند انتخاب مناسبی برای درمان  pcsk9: با توجه به نتایج مقالات و آزمایشات مختلف، آنتی بادی های مونو کلنال مهار کننده بحث

ر ر بیمارن مقاوم به استاتین ها باشند. البته قیمت بالای و عوارض جانبی آنها نیز دهایپرکلسترولمی ارثی و دیگر بیماری های قلبی عروقی د

 فرایند درمان باید مد نظر گرفته شود.

 هایپرکلسترولمی، آنتی بادی مونوکلنال، آلیروکوماب، اولوکوماب کلمات کلیدی:

  



گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه ن خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش  5935اسفند ماه  6و5دندا

نپزشکی گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندا  دانش

 149 

 

The effect of oral supplementation of Spirulina platensis microalgae on hematological 

parameters in Streptozotocin-induced diabetic rats 
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Background:It has been shown that diabetes can influence hematological parameters and on the other 

hand, some microalgae's, i.e. Spirulina platensis, could be improved hematological parameters in non-

diabetic rats. The purpose of this study was to evaluate the effects of Spirulina platensis microalgae 

(SPM) on hematological parameters in Streptozotocin-induced diabetic rats.  

Methods: The rats, 2.5-month-old male, were grouped in two sections (healthy and diabetic) and 

orally received 15 and 30 mg/kg of body weight the SPM for 4 weeks. Control rats were treated with 

distilled water. Experimental groups were as follows; SPM 15 in healthy rats (SH15), SPM 30 in 

healthy rats (SH30), SPM 15 in diabetic rats (SD15), SPM 30 in diabetic rats (SD30), healthy control 

(HC) and diabetic control (DC). At the end of trial, blood samples were collected for measurement 

of red blood cell (RBC), white blood cell (WBC), mean corpuscular hemoglobin concentration 

(MCHC), mean cell volume (MCV) and packed cell volume (PCV).    

Results: On the basis our findings, diabetes decreased RBC, MCHC, PCV, MCV and WBC (P<0.05), 

but oral supplementing of SPM, 30 mg/kg of body weight, could improve RBC, WBC, MCHC, PCV 

and MCVin diabetic rats (P<0.05).Conclusion: Oral supplementing of SPM, at high levels, seems to 

be an efficient way against negative effects of diabetes on hematological parameters.  

Key words:Diabetic rats, Mean globular volume,Red blood cell, Spirulina platensis, White blood 

cell     
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Background: Trace minerals (TMs) are necessary for some essential functions in body and they 

affect the pathogenesis of diabetes mainly by their role in peroxidation and inflammation. On the 

other hand, Spirulina platensis microalgae (SPM) is known as a strong antioxidant and it also contains 

some TMs. Thus, this study aimed to investigation the effects of SPM on plasma TMs levels in 

diabetes rats and also healthy rats.   

Methods: Sixty four rats were grouped to 8 groups (n=8) and orally treated with 0, 10, 20, 30 mg.kg-

1 body weight of SPM. Experimental groups were as follows; diabetic rats fed with 0 mg.kg-1 SPM 

(DC: diabetic control), 10 mg.kg-1 SPM (SD10), 20 mg.kg-1 SPM (SD20) and 30 mg.kg-1 SPM 

(SD30). Healthy rats treated with 0 mg.kg-1 SPM (HC: healthy control), 10 mg.kg-1 SPM (SH10), 20 

mg.kg-1 SPM (SH20) and 30 mg.kg-1 SPM (SH30). At the end of trial, blood samples were collected 

for measurement plasma concentrations of TMs and glucose. 

Results: Our findings showed that diabetes significantly lowered the plasma concentration of TMs 

and increased the plasma concentration of glucose (DC vs. HC), but oral supplementing with SPM, 

SD20 and SD30 groups, significantly increased the plasma concentration of zinc, iron, magnesium 

and copper and also reduced glucose concentration compared with DC group (P<0.05), but SPM 

supplementing had not significant effect on plasma selenium and chromium levels (P>0.05).  

Conclusion: It can be concluded that SPM, especially at high levels, acts as an efficient nutrient for 

improvement of TMs in diabetic rats.  

Keywords: Diabetes, Glucose concentration, Plasma zinc, Selenium, Spirulina platensis 
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های خونی در بر روی برخی از فراسنجه نانو کلروپسیس اوکولاتابررسی اثرات استفاده از میکروجلبک 

 های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین   رت

 1،٩، نصرالله مرادی کُر2، هادی سریر*2فریبا نصیریان

 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران -2

 مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -1

 سمنان،سمنان،ایران پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه دانشجویی،دانشکده تحقیقات کمیته -٩

f.nasiryan@gmail.comEmail:  

 

گردد. هدف افتد که به از دست رفتن تدریجی کنترل متابولیک منجر میبه دلیل مقاومت به انسولین اتفاق می 1دیابت نوع  و هدف: مقدمه

 باشد.لا به دیابت می های مبتهای بیوشیمیایی خون در رتاز این تحقیق بررسیاثرات میکروجلبک نانو کلروپسیس اوکولاتا بر روی فراسنجه

ماهه در  ٥/1حدوداً  Wistarنژاد Rattus norvegicus alliviasسر رت نر بالغ با نام علمی  ٦0پژوهش از  : در اینمواد و روش 

(گروه دیابتی، 1( گروه کنترل، 2گروه زیر قرار داده شدند:  ٦گرم استفاده گردید. این حیوانات به طور تصادفی در  100±10محدوده وزنی 

 10) 10های سالم با دز ( گروه موش4لیگرم میکروجلبک به ازای هر کیلوگرم وزن زنده حیوان(، می 20) 20های سالم با دز ( گروه موش٩

میلیگرم میکروجلبک به ازای  20) 20های دیابتی با دز (گروه مکمل موش٥میلیگرم میکروجلبک به ازای هر کیلوگرم وزن زنده حیوان(، 

میلیگرم میکروجلبک به ازای هر کیلوگرم وزن زنده حیوان(.  10) 10ابتی با دز های دی( گروه مکمل موش٦هرکیلوگرم وزن زنده حیوان(، 

میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت یکبار تزریق درون صفاقی  40( به میزان STZها از استرپتوزوتوسین )برای ایجاد دیابت در رت

 مدت سه هفته به صورت گاواژ داده شد.استفاده شد.  پس از القاء دیابت میکروجلبک نانوکلروپسیساوکولاتابه 

های ابت بر فراسنجهداری باعث کاهش اثر دینتایج این تحقیق نشان داد که مصرف میکروجلبک نانو کلروپسیس اوکولاتا به طور معنی  نتایج :

ن با چگالی بالا و انسولین شده و یبیوشیمیایی خون از قبیل: گلوکز، تریگلیسرید، کلسترول، لیپوپروتئین با چگالی کم و افزایش لیپوپروتئ

 (. p<0٥/0همچنین سبب کنترل وزن در موشهای دیابتی گردید )

ود در این نوع میکروجلبک اکسیدانی و فیبر موجاین نتایج احتمالا مربوط به ایکوزاپنتانئوییک اسید، پیگمان های آنتیبحث و نتیجه گیری: 

اهش میزان تری تواند با کنانو کلرو پسیس اوکولاتا دارای خواص ضد دیابتی است و می توان گفت میکروجلبکباشد. به طور کلی میمی

 های خون موثر باشد.گلیسرید و گلوکز و سایرفراسنجه

 موش دیابتی، انسولین، گلوکز، میکروجلبککلمات کلیدی: 
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Abstract 

Introduction:  Heat stress (HS) is involved in the poultry production industry, particularly in warmth 

regions of the world since of the resulting weak growth performance, immunosuppression and high 

mortality rate. Chlorella is unicellular green algae that contain essential amino acids, protein, 

minerals, vitamins, dietary fiber, and a great range of antioxidants, bioactive substances and 

chlorophylls. This study was conducted to investigate the effect of different levels supplementation 

Chlorella microalgae on serum minerals content of laying hens reared under heat stress condition 

(27.5-36.7°C; variable). 

Methods:A total number of 378 (40 weeks age, with mean body weight of 1390±120 g) were 

randomly allocated to six treatments with seven replicates. The birds were randomly assigned to 6 

treatments (C, T1, T2, T3, T4 and T5) with 7 replicate cages of 9 birds. Chlorella microalgae at the 

rates of 100, 200, 300, 400 and 500 ppm with water offered to groups T1, T2, T3, T4 and T5 

respectively while group C served as control. At the end of experiment blood were taken for 

measuring serum minerals analysis (Zinc, Cobalt, Iodine, Copper, Iron, Manganese and Selenium). 

Results:The results of this experiment showed that the supplementing of Chlorella microalgae have 

not significantly effect on concentrations of Zinc, Cobalt, Iodine and Copper ((P>0.05). Chlorella 

microalgae at rates 300-500 ppm caused a marked (P<0.05) increase in the serum content of 

manganese or Iron and selenium but other minerals were not statistically different among treatments.   

Conclusion: Overall form the results of the present experiment it can be concluded that supplemental 

of Chlorella microalgaeat high rate (500 ppm) was beneficial on blood parameters of laying hens 

reared under heat stress. 

 

Keywords:Chlorella microalgae; Heat stress; Trace minerals; Laying hens 
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 اسکلروزیسمانی در درمان مالتیپل زنبور در

 2رضوانه خداشناس

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.2

 

 مقدمه و هدف

فرآورده های زنبور عسل از گذشته های خیلی دور به صورت سنتی در درمان بیماری های مختلف به کار رفته است.زهر زنبور عسل به عنوان 

نتیاز زهر در طب سیکی از تولیدات زنبور عسل در درمان بیماری هایی مانند مالتیپل اسکلروزیس، نقرس و عقونت ها به کار رفته است. 

حاوی ملیتین، BVهای پوستی مورد استفاده قرار گرفته است.هایی مانند ورم مفاصل وبیماریبرای درمان بیماریBV)( عسل زنبور

مالتیپل اسکلروز یا ام اس، شایع ترین .و دیگر مواد فعال بیولوژیک و خواص فراوانی از جمله خواص ضد التهابی است، آپامین A2فسفولیپاز

و شایع ترین بیماری خوود ایمنوی دسوتگاه عصبی در هموهی سونین اسوت. استفاده از زهر زنبور عسل در  بیماری عصوبی در بزرگسالان جوان

مدل های حیوانی مالتیپل اسکلروزیس در کاهش علائم بیماری، تغییرات پاتولوژیک و دمیلینه شدن سیستم عصبی مرکزی گزارش شده است. 

روتئیناز میشود که با بیماری ام اس در ارتباط هستند و میزان آنها در این بیماری افزایش زهر زنبور عسل باعث کاهش بیان ماتریکس متالوپ

می گردد که یک عامل التهابی است و از دیرباز استفاده از زهر زنبور در  TNF-αمی یابد. تزریق زهر زنبور عسل منجر به کاهش میزان 

 درمان بیماری های التهابی مزمن شایع بوده است.

این مقاله یک مطالعه مروری است. برای انجام این تحقیق پس از حذف مقالات غیر مرتبط، مطالب علمی مرتبط با موضوع  :مطالعهروش 

 .تحقیق از منابع معتبر علمی جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفت

ول قبولی لمی موجود نتوانست پشوتوانهی علموی قابدر مجموع نتوایج حاصول از ایون مطالعوه و هومچنوین بررسی منابع ع: نتیجه گیرییافته ها

 را برای فرضیههایی ارائه شده از دیدگاه طب سنتی در مورد نقش تغذیه در بیماری ام اس ارائه دهد.

 زنبور عسل، مالتیپل اسکلروزیس کلمات کلیدی:
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Relationship between Thinking Styles, Critical Thinking and Creativity among the Students of 

Semnan University of Medical Sciences 
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This study was conducted to investigate the relationship between thinking styles, critical thinking, 

and creativity among students in Semnan University of Medical Sciences in the academic year of 

2014-2015.For this purpose, 214 samples (92males and 122 females) were selected among students 

by using random sampling  

Method: This study is descriptive and correlational. To collect data, California Critical Thinking 

Questionnaire and Abedi’s Creativity Questionnaire were used. The data were analyzed using Spss 

software.To analyze data, Pearson correlation coefficient and regression analysis were used. The 

mean difference between male and female subjects was examined according to each variables of 

thinking style, variables of critical thinking and creativity using t-test for independent groups. The 

results showed that thinking styles (legislative, judicial, liberal, general, internal) and critical thinking 

(deduction, interpretation and induction) have significant positive correlation with creativity and 

thinking styles (uni-polar, partial, conservative) have significant  negative correlation with creativity. 

In addition, executive thinking style and critical thinking (evaluation of logical reasoning) have non-

significant positive relationship with creativity and legislative,  executive, judicial, general, anarchic, 

and liberal thinking styles have significant and positive correlation with critical thinking 

(identification of hypotheses).Additionally,  

Results: showed that the mean scores of girl and boy subjects are different significantly in thinking 

styles and critical thinking at 0.05 level and mean scores of girl and boy subjects are not different 

significantly in variables of creativity, thinking styles (executive, judicial, liberal, uni-polar, oligarchy 

and hierarchical) and critical thinking(inference, evaluation, logical reasoning. Based on the results 

of this study, paying attention to style of thinking, critical thinking, and creativity is sensible and 

important. Creating and fostering them can pave the way for educational system development and 

consequently the development of society. 

 

Keywords: thinking styles, critical thinking, creativity, Semnan University of Medical Sciences 
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EFL Learners’ Anxiety and Their Language Achievement 

Roghayeh Sajedi1 

1.Semnan University of Medical Sciences,Semnan, Iran 

 

Abstract 

Anxiety, among other affective variables, has stimulated particular interest in the field of language 

acquisition and learning in the last decades. According to Rashtchi (2002), anxiety or stress can be a 

facilitative factor in language learning if it exists in an optimum level. Thus anxiety can have a 

debilitative role in the process of learning if it is felt too much or too little by learners. Learners who 

are too anxious obstacle their own amounts of anxiety become irresponsible toward their learning 

tasks. 

The present study is designed to investigate the relationship between anxiety and language 

achievement. For this purpose, 20 senior students were randomly selected from among Iranian EFL 

learners at Islamic Azad University of Semnan. They were asked to fill out a questionnaire developed 

by Stein et al. (2001) consisting of 20 statements describing worry reactions and attitudes toward 

testing situations. After data were gathered, descriptive statistics including the means and the standard 

deviations were computed to analyze the obtained data. The results of the independent t-test rejected 

the research null hypothesis and indicated that there is a relationship between students' anxiety and 

their achievement in language learning. So, facilitating anxiety produces positive effects on learner's 

performance, too much anxiety may cause a poor performance. Their statements represent a 

relationship between anxiety and language achievement, which support our finding. This study 

emphasizes the need for stress and time management programs along with a well-structured 

curriculum in order to reduce test anxiety in students. 

 

Keywords: EFL(English as a Foreign Language ) ; anxiety; language achievement; learning 
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Roghayeh  Sajedi1* 
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This study was conducted to investigate the relationship between thinking styles, critical thinking, 

and creativity among students in Semnan University of Medical Sciences in the academic year of 

2014-2015.For this purpose, 214 samples (92males and 122 females) were selected among students 

by using random sampling method. This study is descriptive and correlational. To collect data, 

California Critical Thinking Questionnaire and Abedi’s Creativity Questionnaire were used. The data 

were analyzed using Spss software.To analyze data, Pearson correlation coefficient and regression 

analysis were used. The mean difference between male and female subjects was examined according 

to each variables of thinking style, variables of critical thinking and creativity using t-test for 

independent groups. The results showed that thinking styles (legislative, judicial, liberal, general, 

internal) and critical thinking (deduction, interpretation and induction) have significant positive 

correlation with creativity and thinking styles (uni-polar, partial, conservative) have significant  

negative correlation with creativity. In addition, executive thinking style and critical thinking 

(evaluation of logical reasoning) have non-significant positive relationship with creativity and 

legislative,  executive, judicial, general, anarchic, and liberal thinking styles have significant and 

positive correlation with critical thinking (identification of hypotheses).Additionally, results showed 

that the mean scores of girl and boy subjects are different significantly in thinking styles and critical 

thinking at 0.05 level and mean scores of girl and boy subjects are not different significantly in 

variables of creativity, thinking styles (executive, judicial, liberal, uni-polar, oligarchy and 

hierarchical) and critical thinking(inference, evaluation, logical reasoning. Based on the results of this 

study, paying attention to style of thinking, critical thinking, and creativity is sensible and important. 

Creating and fostering them can pave the way for educational system development and consequently 

the development of society. 

 

Keywords: thinking styles, critical thinking, creativity, Semnan University of Medical Sciences 
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 پیشگیری و کنترل فشار خون حاملگینقش خود مراقبتی تئوری اورم  در 

 1و٩، محمد غریب 2، فریبرز سفری2، رضا نوظهور2، حسن وفایی نیا2مهدی فیروزی

 . دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران .ایران2

 . دانشجوی کارشناسی پرستاری ، دانشکده پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی سمنان1

 نان، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سم. ٩

: مراقبت از خود گام اول سلامت است. از آنجا که به کمک مراقبت های مناسب پر ناتال و آموزش به مادر میتوان تا حد مقدمه و هدف

زیادی ازبروز و شدت مشکالت بارداری از جمله پراکلامپسی است، هدف از این مطالعه بررسی مهارت هایی است که زنان بارداردر معرض 

: برای رسیدن به اهداف این مواد و روش هاد .مبتلا به فشارخون حاملگی باید در راستای پیشگیری و کنترل آن داشته باشندخطر یا 

 1027تا  2٣٣٣و پژوهشهای مرتبط از سال  MEDLINEچMedscape چpubmedچ Cochrane مقاالت ایندکس شده در 4٦پژوهش

فارسی و انگلیسی خود مراقبتی،خود کار آمدی، آموزش به بیمار، مراقبت بارداری، مورد بررسی قرار گرفته است.از کلید واژههای 

 رپراکلامپسی و پرفشاری حاملگی و هیپر تانسیون بارداری با تمرکز بر خود مراقبتی مقالات مورد نظر استخراج گردید و در تدوین مقاله بکا

ی در ی باشد که با شروع هیپرتانسیون و پروتئینوری بعد از هفته بیستم حاملگ: پره اکلامپسیچ سندرم مخصوص زنان حامله منتایج .گرفته شد

زنانی که فشارخون طبیعی داشته اند و فاقد پروتئین در ادرار بودند رخ می دهد خود مراقبتی، عملی است که در آن ، هر فردی از دانش، 

انش خود مراقبتی در هیپرتانسیون حاملگی شامل آگاهی از مهارت هایی مهارت و توان خود برای حفظ و ارتقاء سالامتی اش استفاده میکند. د

است که از بروزآن جلوگیری می کند و شامل طیفی از آگاهی مادر از عوامل هشداردهنده هیپرتانسیون حاملگی تا استراتژی های کاهش یا 

تال باشد. آموزش خود مراقبتی در مراقبت های پره ناکنترل فشار خون است. نقش خودمراقبتی در کنترل فشارخون کامل روشن و واضح می 

در بیماران هیپرتانسیون حاملگی منجر به کاهش استرس و اضطرابچ بهبود سازگاری بیمار و بهبود سلامت شده است.تدابیر مختلفی جهت 

نماید اما شدت  پسی جلوگیری نمیپیشگیری یا تغییر شدت پراکلامپسی مورد بررسی قرار گرفته است، بسیاری از این روشها از پراکلام

پراکلامپسی، عوارض مادری و مرگ و میر نوزاد را کاهش میدهد. عوامل موثر در خودمراقبتی در پره اکلامپسی شامل موارد ذیل می 

ینیچ طب چ باشد:تاکید بر اهمیت مراقبت های پره ناتال چ تغییر در سبک زندگیچ رژیم غذایی سالم چ مدیریت استرسچ طب مکمل)شامل طب

گیاهی و طب سوزنی( چ انجام فعالیت های ورزشیچ آموزش بهداشتچ اجتناب ازسوء استفاده از الکل و غیره. این روش ها با ارائه راهکارهای 

 ،علمی دریچه تازه ای را برای ارائه کنندگان مراقبت های سالمتی و آموزش به مادران باردار دریافت کننده خدماتچ در زمینه پیشگیری 

: دانش خودمراقبتی ازهیپرتانسیون در بارداری نتیجه گیری.کاهش شدت عوارض در پره اکلامپسی و ارتقای بهداشت باروری فراهم می کند

در کنترل فشارخون بالا موثر است و تقویت دائمی آگاهی از مهارت های خودمراقبتی در هیپرتانسیون در بارداری از ملزومات آموزش های 

اجعین می باشد. مداخالت پیشگیرانه برای پره اکلامپسیچ می تواند بر میزان مرگ و میر و عوارض مادری و پره ناتال در سراسر پره ناتال مر

جهان اثر بگذاردچ هر چند بسیاری از روش های پیشگیریچ از پره اکلامپسی جلوگیری نمی کندچ اما شدت پره اکلامپسیچ عوارض مادری و 

  .هش می دهدمرگ و میر نوزاد را کا

 : خودمراقبتیچ خودکارآمدیچ پره اکلامپسیچ فشارخون بارداریچ پیشگیری و کنترلکلید واژه ها
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ABSTRACT  

Background: Effects of ionizing radiation are well known and many laws has been set to reduce 

unnecessary irradiation of staff and patients. So knowing the proper implementation of this legislation 
can reduce unnecessary exposure of staff and patients. The aim of present study was to evaluate the 

radiation protection knowledge, practice and attitude (KAP) among radiotherapy centers staff.  

Materials and Methods: Data collection was performed by designing a special questionnaire consist 

of 31 multiple-choice questions. This questionnaire was divided into the three sections; knowledge, 

attitude and practice regarding protection against radiation. The data analyzed using SPSS (ver.16.0) 
software. Statistical analysis were evaluated with one-way ANOVA test. P < 0.05 was considered as 

statistically significant. 

Results: Present study showed that radiotherapy staff with practice age≥15 years had a higher level 

of knowledge (p=0.033) and better attitude of radiation protection principles (p=0.026) and also 

personnel who worked in medium-size of radiotherapy centers had higher level of knowledge 

(p<0.01) and better attitude (p=0.02) about radiation protection compared with other staff in smaller 

or larger centers. Another parameter that had significant difference in knowledge section was 

healthcare market and observed that knowledge level of Khozestan staff was significantly fewer than 

Qom staff (p=0.02). 

Conclusion: The present study showed that novices and personnel of small and large centers had 

lower level of knowledge and attitude about radiation protection so it is suggested that organizing 

training courses will promote the level of knowledge and would have existed more control over the 

implementation of radiation protection principle by the authorities. 

Keywords: Radiation, Protection, Radiotherapy staff, Healthcare market 
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Abstract 

Introduction: Dental radiography is one of the medical imaging modalities. Radiation protection 

knowledge, practice and attitude in staff play a principle role in radiation protection. This study aimed 

to assess radiation protection KAP between staff in dental radiology. 

Methods: A survey by questionnaire was performed across the three general categories of healthcare 

center (educational university, public and private) in 9 healthcare markets (Alborz, Golestan, Ghom, 

Kermanshah, Khorasan Razavi, Kordestan, Mazandaran, Semnan, Tehran) in 2014-15. The multiple 

choice questionnaire consisted of 61 questions on various aspects of demographic characteristics and 

knowledge, attitude and practice about radiation protection. The collected data were analyzed by the 
One-Way ANOVA. 

Result: Our findings showed that there was not any significant relation between sex (P = 0.48>0.05) 

and work experience (P=0.61>0.05) of participants and radiation protection KAP. Also a statistically 

significant difference was found between period of time after graduation and radiation protection 

KAP (P=0<0.05). In addition, according to analyses, there was a significant difference between size 

of healthcare center and KAP (P = 0.04<0.05), but there was not any significant relation between type 

of healthcare center and KAP (P=0.8> 0.05) .There was a significant relation between region and 

healthcare center and KAP (P=0< 0.05). 

Conclusion:  The result of our study showed the level of radiation protection KAP associated with 

period of time after graduation of participant, size of the healthcare center and region.  

Keywords: Dental radiography, Knowledge, Practice, Attitude, Radiation Protection 
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Abstract 

Prenatal stress in rats results in structural alterations of brain that persist in adulthood. 

Most studies have focused on specific regions of brain that have been shown to be 

affected by PS both macroscopically and microscopically. Propolis extract has widely 

protective effects against oxidative stress and neuroprotective effects that it’s because 

of antioxidant effects due to presence of flavenoids. This study was designed to 

evaluate the effect of hydro-alcoholic extract of propolis on structural and 

developmental changes of rat's dorsal raphe nuclei following prenatal chronic stress. 

Wistar pregnant female rats were restrained for 6 hours daily from day 12 to 20 of 

pregnancy. Therapeutic groups received hydro-alcoholic extract of propolis (50, 100 

and 200 mg/kg) intraperitoneal about 30 minute prior to restraint stress. At the last day 

of ingestion (day of 21) the fetuses were removed and blood sample was collected from 

mother heart. After that, fetus’s brain were removed and used for biochemical, 

histological and immunohistochemical studies. The results showed that propolis 

injection could suppress damages of prenatal restraint stress. The amount of brain 

tissue oxidative stress indices in animals under stress conditions contributed to received 

extract of propolis significantly decreased in comparison with animals that just were 

under stress conditions and increased total antioxidant capacity and elevated level of 

antioxidant enzymes such as glutathione peroxidase and superoxide dismutase was 

detected. Also propolis prevented reduction of dorsal raphe nuclei neuron numbers and 

changing in morphological Characteristics due to prenatal chronic stress. In 

immunohistochemical studies, propolis prevented of decreased serotonin and 

synaptophysin proteins Expression following prenatal chronic stress in dorsal raphe 

nuclei. These results provide evidence that propolis using antioxidant compositions 

such as polyphenoles and flavonoids prevents oxidative stress effects following 

prenatal restraint stress, and decrease their destroying effects in brain tissue. 

Keywords: Dorsal raphe nuclei, Development, propolis, Restraint stress, Rat. 
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 5930آلودگی میکروبی دستگاه های خودپرداز شهر گناباد درسال

 

 1مصیب عابدی محمدیه 1، مهدی احمدی نسب2بیگلری، حامد *علیرضا محمدزاده                

 استادیار گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران* 

 مربی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران 2

 حقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران  دانشجوی مهندسی بهداشت محیط، کمیته ت 1

 

با  متنوع کاربران توسط گسترده پوستی تماس و غبار و گرد هوا، معرض در گیری قرار دلیل به خودپرداز دستگاههای زمینه و هدف:

با  توجه به آلودگی دستها میباشند  بیماریزا میکروارگانیزمهای ویژه به متعدد میکروارگانیزمهای به آلوده احتمالاً متفاوت، بهداشتی وضعیت

خوبی به میزبان منتقل یابند که می تواند منجر به ایجاد بیماری در فرد و همچنین  در هنگام کار با عوامل بیماری زا از این طریق می توانند به

 انتقال بیماری بین افراد گردد.

استفاده از سواب استریل از کل دستگاه های خودپرداز نمونه برداری می شود و سپس سواب به داخل با  جهت انجام طرح  روش بررسی:

دانشگاه علوم  شناسی میکروب  آزمایشگاه به شده آوری جمع های نمونه منتقل می گردد.  TSBکشت  محیط لیتر میلی 10 لوله حاوی

آگار )جهت رشد باکتری ها( و محیط سابرو دکستروز آگار   EMBدآگار،بلا محیط روی بر آزمایشگاه در شده و پزشکی گناباد منتقل

 و جنس خصوصیات بیوشیمیایی میکروب های رشد یافته، و ظاهر کلونی ها )جهت رشد قارچ ها( کشت صورت می گیرد. سپس بر اساس

جهت بررسی آلودگی متقاطع ابتدا دست ها با یک ضدعفونی کننده، ضدعفونی شده و پس از تماس با صفحه  .می گردید آنها تعیین گونه

کلید دستگاه خودپرداز دست روی پلیت حاوی محیط کشت گذاشته می شود تا میزان و نوع آلودگی میکروبی انتقال یافته از دستگاه 

 خودپرداز به دست ها تعیین گردید.

(, %10,٥( ,گونه های باسیلوس )%٩5,4ین مطالعه نشان داد که اکثر باکتری های جدا شده  استافیلوکک های کواگولاز منفی): نتایج ایافته ها

 ( می باشد.%٥,2( و گونه های انتروکک )%7,٦(, کلبسیلا پنومونیه)%21,5( ,اشریشیاکلی )%2٥,4استافیلوکک اورئوس )

ان نتیجه گیری کرد با توجه به استفاده مداوم دستگاه های خودپرداز توسط افراد مختلف، :بر اساس نتایج این مطالعه می تونتیجه گیری

به دنبال  وبسیاری از عوامل باکتریایی بیماریزا به این دستگاه ها منتقل شده و این عوامل بیماریزا می توانند از دستگاه های خودپرداز به افراد 

موضوع از نظر کنترل عفونت ها در سطح جامعه از اهمیت زیادی برخوردار بوده و لذا رعایت  آن به محیط و عموم مردم منتقل شوند و این

اصول بهداشت فردی افراد استفاده کننده از دستگاه های خودپرداز و همچنین ضدعفونی دستگاه های خودپرداز می توان تا حد زیادی 

 د.   آلودگی میکروبی و به دنبال آن انتقال این عوامل را کاهش دا

 دستگاه خودپرداز، آلودگی میکروبی، گنابادکلیدواژه: 
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 در شده بستری بیماران از کلبسیلا و اشرشیا کولی باکتری دارویی مقاومت الگوی وتعیین ررسیب

 کوثر سمنان بیمارستان

 
 نترل عفونت(نیکفر)پرستار کمیته کافسانه  -زهرا صیادجو )دانشجوی کارشناسی پرستاری( -*سکینه صیادجو )عضوء هیئت علمی( نویسندگان:

 0٣21٩٩24110تلفن:   مجتمع دانشگاه علوم پزشکی سمنان-جاده دامغان ٥کیلومتر  -سمنانآدرس: 

shima_sayadjou243@yahoo.comMail: -E 

 
 می بوجود توسط میکروارگانیسم که هایی عفونت درمان برای.شود می ایجاد طلب فرصت های باکتری توسط بیمارستانی های عفونت اکثر : مقدمه

 که باشد همراه میکروبی مقاومت با افزایش تواند می انسان در ها بیوتیک آنتی از استفاده گونه هر.شود می استفاده میکروبی ضد های دارو از آید

 افزون روز افزایش به توجه با . گردد درمانی های و هزینه افراد در ناتوانی افزایش و بیماری ی دوره شدن طولانی ، میر و مرگ خطر افزایش باعث

 شده جدا کلبسیلا و اشرشیا کولی شده جدا های سویه در بیوتیکی آنتی ومقاومت حساسیت الگوی تعیین هدف با مطالعه این ها بیوتیک آنتی مصرف

 .شد انجام سمنانکوثر  بیمارستان در شده بستری بیماران از

 

 پس بود، شده کشت که وبرونشیال خون، ادرار زخم، ی نمونه 2٥1 میان از انجام گردید که 2٩٣٥طی شش ماه اول سال  مطالعه این : ها روش

 آنتی به نسبت دارویی مقاومت والگوی شد مورد پسودوموناس شناسایی 2کلبسیلا و  مورد ٥0 مورداشرشیا کولی، 202 تشخیصی های تست ازانجام

 کاربنی سیلین،سیپروفلوکسازین، سفیکسیم،سفوتاکسیم ،جنتامایسین، نالیدیک اسید، نیتروفورانتوئین، آمیکاسین،سفتی زوکسیم، گروه های بیوتیک

 .شد بررسی سفیپیم

 

درصد کشتهای خون  200نمودند. کلبسیلا و مابقی سایر میکروارگانیسم ها رشد  %5/2٩اشرشیا کولی و  %2/5٥از کل کشت های ادراری  : ها یافته

که  داد نشان بترتیب  بیوتیکی آنتی مقاومت کلبسیلا  و مابقی اشرشیاکولی رشد نمودند. الگوی %1/77کلبسیلا  گزارش گردید و از کشت ریه بیشترین 

به  %5/٩٦به آمیکاسین،  %4٩ایسین ،به جنتام %٥٥سیپروفلوکسازین،  به %٦7سفیکسیم،به  %٦٣به سفوتاکسیم ،  %٩/71به نالیدیک اسید،  52%/٥

، سیپروفلوکسازین  %5/٩٦می باشد. درصد حساسیت آنتی بیوتیکی بترتیب نیتروفورانتوئین  به سفتی زوکسیم مقاوم %٣7/2به سفیپیم  %٣5/2نیتروفورانتوئین، 

 /% می باشد.0٦٥و سفیپیم  %٦٩/1سفتی زوکسیم  %٥/21، جنتامایسین %24، سفوتاکسیم%5٣/27، نالیدیک اسید  %2٣، سفیکسیم %14، آمیکاسین %1٥

 

 مقاومت الگوی استفاده از وبا شده کشت بیماران ی نمونه از بیماران بیوتیکی آنتی درمان شروع از قبل که دهد می نشان تحقیق نتایج : گیری نتیجه

 .آید بعمل عفونی مشاوره ی بیوتیک آنتی شروع برای و گردیده داروهااجتناب از منطقی غیر استفاده از همچنین.گردد تجویز میکروبی

 

 دارویی بیمارستانی ،مقاومت بیوتیک،عفونت آنتی:کلیدی واژگان
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Abstract 

Background and aim: ervicofacial actinomycosis is a chronic granulomatouse infection also the most 

common clinical form of actinomycosis. Infection caused by Actinomyces israelii which is a commensal of 

the oral cavity, gastrohntestinal tract and urogenital tract. Cervicofacial actinomycosis could be caused by 

poor oral hygiene, jaw surgery, decayed teeth and trauma. 

The aim of this study was to review Case reports of Cervicofacial actinomycosis during 2000 to 2016. 

Methods: We performed literature searches with PubMed and Google Scholar on clinical topic Cervicofacial 

actinomycosis during 16 years from 2000 to 2016. 

Results: About 24 patients were reported during 2000 to 2016 and only one case was reported from Esfahan, 

Iran. All patients presented with a swelling. There was one case paediatric cervicofacial actinomycosis that 

was a rare infectious disease.  

 Penicillin or amoxicillin/clavulanic acid are the preferred antibiotic regimens found in the literature. Most of 

patients were treated with a combination of penicillin G 12 million units/day and metronidazol 500 mg 3/ 

day. 

Conclusion: Cervicofacial actinomycosis has a good prognosis if recognized early. Therefore physicians and 

dentists should consider in the differential diagnosis of any soft tissue swelling of the head and neck. The 

collaboration between physicians and laboratories is crucial in definitive diagnosis and rapid initiation of 

treatment. 

 

Keywords: actinomycosis, actinomyces, cervicofacial infection 

 

 

 خب و ارائه الگو برای ایرانتعیین الگوهای محاسبه تعرفه های خدمات درمانی در کشورهای منت

 1، سارا ملکی2* هادی یوزی

 دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد بهداشت،گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران،ایران .2

 دانشگاه علامه،تهران،ایران دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، .1
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: در ایران تعرفه ها دارای رویکرد متمرکز هستند و سالانه با کمترین تجدید نظر براساس رویکرد سال قبلی طبق تعرفه های هدف مقدمه و

خدمات  ر ارایهدگذاری بر عدالت، کارایی، کیفیت و پاسخگویی از قبل تعیین شده و افزایش درصدی بر ضریب کا، انجام می گیرد، تعرفه

ای الینی به شیوههای خدمات بتوان بر میزان دسترسی و استفاده از خدمات تأثیر گذاشت. تعیین تعرفهمربوط به سلامت مؤثر بوده و با آن می

بررسی  اشود. لذ این پژوهش بگیری نظام بهداشت و درمان کشور محسوب میعلمی و منطقی یکی از عوامل مهم در مدیریت، توسعه و شکل

آوردن ستتحقیق حاضر بر اساس چگونگی بد مطالعه:روشالگوهای تعیین تعرفه در کشورهای منتخب به ارائه الگو برای ایران می پردازد.

باشد، که پس از تقسیم بندی کشورها از لحاظ درجه توسعه یافتگی، در مجموع می و از نوع مطالعات تطبیقی های مورد نیاز، توصیفیداده

 Springer شور به تفصیل مورد بررسی قرار گرفتند برای انجام این مرور هفت پایگاه اطلاعاتی الکترونیکی مرتبط با علوم پزشکی  شاملک ٦0

Link,Web of science, Science, SID , PubMed, Scopus,  Cochrane Database of Systematic Reviews, 
و سایت امار ایران به دست آمد همچنین، منابع و گزارشات   Word Bank, WHO ,ه از واطلاعات اماری مربوط به کشورها با استفاد

 Unitسازمان بیمه و سازمان آمار ایران به دست آمد، نمونه ای از کلید واژه ها شامل:  موجود در ایران در این زمینه در وزرات بهداشت،

Cost of Health care,Physician Fee Schedule, Physician Payment Methodology,Healthcare 

Reimbursment Strategy,Base Rate of Health care, Base Rate Calculation, Calculation of Fee 

schedule, Tariff regulating of healthcare ارزیابی کیفیتی، برای ارائه الگو از پرسش  ، که پس از یافتن مقالات، غربالگری و

ق به منظور ارائه الگو توسط گروه متخصصان، نتایج هم به صورت حضوری و هم به صورت پست الکترونیک جمع نامه خود ساخته محق

مقاله، کتاب و گزارش مورد استفاده قرار گرفت، که روش های مختلف قیمت  1٥4پس از غربالگری مقالات تعداد  ها:یافتهآوری گردید.

عرفه گذاری خدمات، قوانین مربوط به تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی و روشهای گذاری و تعرفه گذاری، سازمان های درگیر در ت

مختلف تعرفه گذاری و ارتباط آن با نظام پرداخت به تفکیک هر کشور مورد بررسی قرار گرفت، براساس یافته های پژوهش در قالب یک 

 وسط محققان پیشنهاد و مورد استفاده قرار گرفت.مجموعه، الگویی برای تعیین تعرفه ها به صورت مفصل و جزء به جزء ت

با توجه به وضعیت موجود و بررسی های انجام شده، ساختار، سازمان و مدیریت تعرفه های بخش سلامت کشور پاسخ گو   نتیجه گیری:

ود در تعیین رفتن دیدگاههای موجنیست و به بازبینی اساسی نیاز دارد. از اینرو پژوهش حاضر با استفاده از روش پانل متخصصان و درنظر گ

تعرفه در کشورهای منتخب، پیشنهاد هایی را برای ساختار سیاست گذاری شورای عالی بیمه سلامت برای خروج از بن بست فعلی ارائه داده 

 است.

 تعرفه های خدمات بهداشتی، قیمت گذاری،قیمت تمام شده خدمت، نظام پرداخت کلید واژه ها:

 

 

 

 

 توسط نانوذره تیتانیوم دی اکسید Mkn45ایجاد آپاپتوز و مهار تهاجم در رده سلولی سرطان معده 

 

 4، عبدالوهاب مشتاقیان٩، حامد معصومی1، علی خالقیان*2هادی حسن زاده
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 ایران سمنان، سمنان، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، فیزیک گروه سرطان، تحقیقات (مرکز2

 ایران سمنان، سمنان، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده بیوشیمی، (گروه1

 سمنان،سمنان،ایران پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه پزشکی،دانشکده فیزیک دانشجویی،گروه تحقیقات (کمیته٩

 ایران سمنان، سمنان، پزشکی علوم (معاونت تحقیقات و فناوری،دانشگاه4

 

باشد. در ها، سرطان معده دارای نرخ مرگ و میر بالایی میو در میان انواع سرطانباشد سرطان دومین عامل مرگ و میر در جهان می مقدمه:

 200تا  2چند سال اخیر استفاده از نانومواد در درمان سرطان مورد توجه قرار گرفته است. ترکیبات نانو حداقل در یک بعد دارای اندازه 

تخریب غشای  شوند. استرس اکسیداتیو سببهای سرطانی میو سبب تخریب سلولنانومتر می باشند. نانومواد از طریق ایجاد استرس اکسیداتی

شود که در نهایت موجب مرگ سلول سرطانی می گردد. یکی از این ترکیبات، نانوذره تیتانیوم می DNAسلول سرطانی و همچنین آسیب به 

ید بر میزان آپاپتوز و تهاجم سلول های سرطانی رده سلولی باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر نانوذره تیتانیوم دی اکسدی اکسید می

می باشد. در مطالعات گذشته نشان داده شده است که تیتانیوم دی اکسید سبب القا آپاپتوز در سلول های اپیتلیال انسانی می  Mkn45معده،

 ی امیدوار بود. شود. با این شواهد می توان به اثر ضد تکثیری تیتانیوم دی اکسید در سلول های سرطان

میزان تکثیر سلول های سرطانی بعد از اثر دادن نانوذره تیتانیوم دی اکسید مورد  MTTدر این مطالعه با استفاده از تکنیک  روش بررسی:

آکریدین  د وها با استفاده از اتیدیوم برومایبررسی قرار گرفت. برای بررسی میزان آپاپتوز در سلول های سرطانی تکنیک رنگ آمیزی سلول

اورنج و با کمک میکروسکوپ فلورسنت مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای بررسی تهاجم سلول های سرطانی از تکنیک مهاجرت 

 ( استفاده شد. از گروه های مختلف با غلظت متفاوت از نانوذره و همچنین زمان اثردهی متفاوت استفاده شد. Migration testسلولی )

قایسه با گروه کنترل های سرطانی در ماستفاده از نانوذره تیتانیوم دی اکسید سبب افزایش مرگ سلولی یاآپاپتوز در سلول ها:نتایج و یافته 

اند در مقایسه با گروه کنترل کاهش نشان می دهد. میزان شده است. میزان تکثیر سلولی در سلول های سرطانی که با نانوذره اثر داده شده

 دهد.اند در مقایسه با گروه کنترل تغییر معناداری را نشان نمییی که با نانوذره اثر داده شدهتهاجم در سلول ها

وان به درمان تبا توجه به اثر مهار کننده نانوذره تیتانیوم دی اکسید بر رشد سلول های سرطانی و افزایش آپاپتوز می بحث و نتیجه گیری:

 ی است، امیدوار بود.سرطان معده که دارای نرخ مرگ و میر بالای

 سرطان معده، نانوذره تیتانیوم دی اکسید، آپاپتوز، تهاجم واژگان کلیدی:
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 پیشنهاد ساخت پارکینگ سولار در مجتمع دانشگاه

 

 1، عبدالوهاب مشتاقیان*2هادی حسن زاده 

 

 ( مرکز تحقیقات سرطان، گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران (1

 

باشد. های موجود در زمین میفردترین منبع انرژی تجدیدپذیر در جهان است و منبع اصلی تمامی انرژیانرژی خورشیدی منحصر به مقدمه: 

فاده از  . استباشدزمینه پتانسیل انرژی خورشیدی در جهان می روز آفتابی در سال جزء بهترین کشورهای دنیا در ٩00ایران با داشتن حدود 

  نسبت به لامپ های فلورسنت مزایای فراوانی دارد که یکی از آنها کاهش مصرف انرژی است. LEDلامپ های 

طالعه قرار گرفت. مدر این مطالعه مقالات مرتبط با تبدیل نور خورشید به الکتریسیته به کمک یک سلول فتوولتائیک مورد روش بررسی: 

هزینه تامین برق مجتمع آموزشی با استفاده از پنل های خورشیدی که بر روی سقف پارکینگ قرار می گیرد، محاسبه شد. همچنین مزیت 

 در مقایسه با لامپ های فلورسنت مورد بررسی قرار گرفت. LEDهای استفاده از لامپ های 

طور شود، که به( گفته میpvsدیل نور خورشید به الکتریسیته از طریق یک سلول فوتوولتائیک )انرژی فتوولتائیک به تبنتایج و یافته ها: 

تائیک بستگی های فتوولمیزان راندمان پانل. پذیرد. سلول خورشیدی یک ابزار غیرمکانیکی استمعمول توسط یک سلول خورشیدی انجام می

برابر قدرت اسمی خود انرژی  1برابر و در زمستان  ٥ک پانل فتوولتائیک در تابستان یابی و شرایط آب و هوایی دارد. ییابی، مکانبه جهت

به جای لامپ های فلورسنت می تواند به عنوان یک استراتژی برای کاهش مصرف انرژی پیشنهاد  LEDاستفاده از لامپ های کند. تولید می

لول های پوست می گذارند و احتمال ایجاد سرطان پوست را بالا می برند. اثر نامطلوبی بر س UVمی شود. لامپ های فلورسنت به علت تولید 

سوسوزدن لامپ فلورسنت سبب تشدید بیماری در کودکان اوتیسمی می شود. دفع لامپ های فلورسنت به علت داشتن جیوه سبب آلودگی 

 هیچکدام از این ویژگی های منفی را ندارند. LEDمحیط زیست می شود. لامپ های 

گونه انتشارآلاینده زیست محیطی را هیچ PVتولید برق توسط  و باشدانرژی خورشیدی تجدیدپذیر و نامحدود میو نتیجه گیری: بحث 

به علت شرایط آب و هوایی شهر سمنان استفاده از نیروگاه خورشیدی به صرفه می باشد. در حال حاضر برای روشنایی مجتمع  در پی ندارد.

لورسنت استفاده می شود که به علت مصرف بالای برق هزینه زیادی را به دانشگاه تحمیل می کند. استفاده از لامپ دانشگاه از لامپ های ف

که مصرف کمتری دارند و همچنین برخلاف لامپ های فلورسنت اثر نامطلوبی بر سلامت افراد ندارند می تواند به عنوان یک  LEDهای 

 شود. استراتژی مناسب در مجتمع دانشگاه اجرا

 LEDانرژی خورشیدی، سلول های فتوولتائیک، الکتریسیته، لامپ فلورسنت، لامپ واژگان کلیدی: 
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خطر بیماری های ایسکمی قلبی در زنان مبتلا به سرطان پستان پس از مطالعه مروری بر احتمال وقوع و 

 رادیوتراپی

 

 1، داریوش خرمیان*2سروش سیستانی

 

 پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران. کارشناس ارشد فیزیک 2

 کارشناس ارشد فیزیک پزشکی، گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 1

 

سرطان پستان رشد مهار نشده سلول های غیر طبیعی است که در نواحی مختلف پستان ایجاد می شود، سرطان پستان یکی از سرطان مقدمه:

زن، یک نفر دچار سرطان پستان می شود. پرتودرمانی یکی از روش های  20های شایع در بین زنان می باشد، آمار ها نشان می دهد که از هر 

ین افزایش می دهد.بنابرارا  بیماری های ایسکمی قلبیان سرطان پستان است اما احتمال بروز عوارض جانبی نظیر عمده و کارآمد در درم

 تان است. پسهدف از این مطالعه بررسی احتمال وقوع بیماری های ایسکمی قلبی پس از درمان با رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان 

 Ischemic Heartکلید واژه های سرطان پستان، رادیوتراپی و بیماری های ایسکمی قلبی )این مطالعه با استفاده از روش مطالعه:

Disease مقاله ی منتخب چاپ شده در طی سالهای  10و با بررسی مقالات منتشر شده آخرین( و جستجو در سایت های معتبر و مرور کلی

 ی اطلاعات انجام شده و یافته ها جمع آوری گشته است.با روش انتخابی جمع بند 102٥تا  1000

:  مطالعات نشان داد که عوارض جانبی پرتودرمانی بستگی مستقیمی به میزان دوز و تعداد جلسات درمان دارد و از طرفی در سنین پایین نتایج

است  درمان بیشتر بوده است. همچنینثابت شدهو در سرطان های مربوط به سینه سمت چپ خطر بروز بیماری های ایسکمی قلبی پس از دوره 

ز جمله اکه به کارگیری روش های درمانی جدید می تواند خطر بروز بیماری های قلبی را بعد از درمان به وسیله رادیوتراپی کاهش دهد.

و در  کرونری آئورتبیماری های قلبی ناشی از تابش پرتو شامل آسیب به عروق کوچک و همچنین آسیب به عروق بزرگ شامل عروق 

 می باشد IHD نتیجه فیبروز میوکارد و بیماری های عروق کرونری قلب و در نهایت

با وجود موثر بودن روش رادیوتراپی در درمان سرطان پستان، اما مانند سایر روش های درمانی دارای عوارض جانبی است. نتیجه گیری:

ک کارگیری روش هایی مانند استفاده از نشانگرهای زیستی مانند تروپونین و بی پپتید ناتریورتیمطالعات اخیر در این رابطه نشان داده اند که به 

(BNP)  در شناسایی افراد با خطر بالا و یا استفاده از داروهایی از قبیلangiotensin antiplatelet  مهار کننده ی آنزیم های مبدل( می(

 تواند خطر بروز بیماری های قلبی را بعد از درمان به وسیله رادیوتراپی کاهش دهد. 

 سرطان پستان، رادیوتراپی، بیماری های ایسکمی قلبی واژگان کلیدی:
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 یر در تصویربرداری پزشکی هسته ایمطالعه مروری بر عوامل موثر بر کیفیت تصو

 *2، محمد علی تاجیک2نادر اسدیان

 علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .گروه فیزیک پزشکی دانشگاه2

صویر شود. که در  تها استفاده میای مواد رادیواکتیو برای تشخیص و درمان بیماریدر پزشکی هسته ای از خواص هسته مقدمه و هدف:

ود، در بهره می برد، استفاده می ش کریستالی از جنس سنتیلاتور برداری پزشکی هسته ای از دوربین گاما که از یک یا چندین صفحه

ای یکی از کاربرده تصویر سه بعدی توزیع رادیودارو در محیط زنده مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. SPECTتصویربرداری به روش 

علم فیزیک پزشکی در تصویربرداری پزشکی هسته ای بهبود کیفیت تصاویر می باشد که با توجه به تاثیر آن در تشخیص و روند درمان از 

 اهمیت بالایی برخوردار است. 

ویربرداری با جستجوی کلمات تصاین مطالعه از نوع مروری تشریحی است که روش جستجو با استفاده از روش کتابخانه ای  روش مطالعه:

( sid, irandoc ,civilica ,magiran ,noormagsپزشکی هسته ای، دوربین گاما، کیفیت تصویر و اسپکت در پایگاه های تحقیقاتی)

 webدر پایگاه های اطلاعاتی ) nuclear medicineو  gamma−camera ،SPECT ،medical imagingو جستجوی کلمات 

of science ،scopus،google scholar،pubmed ،science direct .انجام شده است ) 

ویژگی های فیزیکی آشکارساز، کریستال، کلیماتور و گنتری می توانند بر کیفیت تصویر نهایی تاثیر گذار باشند. از روش های یافته ها: 

عملی و  این میان تعداد بسیار زیادی شامل روش هایمختلفی برای بالا بردن کیفیت تصاویر در پزشکی هسته ای استفاده شده است که در 

ابزاری بوده است. همچنین با توجه به صرف هزینه بالا و زمان طولانی می توان از روش های شبیه سازی استفاده کرد. روش شبیه سازی مونت 

تباط ردار است. در برخی مطالعات با بررسی ارکارلو برای ارزیابی عملکرد، توسعه و بهبود کارایی دوربین های گاما از اهمیت بالایی برخو

عوامل مختلفی همچون عملکرد کلیماتور و همخط سازی، تغییر در اندازه قطر و ضخامت کریستال یا تغیر ماده پشت کریستال به نتایج مهمی 

 رسیده اند. 

ب، با توجه به ال در رسیدن به تصویر مطلوبه طور کلی می توان بیان داشت که ویژگی های مربوط به کلیماتور و کریست نتیجه گیری:

تفکیک انرژی و تفکیک زاویه ای بهتر، بسیار مهم استچ و مطالعات زیادی در این راستا انجام شده است که نشان می دهند تغییرات کوچک 

 گذار خواهند بود. تاثیردر بخش های ساختاری سیستم تصویر برداری از طریق تاثیر در پارامترهای واکنش فوتونی، بر کیفیت تصویر 

 پزشکی هسته ای، تصویربرداری هسته ای، کیفیت تصویرکلمات کلیدی: 

 

  

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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Appraisement of the knowledge, attitude and practice of radiology staff about the 

principles of ionizing radiation protection in Iran hospitals 

Hamed Massoumi2, Hadi Hasanzadeh1,3, Majid Jadidi 1, Majid Mirmohammadkhani 4 Ahmad Bitarafan-Rajabi 
5, Alireza Emadi 6, Mitra Bokharaeyan 2, Fatemeh Shabani 2, Tahereh Khani 2, Shima Moshfeg 2, Danial Seifi 
2, Mohamad Sancholi 2 

1Department of Medical Physics, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

2Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

3Cancer Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

4Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

5Echocardiography Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Tehran, IR Iran 

6Deputy of research and technology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

Background: Exposure to radiation during radiological examination is of health concern, which 

relegating radiology professional should intellectualize. This study aimed to evaluate the radiation 

protection knowledge, practice and attitude (KAP) amongst hospitals radiology department staff in 

10 provinces of Iran. This descriptive, cross-sectional study was administered to staff.  

Materials and Methods: In evaluating the level of radiation protection KAP, 553 staff participated 

in the survey. Questionnaire with 32 questions designed to assess. Validation was confirmed by 

faculty Medical Physics and Statistics. Questions regarding the evaluation of respondents' knowledge, 

practice and attitude percentage about basic principles of protection, the necessity of using protective 

equipment and their performance in the implementation of the radiation protection recommendations. 

Results: There was not a statistically significant differences in the level of radiology staff KAP 

radiation protection with distinct gender and educational age (p>0.05). A significant correlation exists 

between practice age, hospital size and hospital type with KAP radiation protection of radiology 

department staff (p<0.05). A significant difference were not observed in the radiation protection KAP 

level of radiology staff with different working region and healthcare market (p>0.05). 

Conclusion: Our study results have shown that radiation protection KAP level of radiology staff was 

inadequate. This can be due to the continuous training lack of protection against ionizing radiation. 

So the continuous training of radiation protection principles can increase staff KAP level of radiation 

protection in Iran hospital radiology departments. 

Keywords: Radiation, Protection KAP, Radiology staff, Healthcare market 
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بررسی  الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی عوامل پاتوژن جدا شده از کشت ادرار بیماران مراجعه کننده به  

 33-39زمایشگاه مرکزی یزد،  سال  آ

 2، گوهر کمی2، فاطمه عجم2، معصومه شاهسون2سجاد رحیمی بردنجانی

 .دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران2

عفونت ادراری به عنوان دومین تظاهر عفونی در جوامع به حساب می آید. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های  :و هدف مقدمه

امل وبیماریزای شایع، برای هدایت درمان علیه یک میکروب خاص، اهمیت ویژه ای دارد. هدف از این مطالعه بررسی  الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ع

 از کشت ادرار بیماران به ازمایشگاه مرکزی شهر یزد می باشد. پاتوژن جدا شده

تا پایان   2٩٣1تحلیلی کلیه نمونه های ادرار افرادی که برای آزمایش کشت ادرار از ابتدای فروردین سال  –روش کار: این مطالعه مقطعی، توصیفی 

عه شد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از بین تمام کشت های ادرار مثبتی که به آزمایشگاه مرکزی شهر یزد مراجعه کرده بودند وارد مطال 2٩٣٩اسفند 

شد برای تجزیه و تحلیل  Stata-12در آزمایشگاه مرکزی یزد انجام شده بود جمع آوری گردید در نهایت داده ها پس از جمع اوری وارد نرم افزار 

 ن کای دو برای اماره های تحلیلی استفاده شد.داده ها از اماره های توصیفی برای توزیع فراوانی و از ازمو

( مردان تشکیل %22,4نمونه) 11٣( زنان و %55,٦نمونه) 257٥نمونه کشت ادرار مثبت به دست آمد. از این تعداد  1024در این پژوهش تعداد  یافته ها:

مورد  10٥( و کلبسیلا با %٦5مورد ) 2٩٦٣تری اشرشیا کلای با ( بود. باک% ٥/1٣مورد) ٥٣4سال با  ٥0دادند بیشترین شیوع عفونت  در گروه سنی بالای 

رو ت( بیشترین شیوع باکتری در بیماران بود. بیشترین مقاومت انتی بیوتیکی در بیماران مربوط به امپی سیلین و بیشترین حساسیت مربوط به نی1/20)%

 (.P<0.05معناداری در مردان بیشتر از زنان بود) فورانتوئین بود. مقامت انتی بیتویکی در اکثر انتی بیوتیک ها به طور

 مقاومت به انتی بیوتیک ها به صورت متداول در برابر انواع باکتری ها وجود دارد و مقاومت در انتی بیوتیک هایی که بیشتر مورد استفاده نتیجه گیری: 

 طور جدی تری توجه شود.قرار میگیرند دیده می شود بنابراین باید به مسئله مقاومت انتی بیوتیکی به 

 عفونت ادراری، الگوی مقاومت انتی بیوتیکی،  یزد واژگان کلیدی:
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 5935آب شرب شهر دامغان در پاییز بررسی میزان آلودگی نیترات در شبکه توزیع 

 1، میثم کرمی2، طیبه راستگو 2، خلیل الله معینیان*2سید محمود مهدی نیا 

 دانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانگروه مهندسی بهداشت محیط، .2

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان.1

 

لحاظ  به اخیر سال های در که می شود محسوب زیرزمینی آبهای آلاینده عوامل جمله از آب در نیترات غلظت بودن بالا مقدمه و هدف:

 است. اگر گذاشته افزایش به رو آب منابع در آن میزان شهرنشینی توسعه و کشاورزی فعالیت های گسترش و هافاضلاب تولید افزایش

متهموگلوبینمیا  بیماری ایجاد باعث و بوده مخاطره آمیز کودکان برای بهداشتی نظر از باشد مجاز حد از بیش نوشیدنی آب در غلظت نیترات

مطالعه بررسی غلظت نیترات در شبکه توزیع آب شرب شهر دامغان و مقایسه آن با استاندارد های ملی و بین المللی می گردد. هدف از این 

 بود.

در شبکه توزیع آب شرب شهر دامغان در پاییز  نیترات غلظت بررسی منظور به و مقطعی-توصیفی روش به تحقیق این ها:مواد و روش

 آن غلظت نیترات و برداشت تصادفی طور به شبکه آبرسانی مختلف نقاط از نمونه 210تعداد  تحقیق مدت طول انجام گرفت. در 2٩٣٥

 حاصله نتایج پایان شد. در گیری اندازه PD- 303 UV))اسپکتروفتومتری روش به آب دانشکده بهداشت دامغان شیمی آزمایشگاه در

 گرفت. قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد آماری روش با

میلی گرم در لیتر محاسبه شد به طوری که این  21/1میانگین غلظت نیترات در شبکه توزیع آب شرب شهر دامغان در فصل پاییز  ها:یافته

 غلظت در مهرماه و آذرماه به ترتیب حداکثر و حداقل غلظت نیترات را در شبکه توزیع آب شرب داشته است.

ظت نیترات در شبکه توزیع آب شرب شهر دامغان کمتر از حداکثر غلظت مجاز آن نتایج این تحقیق نشان داد که میزان غلگیری: نتیجه

 های کمی آلوده به نیترات قرار دارد.بوده و در طبقه آب

 نیترات، شبکه آبرسانی، فصل پاییز، دامغانکلمات کلیدی: 
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A modified and concise method for albumin purification 
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Background and Objective: Among different proteins of blood, albumin is considered a unique 

protein due to having special properties. It is synthesized in the liver hepatocytes and is responsible 

for over 80% of plasma colloid osmotic pressure. It is used for critical disease such as hypovolemia 

and hypoalbuminemia. Now, various protocols are used for the albumin purification worldwide, each 

of them has its own advantages and disadvantages. Meanwhile, a common method which is often 

used for the production of albumin is a combination of Cohn along with different types of 

chromatography. The aim of the present study was to create a concise and cost-effective albumin 

purification method by employing a conventional method with some modifications. 

Materials and Methods: In this research, the albumin was purified from human serum using chilled 

ethanol, followed by chromatographic methods. The purity of harvested albumin was evaluated by 

sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). Western blotting (WB) 

analysis and thermostability were used for functional and stability measurement assessment, 

respectively. 

Findings: SDS-PAGE showed that the purity of purified human albumin was about 99%. Purified 

human albumin showed a single band with a molecular weight of 66 KDa. The results were validated 

by WB analysis.Also, the heat-induced insolubility of purified albumin was same as the commercial 

albumin. 

Conclusion: This method can be a robust technique for purification of albumin in order to use clinical 

and research approaches.  

Key words: Albumin; Ethanol precipitation; Gel filtration; Ion exchange chromatography; Purification 
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 آشنایی با آنالیز داده های بقا در حیطه پزشکی با رویکرد برآورد بقای خالص

 ٩، محدثه پاک نظر1، حجت زارعی1محمود محمدی، 2فاطمه پاک نظر

 های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانمرکز تحقیقات مراقبت.2

 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.1

 دانشگاه فرهنگیان سمنان، سمنان، ایران.٩

آنالیز داده های زمان بقا، نقش بسیار مهمی را در علوم پزشکی ایفا میکند. یکی از مهمترین حوزه های کاربردی آن در موردبیماران  مقدمه و هدف :

بروز و  ،مبتلا به سرطان می باشد.  سرطان معده یکی از شایعترین سرطانها در سراسر دنیا است، ایران جزکشورهایی است که این بیماری در آن شیوع 

ار از همان بیماری، مرگ و میر سالیانه  نسبتا بالایی دارد.در مطالعات بقای بیماران سرطانی این انتظار وجود دارد که برآوردها  با توجه به احتمال مرگ بیم

لت  که داده ها در حا صورت بگیرد. این درحالی است که بیمار بعد از تشخیص بیماری ممکن است به دلایل دیگری مستقل از سرطان  فوت کند. در این

د میک بستر رقابت جویی خطرات قرار دارند  رویکرد معمول این است که  علت مرگ دقیقا برای هرفرد مشخص گردد و صرفا مرگ هایی به عنوان پیا

اختصاصی  می شود و به آن بقایاصلی مورد نظر قرار بگیرند که به دلیل سرطان رخ داده باشند . در این حالت تحلیل در چارچوب بقای اختصاصی  انجام 

تواند  یبرای علت گفته می شود. اما این پیش فرض که دلایل ذکر شده برای مرگ به جز سرطان واقعا مستقل از آن  باشند در واقعیت  درست نیست و م

وش  مرگ با هر علت به عنوان پیامد اصلی برآوردها را دچار  خطای منظم )بایاس(  نماید . روش دیگر استفاده از چارچوب بقای نسبی است. در این ر

یماران گ در بدر بیماران سرطانی با مرگ و میر جمعیت  مرجع مورد قیاس قرار می گیرد. در واقع  برای  استفاده از این روش نیازی به اطلاع از علت مر

سی در جمعیت مرجع زیاد نباشد ، اندازه گیری بقای خالص تحت بررسی نیست. در داده های جمعیتی نشان داده شده است  چنانچه شیوع سرطان مورد برر

ظر سنی،  ندر چارچوب بقای نسبی کمتر تحت تاثیر  بایاس های فوق الذکر  قرار می گیرد . در این روش بقای بیماران نسبت به  بقای جمعیت همسان از 

 جنسی و زمان تقویمی سنجش می شود. 

بیمار مبتلا به سرطان معده که در انستیتو کانسر ایران بستری بوده اند ، بقای خالص  ٩٩0ده از داده های بیمارستانی در مطالعه حاضر با استفا روش مطالعه :

 لساله  بیماران  بعد از انجام عمل جراحی به عنوان  اقدام درمانی اصلی، در چارچوب بقای نسبی با هدف معرفی و کاربست این روش  در تحلی ٥یک تا 

 بحث شده است.  بقا برآورد و

درصد بدست آمد. همچنین بقای  ٩٥/14و  ٩٦/15، 0٦/٩4، 75/44، ٣٦/٦7ساله بیماران مورد بررسی به ترتیب  ٥احتمال بقای خالص یک تا  یافته ها :

درصد  44/2٦تا  41/45از بیماری  ٥تا  2درصد بوده است. همچنین  این شاخص برای مراحل   ٣7/27و 22/1٦ساله برای مردان وزنان به ترتیب  ٥خالص  

درصد بوده که از نظر عددی  نسبت  27/11تغییر کاهشی داشته است. بقای خالص در بیماران مبتلا به فرم شایعتر پاتولوژیکی بیماری )یعنی آدنوکارسینوما( 

افزایش نشان می دهد. برآورد نسبت مخاطره قابل درصد (. با افزایش  تعداد درمان های تکمیلی، بقای نسبی نیز  ٥٥/11به سایر فرمها  کمتر بوده است )

( و استفاده کمتر از درمان های P=.007( ، سن بالاتر )P=.001سال اول پیگیری نشان داد مرحله بالاتر بیماری ) ٥انتظار در مدل چندگانه در محدوده 

( همراهی داشته است و تمامی یافته های مقاله  با excess mortality( به طور مستقل از یکدیگر  با افزایش  مرگ و میر اضافه )P<.001تکمیلی  )

 نتایج مطالعات مشابه  که در آن ها علت مرگ را بصورت دقیق در آنالیز بکار گرفته بودند، مشابهت داشتند.

ر برای تحلیل داده ده از این روش بیشتبا توجه به عدم نیاز به اطلاعات علت دقیق مرگ که معمولا از ضعف داده های ثبتی میباشند، استفا نتیجه گیری :

 های ثبت سرطان توصیه می شود. 

 بقای نسبی، بقای خالص، سرطان معده کلمات کلیدی :
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Endometrial thickness in ovarectomised rats exposed to recombinant follicle stimulating 

hormone (gonal-F) with and without HCG, a histological study 

 

Behpour Yousefi1, Jalal esmaili1*, Marziye Karimi1 

 

1Department of Anatomy, Faculty of Medicine,Semnan University of Medical Science,Semnan , Iran. 

 

Objective: To  evaluate   the effects  of  recombinant  follicle  stimulating  hormone (Gonal-F)  when  

used alone  or  in  combination  with Human Chorionic Gonadotropin (hCG) on  endometrial thickness 

(ET)  during  implantation in ovarectomised rats. 

Methods: Animals randomly divided into three groups: Experimental, sham and control. 

Experimental groups divided into seven sub-groups (each, n=5): 1-Gonal-F 10 [IU] (G 10),2-Gonal-

F  20 [IU](G 20), 3-Gonal-F 30 [IU](G 30), 4-hCG(H),5-G10+H, 6-G20+H and 7-G30+H.To 

remove the effects of steroids ovarian hormones, the samples were put under the bilateral 

ovariectomy. Next step rats for 4 weeks without intervention during the recovery time. Experimental 

subgroups received a single dose of Gonal-F(daily, 5 days) and hCG(after the last injection of Gonal-

F) by intraperitoneal injection alone or in combination.Sham groupreceived 10 units of normal saline. 

Periodic acid schiff stainingwas performed on endometrial sections of paraffin-embedded tissues to 

study the endometrial thickness (ET) in ovarectomised rats by light microscopy. 

Results: Experimental subgroups which received Gonal-F with and without hCG presented a 

significantly lower ET (p <0.05), when compared with shamand control groups.  ET was significantly 

thinner inG20 subgroups takingGonal-F[53.37±5.37 (p <0.05)] and G30+H subgroups taking Gonal-

F+HCG[57.51±5.67 (p <0.05)]. Administration  of hCG  following  stimulation  with  Gonal-F  in  

subgroups  of  experimental, could  not  able to  return  thickness  to   normal rate. 

Conclusion: Administration of Gonal-F 20 [IU] alone or in combination with hCG may be better 

resulted than other dosage and usage of hCG could not ableto return thickness to normal rate. 

Keywords: Ovarian stimulation, Gonal-F, hCG, endometrial thickness. 



گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه ن خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش  5935اسفند ماه  6و5دندا

نپزشکی گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندا  دانش

 176 

  

 پیشگیری از سرطانفاکتورهای غذایی بعنوان تنظیم کننده های اپی ژنتیکی  در درمان و 

 2مریم زارع

 ، تهران، ایراناستادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور.2

: سرطانزایی فرایند پیچیده ای است که شامل تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی می باشد. مکانیسمهای اپی ژنتیکی اصلی شامل متیلاسیون مقدمه

DNA میکرو، تغییرات هیستونی وRNA  ها هستند. تغییرات اپی ژنتیکی می توانند ژنها را خاموش نمایند که نقش مهمی در سرطانزایی

دارد. برخلاف تغییرات ژنتیکی، تغییرات اپی ژنتیکی برگشت پذیر بوده و در مراحل اولیه سرطانزایی روی می دهند. بنابراین با توجه به 

 توان از آنها بعنوان اهداف دارویی برا ی درمان و نیز پیشگیری سرطان استفاده نمود. برگشت پذیربودن اختلالات اپی ژنتیکی می 

 ع: از آنجاییکه یافته های جدید نشان داده اند ترکیبات فیتوشیمیایی موجود در مواد غذایی می توانند تغییرات اپی ژنتیکی را قبل از تجمهدف

 ی تواند برای ارائه راههای پیشگیری و درمانی سرطان موثر باشد.و بروز سرطان اصلاح نمایند، شناسایی دقیق آنها م

: این چکیده با جستجوی کلمات کلیدی اپی ژنتیک، سرطان و ترکیبات گیاهی در بانکهای اطلاعاتی به معرفی وجمعبندی اصلی ترین روش

ات متعدد نتیکی را اصلاح نمایند و بواسطه تحقیقترکیبات شیمیایی طبیعی موجود درغذاها و گیاهان دارویی که می توانند تغییرات اپی ژ

 شناسایی شده اند، می پردازد. 

: ترکیبات شیمیایی متعددی قادر به اصلاح تغییرات اپی ژنتیکی بوده و خواص ضد سرطانی دارند که شامل موارد زیر می نتایج

گالات که مهمترین کاتچین موجود در چای سبز است، کورکومین که ترکیب فعال اصلی در زردچوبه است، – ٩-باشد:اپیگالاکتوچین

کربینل که محصول هیدرولیزی گلوکوزینولات بوده -٩-سولفورافان که در بروکلی، کلم و جوانه ها فراوان است، دی ایندولیل متان و ایندول

وان تین بعنوان ترکیب فعال اصلی در سویا، لیکوپن موجود در گوجه فرنگی، کوئرستین بعنو در سبزیجات صلیبی وجود دارند. بعلاوه جنیس

بیوفلاونوئید موجود در سبزیجات صلیبی، رسوراتول بعنوان پلی فنل موجود در بادام زمینی، انگور، آلو وتوت، ترکیبات ارگانوسولفور در 

توانند در انار، توت، گردو و بادام جزء سایرترکیبات  فیتو شیمیایی هستند که می سبزیجاتی چون سیر، موسیر، تره فرنگی، الاجیتانین موجود

ارین و متغییرات اپی ژنتیکی را اصلاح نمایند. سایر فلاونوییدهای گیاهی شامل اپیجنین، بایآکالین، سیانیدین، رزمارینیک اسید، سیلیبینین/سیلی

 نتیکی در سرطان  تحت بررسی هستند. دی هیدروکومارین نیز از نظر دارا بودن خواص اپی ژ

: این ترکیبات غذایی با قابلیت تنظیم اختلالات اپی ژنتیکی دارای خواص ضدسرطانی هستند و برخی کارآزمایی های کلینیکی نیز بحث

واند بعنوان یک ی ژنتیکی میتقابلیت پیشگیری و درمانی آنها را نشان داده است. بنابراین استفاده از این مواد غذایی بعنوان عوامل دارویی اپ

 مسیر درمانی جدید، ایمن، کم هزینه  و جذاب برای پیشگیری و مهار پیشرفت سرطان بکار گرفته شود.

 

 : فاکتورهای تغذیه ای، اپی ژنتیک، سرطانکلمات کلیدی
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 ها در سرطان دهانه رحم RNAتغییرات بیان میکرو 

 2مریم زارع

 ، تهران، ایراندانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نوراستادیار گروه زیست شناسی،  .2

سرطان دهانه رحم دومین سرطان شایع زنان در جهان می باشد که با مرگ و میر بالایی همراه است. اگرچه میزان مرگ ومیر این مقدمه:

روس است. در کنار عفونت پاپیلوما ویسرطان در کشورهای توسعه یافته درحال کاهش است اما شیوع آن در کشورهای درحال توسعه هنوز بال

کوچک  RNAمولکولهای miRNAsدر ایجاد این سرطان نقش دارند .  miRNAsانسانی سایر عوامل ژنتیکی و اپی ژنتیکیاز جمله

در رونوشت ژنها متصل شده و باعث مهار ترجمه یا  ٩"نوکلئوتید هستند که به ناحیه ترجمه نشدنی  12 -1٩غیرکدکننده، با اندازه ای حدود 

 تخریب رونوشت می شوند که نوعی مکانیسم تنظیم بیان ژن پس از رونویسی است.

در ایجاد سرطان دهانه رحم نشان داده اند، می توان از آن به عنوان را miRNAs. از آنجاییکه مطالعات جدید نقش تغییرات بیانهدف

 مارکرهای تشخیصی و نیز بعنوان اهداف درمانی استفاده کرد.

که افزایش یا  miRNAsدر بانکهای اطلاعاتی، انواع  miRNAs:در این چکیده با جستجوی کلمات کلیدی سرطان دهانه رحم و روش

کاهش بیان آنها در سرطان سرویکس طی مطالعات مختلف گزارش شده است، ارائه می گردد تا بتوان دیدگاه دقیقتری نسبت به نقش 

miRNAs  .در این سرطان و استفاده کاربردی از آنها بدست آورد 

های مهارکننده توموری تقسیم می شوند. miRNAهای انکوژنی و  miRNAدخیل در روند سرطانزایی به دوگروه  miRNAs: نتیجه

 که در سرطان دهانه رحم افزایش بیان مییابند عبارتند از:miRNAs.که اهمیت آنها در ایجاد سرطان دهانه رحم مشخص شده است

miR-15a, miR-15b, miR-16, miR-17-5p, miR-19a, miR-20a, miR-20b, miR-21, miR-27b, miR-93, 

miR-106a, miR-133b, miR-146, miR-183, miR-185, miR-193b, miR-196a, miR-199a, miR-203, 

miR-210, miR-224, miR-324-5p, miR-372, miR-373, miR-375, miR-432, miR-503, miR-641, miR-

1286, miR-1290, miR-2392, miR-3147, miR-3162-5p, miR-4484. 

miRNAs حم گزارش شده است عبازتند از: که کاهش بیان آنها در سرطان دهانه ر 

miR-1, miR-7, miR-10b, miR-29a, miR-30b, miR-100, miR-124, miR-126, miR-138, miR-143, miR-

145, miR-149, miR-194, miR-195, miR-214, miR-218, miR-376a, miR-422a, miR-424, miR-450, 

miR-451, miR-455, miR-487b, miR-495, miR-574. 

در سرطانها موضوع نسبتا جدیدی است اما امکان استفاده کلینیکی از آنها بطور قابل ملاحظه ای در حال  miRNAs: اگرچه نقش بحث

قابلیت  miRNAsدر ایجاد سرطان دهانه رحم نقش دارد و بسیاری از این  miRNAsپیشرفت است. براساس شوهد جدید، بیان نابجای 

ترشح شده در سرم و تغییرات سطح انها در بیماران قابل  miRNAsصی و هدف درمانی را دارند. از انجاییکه  استفاده به عنوان مارکر تشخی

میتوانند بیومارکرهای مناسبی برای تشخیص، miRNAs ردیابی است، می تواند ابزار تشخیصی مفیدی برای سرطان دهانه رحم باشد. بنابراین 

 .درمان و پیشرفت سرطان درنظرگرفته شوند

 

 ، تغییرات بیانRNA: سرطان دهانه رحم، میکرو کلمات کلیدی
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 سمنان پزشکی علوم دانشگاه ههای خوابگا دانشجویان ساکن در آن با مرتبط عوامل و هیرسوتیسم شیوع
 ی پزشکی، دانشکده ، داخلی های بیماری گروه .ایوریق صادقی المیرا *، دکتر کیاسری طالبی ، فاطمه میرخانی مجید ، دکتر زیاری عباس ، دکتر طاهری رامین دکتر

 ایران ، سمنان، سمنان پزشکی علوم دانشگاه

 ایران ، سمنان، سمنان پزشکی علوم دانشگاه ی پزشکی، دانشکده اجتماعی، پزشکی گروه 

 ایران سمنان، سمنان، پزشکیعلوم  دانشگاه پزشکی، ی اجتماعی، دانشکده پزشکی گروه بر سلامت، مؤثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز 

 سمنان علوم پزشکی دانشگاه پزشکی، ی دانشجویی، دانشکده تحقیقات ی کمیته

 ایران گلستان، گلستان، علوم پزشکی دانشگاه ، گز بندر شهدای بیمارستان

 
 آن با مرتبط عوامل و شیوع بررسی ، بنابراین دارد افراد زندگی کیفیت و روان سلامت بر نامطلوبی اثرات هیرسوتیسم : هدف و زمینه

 های خوابگاه سوواکن دانشووجویان در آن با مرتبط عوامل و هیرسوووتیسووم شوویوع مطالعه تعیین این انجام از هدف . اسووت مهم جوامع در

 .می باشد سمنان علوم پزشکی دانشگاه

 شد، انجام 1392 سال در سمنان پزشکیعلوم  دانشگاه خوابگاه ساکن دانشجویان تمام روی که مقطعی ی مطالعه این در :اجرا روش

 و ماهانه عادت وضعیت دارو، مصرف قبلی، بیماری ی سابقه) پزشکی ی دموگرافیک، سابقه اطلاعات بخش، سه شامل ای نامه پرسوش

 موی میزان فرد تا داده شد انشجویان د به مو رویش میزان و بدن مختلف نواحی از تصویری و ( اول ی درجه در وابستگان هیرسوتیسم

 ,.IBM SPSS Statistics (IBM Corp با کمک و با ها داده . بزند علامت تصووواویر این در را خود بدن در شوووده روییده

Armonk, NY, USA) و توصوویف کای مربع آزمون و توصوویفی آمار فراوانی، توزیع جداول از افزار اسووتفاده نرم 19 ی نسووخه 

 .شدند تحلیل

 دارای نفر 105 تعداد این از که شکایت داشتند خود بدن در پرمویی ( از%٩٦,2نفر) 119 شدند، مطالعه وارد که نفر 330 : ازیافته ها

 عادت های دوره و هیرسوتیسم بین معناداری ی رابطه . بودند متوسط ( دارای هیرسوتیسم%4,٩نفر ) 14 ( و%٩2,5خفیف ) هیرسووتیسوم

 کلفتی و دانازول مصرف وهیپوتیروئیدی، کیستیک پلی تخمدان آدرنال، مادرزادی هیپرپلازی مثبت، خانوادگی ی سوابقه ماهانه نامنظم،

 (P<0/05شد ) مشاهده صدا

 جهت بیشتر های بررسی همین منظور به است شایع سمنان پزشکی علوم دانشوگاه دانشوجویان در هیرسووتیسوم :گیری بحث و نتیجه

 .گردد می ها پیشنهاد آن ای زمینه های ی بیمار و هیرسوتیسم نوع تشخیص

 شیوع دانشجویان، هیرسوتیسم، :ها کلیدواژه
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 جداسازی و شناسایی لاکتو باسیل اسیدوفیلوس از واژن زنان باردار در شهرستان بابل

 4، مهتاب زینال زاده٩، فاطمه معلمیان گرجی1، یگانه امینی2امید خان محمدی اطاقسرا*

 ، بابل، ایراناسلامی بابل، دانشگاه آزاد  ٩،2،1

 ، بابل، ایرانشکی بابلز،دانشگاه علوم پ4 

 

ها از جمله لها تشکیل شده است. لاکتوباسیهایی به نام لاکتوباسیلفلور طبیعی واژن و گردن رحم به طور غالب از باکتری مقدمه و هدف:

شوند. که در زمان ها موجب تثبیت فلور طبیعی واژن میسیون پاتوژنها از طریق مهار کلونیزااسید لاکتیک، پراکسید هیدروژن و باکتریوسین

ها به صورت های موجود در واژن زنان سالم و استفاده مناسب از آنبارداری نیز این فلور باکتریایی  وجود دارند. تشخیص نوع لاکتوباسیل

و حتی سرطان واژن و گردن رحم در بانوان باشد. همچنین در  تواند راه مناسبی جهت جلوگیری از عفونت واژینالخوراکی و یا واژینال می

 (زایمان های طبیعی، نوزاد در حین عبور از کانال زایمان لاکتوباسیلها وارد دهان نوزاد شده و در قسمت های مختلف بدن نوزاد)اساسا روده

در این آزمایش نمونه گیری از زنان بارداراز  عه:روش مطالجایگزین می شوند. و باعث عملکرد مناسب در سیستم گوارش نوزاد می شود. 

 در این تحقیق  یافته ها:. نمونه به صورت رندوم انتخاب شدند و نمونه برداری انجام گرفت ٥0هفته  انجام گرفت. و به تعداد  40- ٩1بین 

نمونه مثبت  17بررسی قرار گرفته است که  های فلور طبیعی واژینال خانم های باردار به روش تشخیص مولکولی و ژنتیکی موردلاکتوباسیل

 از باکتری لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس گزارش گردید و بقیه نمونه ها منفی بودند.

 لاکتوباسیل اسیدوفیلوس، بارداری، فلور طبیعی کلمات کلیدی:
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Background&aim:Enterococcus faecalis is one of the most common pathogens associated with 

bacterial prostatitis, which can further develop into prostate cancer in case of being untreated or 

mistreated. One reason for this is the increase of drug resistance in bacterial colonies. 

The aim of this study is to determine antibiotic resistance of Enterococcus faecalis strains isolated 

from patients with prostatitis symptoms or those who are diagnosed with prostatitis to broad-spectrum 

fluoroquinolones. 

Methods:In this study, 164 patients were investigated and biochemical and bacteriological tests were 

carried out to isolate and determine Enterococcus faecalis. 

The pattern for resistance to ciprofloxacin, levofloxacinand norfloxacin antibiotics was determined 

using disk diffusion and Broth Microdilution methods. 

Results :of the patients who were studied, 39 cases were proved to be infected by Enterococcus 

faecalis. The Enterococcus faecalis strains showed 12.8% resistance to ciprofloxacin, 12.8% to 

levofloxacin and 2.6% to norfloxacin. 

Conclusion:As Enterococcus faecalis strains show resistance to fluoroquinolones which is likely to 

be increased in the future, taking control and preventive measures seems essential.In fact it is 

necessary to run advanced control programs to control patients, especially those affected by prostatitis 

as major sources of this bacteria. 

Keywords:Enterococcus faecalis, prostatitis, drug resistance 
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:یک مطالعه  5935موثر بر پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال تبیین عوامل 

 کیفی

 

 *1حسن بابامحمدی ،4حسین بزرگی،  ٩علی رشیدی پور ، 1علی اصغر قدس ، 2عباس زیاری

 

 .دپارتمان پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران2

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.دپارتمان پرستاری، 1

 .دپارتمان و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران٩

 سمنان، سمنان، ایران  پزشکی .کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم4

  

اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی نقش اساسی در انجام پژوهش و تولید علم دارند و توجه به عوامل موثر در سابقه و هدف: 

انجام پژوهش از دیدگاه این گروه میتواند موجب افزایش کمی و کیفی مقالات علمی و گسترش مزرهای دانش شود. این مطالعه با هدف 

 اه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شده است.  تبیین عوامل موثر در پژوهش از دیدگ

گیری مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع بود. داده ها از طریق انجام شد. نمونه 2٩٣٥این مطالعه با رویکرد کیفی در سال ها: مواد و روش

نفر از اساتید بالینی(  ٥نفر از علوم پایه و  ٦وم پزشکی سمنان )مشارکت کننده از اعضای هیات علمی دانشگاه عل 22مصاحبه نیمه ساختارمند با 

 Granheimها و بر اساس پنج گام آوری دادهها با استفاده از روش تحلیل محتوای مرسوم هم زمان با جمعآوری گردید. تحلیل دادهجمع

 ( صورت گرفت. اطمینان از صحت و استحکام تحقیق با استفاده از معیارهای لینکلن و گوبا انجام گرفت. 1004) Lundmanو 

 "یمیتعامل وکار ت"، "بسترسازی مناسب"، "حمایت"، "ویژگی شخصیتی"، "انگیزه "درون مایه اصلی شامل:  ٦از تحلیل داده ها یافته ها: 

 گردید. انتزاع "عوامل سازمانی )مدیریتی("و 

های حاصل از مطالعه،عوامل موثر بر پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی را تبیین نمود. نتایج مطالعه حاضر ضمن یافتهنتیجه گیری: 

تایید یافته های مطالعات گذشته در خصوص عوامل و موانع موثر بر پژوهش، به حیطه های جدیدی از عوامل دست یافت که جهت ارتقای 

 پژوهش، لازم است به آنها توجه کافی مبذول گردد.کیفی و کمی 

 پژوهش، هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، تحقیق کیفی، تحلیل محتوا واژه های کلیدی:
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دهی سوفای اصلاح شده در پیش بینی مرگ و میر وطول مدت اقامت بررسی کارآیی بالینی سیستم نمره

 ژههای ویبیماران بستری در بخش مراقبت

 

 1حجت ترکمندی،  2فاطمه پاک نظر ، *2عباسعلی ابراهیمیان ، 2حسن بابامحمدی

 .مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم سمنان، سمنان، ایران پزشکی .1

 

ته طور کاملبه بستری شدن در بخش مراقبت ویژه وابسها بهبیماری در کسانی که حیات آنتوانایی تشخیص شدت وخامت زمینه و هدف:

 Modified sequential)است، از نظر بالینی بسیار ارزشمند است. هدف این مطالعه بررسی کارآیی بالینی مقیاس سوفای اصلاح شده

organ failure assessment, MSOFA) های ویژه بود.مدت اقامت بیماران در بخش مراقبت میر و طولوبینی مرگجهت پیش 

ستان نگر بود که بر روی پرونده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بیماراین یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع گذشته: بررسی روش

های دموگرافیک و ا پرسشنامه دادههانجام شد. ابزار گردآوری داده 2٩٣٥کوثر سمنان در طول چهار هفته در فروردین و اردیبهشت سال 

 معیار سوفای اصلاح شده بود.

 %٩٣ترخیص و  2٥/%1بیماران فوت،  %7/4٥مشخص گردید که  2٩٣4پرونده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه در سال  20٥از بررسی  :هایافته

میر و مدت اقامت بیماران وبینی وقوع مرگبه بخش انتقال یافته بودند. نتایج منحنی راک و آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد که این معیار برای پیش

( و هر یک واحد افزایش نمره سوفای اصلاح =0 Area/٦٩٥، =CI ٥17/0-74٩/0ر بخش ویژه از حساسیت و ویژگی متوسطی برخوردار بوده )د

(. همچنین هر یک واحد افزایش نمره =2OR/٩1٥، :295% CI/2 ،21٣/٥٥٥، =002/0Pدرصدی شانس مرگ همراه بود )٩1شده با افزایش

 (.=٩72/2 ،0٩4/295% CI: ،2٣2/2OR، =02٥/0Pدرصدی میزان اقامت بیمار در بخش ویژه همراه بود ) 2٣سوفای اصلاح شده با افزایش 

میر ورگبینی طول مدت اقامت و میزان منتایج این مطالعه نشان داد که مقیاس سوفای اصلاح شده ابزار مناسبی جهت پیش: گیرینتیجه

 های ویژه نیست.بیماران بستری در بخش مراقبت

 میر، نمرات اختلال عملکرد ارگان.وبخش مراقبت ویژه، طول مدت اقامت، مرگ :کلمات کلیدی
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Recombinant Lactic Acid Bacteria(rLABs) as Influenza vaccinepb 

 2و1صاینه خدادادی

 

 .گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران2

 دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.کمیته تحقیقات 1

، یکی از معضلات مهمی است که صنعت طیور ایران با آن روبرو است.که تهدید بزرگی برای H5N1پرندگان  ویروس آنفلوانزای مقدمه :

راد باشد و چندین بار در میان افسلامتی همه انسانها و حیوانات محسوب می شود.این نوع ویروس به شدت دارای تغییرات آنتی ژنیک می 

 کارهای مهم مقابله با آن استفاده از واکسن است ولی خصوصیاتی مانند پرشیوع یافته است و مرگ ومیر بالایی به بارآورده است.یکی از راه

نظر لازم به سن کارا و مناسبزحمت بودن و تزریقی بودن استفاده از آن را در مزارع طیور مشکل ساخته است. بنابراین جایگزینی آن با واک

 استفاده از واکسن های خوراکی برای ایمن سازی در این رابطه بسیار موثر است.. رسدمی

کند، تکثیر و به درون ژنیک ویروس را کد می، که قسمت های آنتیH5N1 در این مطالعه قسمتی ازژن هماگلوتینین ویروس روش بررسی:

ژن مورد نظر با استفاده از دو  .ی ابتدایی ساخت و ارزیابی واکسن زنده کلون شدعنوان مرحلهمناسب به سیستم بیانی لاکتوکوکوس لاکتیس

  .( وارد شدpNZ8110 تکثیر و به پلاسمید لاکتوکوکوس بیانی ) PCR جفت پرایمر، توسط واکنش

خوراکی از طریق  ژن ها می باشد.بنابراین القاء واکسیناسیونسیستم ایمنی مخاطی بدن اولین دروازه برای مقابله بر علیه پاتو نتایج و یافته ها:

یک آنتی بادی ترشحی در پاسخ  . IgAمفید باشدAتلقیح دهانی می تواند برای محافظت بر علیه آنتی ژن های چند گانه ویروس آنفولانزای 

رای از باکتری نوترکیب یک راه مناسب ب ایمنی مخاطی است.که یک پاسخ قوی بر علیه عفونت های مخاطی ایجاد می کند.که استفاده

را بر علیه  IgG افزایش پاسخ ایمنی مخاطی بر علیه پاتوژن ها می باشد.علاوه بر آن شکل خوراکی این باکتری می تواند یک تیتر بالایی از

HA   وNA  ویروس نشان دهد که نقش مهمی بر علیه دوز کشندهH5N1.را بیان می کند 

بسیار ایده ال برای تولید مقادیر زیادی از آنتی ژن ها و انتقال آن به  شکل خوراکی  L. lactisکتورهای نوترکیب: وبحث و نتیجه گیری

دارد. تولید یک کپسول پلیمری روده ای با اندازه L. lactis به روده بودند. با توجه به اینکه محیط معده تا حدودی اثر مخربی بر روی باکتری

 .باشد. در مجموع برای تولید و رساندن آنتی ژن ها، تولید حامل های زنده دارای مزایای فراوانی است کوچک بسیارقابل استفاده

 influenza H5N1 virus -    Lactococcus lactis  - Hemagglutinin   کلمات کلیدی:
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 ها ، ابزار تشخیصی جدید برای سرطانRNA میکرو

 خدادادی صاینه و رضایی علی

 سمنان پزشکی علوم دانشگاه بیوتکنولوژی گروه

alirezaei3333@yahoo.com 

 

 باشند. می نوکلئوتید 81-52 برابر طولی با ای غیرکدکننده اسیدهای ریبونوکلئیک ها(،RNA )میکرو اسیدها ریبونوکلئیک یکروم

 ساختارهای این کنند. می کنترل ها، آن ترجمه مهار یا mRNA  تجزیه طریق از رونویسی از پس را ها ژن بیان هاRNA میکرو

tumor  یا و oncogene عنوان به توانند می آنها از بسیاری نموده، شرکت سلولی پاتولوژیک و فیزیولوژیک فرایندهای کنترل در ملکولی

suppresser های روش سطتو آنها بیانی پروفایل بررسی و ساختارها این بیان کاهش یا افزایش نمایند. عملmicroarrays ،  ealR

 PCR-imeT  و Sequencing Generation Next به عنوان نشان گرهای زیستی بالقوه در تشخیص،  ، مختلف های سرطان در

 و عمل مکانیزم ها،RNA بیوژنزمیکرو مروری مقاله این دراین ترکیبات  همچنین .میتواند مورد استفاده قرار گیردپیش بینی و درمان 

 نماییم. می  بررسی را سرطان در استفاده مورد تشخیصی متدهای جدیدترین و سرطان در آنها نقش نامگذاری، نحوه

 تشخیص سرطان، ،RNA میکرو:کلیدی کلمات
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Evaluating the effect of functional therapy on the quality of life in class II patients with 

mandibular deficiency 

 

Mohammad Moslem Imani1, Elaheh Seyed Tabaii1, Saba Jamshidi2 

1.Assistant professor, Orthodontic department, Kermanshah University of medical sciences 

 

Introduction: Quality of life is dependent on the person’s satisfaction with the important aspects of 

his life. Oral cavity is not considered as an independent anatomic landmark anymore, its condition 

has been proven to be closely tied with overall health as well as quality of life. Class II malocclusion 

is known to be the most common orthodontic problem in children which affects social acceptance 

and self-esteem. 

Materials and methods: 100 children of the age of 11 to 14 years participated in a quasi-

experimental study. The target group included children with class II malocclusion accompanied by 

mandibular growth deficiency that was evaluated before treatment and at the end of it. The control 

group was selected among students without malocclusion from schools. Quality of life was compared 

with that of the control group before and after treatment. 

Results: The prevalence of oral problems in the group seeking orthodontic treatment was higher than 

the control group. Before starting the treatment, patients’ most common oral disorders were related 

to maintaining mental composure (71.4%) and smiling (69.4%). However, dental problems during 

eating were more common in the control group (34.7%). The results suggest a significant decrease in 

oral disorders following the completion of orthodontic treatment (P-value < 0.001). The OIDP index 

at the end of treatment was decreased significantly compared with that of before treatment and the 

control group (P-value < 0.001). 

The OIDP index following orthodontic treatment significantly decreased in boys and girls; however, 

there was no significant relation between OIDP and gender (P-value = 0.866).There was significant 

relation between mothers’ education and OIDP index. 

Conclusion: functional therapy has positive effect on the quality of life regardless of gender. 

Key words: orthodontic treatment, oral health dependent quality of life, children 
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Review on effective therapeutic management in polycystic ovarian syndrome 

 

Forouzan Elyasi 1, Marzieh Azizi *2 

 

1 Department of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, School of Medicine, Mazandaran 

University of Medical Sciences, Sari, Iran. 

*2 Master Student of Midwifery counseling, Research student Committee, Mazandaran University of Medical Science, 

Nasibeh Nursing and Midwifery Faculty, Sari, Iran.  

 

Background: Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is one of the most popular endocrine disorder 

that affect 5-10% of reproductive aged women. Women diagnosed with PCOS have experienced 

significant levels of physical and psychiatric symptoms compared to the general population. Due to 

negative effect of these symptoms on quality of life in PCOS patients, considering therapeutic actions 

for these patients is important. So this study was conducted with aim of determining effective 

therapeutic management in polycystic ovarian syndrome. 

Study Methods: The present study is a review in which researchers conducted their comprehensive 

computer search in public databases like Google Scholar and more specifically PubMed, ProQuest, 

web of science, Science direct, Scopus and SID. The keywords used were polycystic ovarian 

syndrome, management, therapeutic process, patients. Research articles published from 1983 till 

2015 with the relevant topic were selected for the purpose of this study. Overall 52 articles have been 

searched. Researchers reviewed the summary of all articles searched, 18 articles are excluded due to 

non-relevance and ultimately, they applied the data from 34 full articles to compile this review.  

Results:  Results regarding therapeutic management of PCOS were categorized in 2 sections. They 

are include non-pharmacological and pharmacological treatments. Non pharmacological treatments 

such as mental health approaches (psychological screening for adverse psychosocial effects of PCOS, 

Cognitive behavioral therapy, online psychological counseling, individual or group therapy, receiving 

social support, stress management, sex therapy and family therapy), lifestyle changes (appropriate 

weight-loss strategies and safe diets with low calories, regular exercises). Pharmacological treatment 

such as cosmetic therapy such as laser treatment for hirsutism,  oral contraceptives for regulating 

menstrual cycle and acne, insulin sensitizers such as metformin for treating underlying insulin 

resistance, anti-androgens such as spironolactone for managing hyperandrogenism, psychotropic 

such as antidepressants for psychological problems or psychiatric disorders). 

Conclusion: Du to chronic nature of this disease and its negative effect on patients life, management 

of PCOS should be carried out in multistage processes and encompass both physical and 

psychological domains.  

Key Words: Polycystic ovarian syndrome, management, therapeutic process, patients 
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Effective factors on anxiety disorders in patients with polycystic ovarian syndrome: A 

literature review 

Marzieh Azizi *1, Forouzan Elyasi 2  

*1 Master Student of Midwifery counseling, Research student Committee, Mazandaran University of Medical Science, 

Nasibeh Nursing and Midwifery Faculty, Sari, Iran.  

2 Department of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, School of Medicine, Mazandaran 

University of Medical Sciences, Sari, Iran. 

Introduction: Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder 

affecting women of reproductive age. Although prevalence of psychiatric disorders in PCOS patients 

are high, anxiety appears to be the most common psychiatric diagnosis among patients with PCOS. 

Given the negative effects of anxiety on quality of life of patients with PCOS, the aim of this study 

was to assess the effective factors on anxiety disorders in patients with PCOS. 

 

Methods: The present study is a review which researchers conducted their computer search in public 

database like Google Scholar and more specifically databases such as Web of Science, Science Direct, 

PubMed with using keywords such as polycystic ovarian syndrome, anxiety, anxiety disorders, 

related factors, physical symptoms and selected articles from 1998 to 2016. Overall 34 articles have 

been searched. Researchers reviewed the summary of all articles searched, 8 articles are excluded due 

to non-relevance and ultimately, they applied the data from 26 articles to compile this review. 

Results: Results regarding effective factors on anxiety disorders in PCOS were categorized in 2 

sections. Physical factors such as hirsutism, acne, anovulation, menstrual irregularities, body 

dissatisfaction, increased body weight or obesity, psychosocial factors like losing femininity, loss of 

fertility, felling less sexually attractive and loss of sexuality, low self-esteem are factors which effect 

on appearing anxiety. Studies showed that hirsutism and obesity are the most common symptoms 

which cause anxiety in patients with PCOS. 

Discussion and conclusion: Given the high prevalence and the serious implications of anxiety in 

PCOS patients, psychiatrists should be aware of this psychiatric comorbidity and ensure that patients 

receive adequate psychotherapeutic and pharmacologic treatment. 

 

Key Words: Polycystic ovarian syndrome, anxiety, anxiety disorders, related factors, physical 

symptoms 
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 به فشارخون بالا با آلکسیتایمیا درمانی بدنی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلاتاثیر روان 

 *1نیکوزاده کردمیرزا اله عزت ،2حقیقت راحله

 ایران سمنان، اسلامی، آزاد دانشگاه سمنان، واحد روانشناسی، گروه.2

 *ایران البرز، ، نور پیام دانشگاه روانشناسی، روانشناسی،دانشکده گروه.1

 

 .میزند رقم را مزمن هایو بیماری جسمانی بیماریهای روانی، سلامت اختلالات تیمیا،آلکسی در هیجانی و شناختی نقص :هدف و مقدمه

 .بود تایمیا آلکسی با بالا فشارخون به مبتلا زندگی بیماران کیفیت بر بدنی درمانیروان تاثیر تعیین مطالعه، این انجام از هدف

 و فشارخون ، دارای2٩٣٥ سال در سمنان شفای بیمارستان به مراجعه کننده بیمار 60 آزمایشی،شبه پژوهش این در :مطالعه روش

 آزمایش ینفره ٩0 دوگروه در تصادفی سیستمیک روش به مناسب، ارتباطی و شنوایی جسمی، سلامت و اثبات شده آلکسیتایمیای

 هایپرسشنامه با هاداده .گرفتند قرار  ماه( هر یمراجعه گواه )فقط و )جلسه 21 طی بدنی روان درمانی پروتکل یماه ٥/2 یدوره(

 توصیفی، آمار با و شده آوریجمع ویسکانسین کارتهای دسته بندی هایآزمون و کیفیت زندگی تورنتو، آلکسی تایمیای دموگرافیک،

 .شدند مانکوا تحلیل و استنباطی

ی شدند. در تحلیل کواریانس چندمتغیری، تفاوت معنی بررس سال4٩/ 05±٥2/21متوسط سنی مونث(، با  %٥0نفر)  ٦0: یافته ها: هایافته

 P،19≤002/0= اثر پیلای( و کیفیت زندگی )475/0و  P،17 /246=F≤002/0داری در ترکیب خطی حاصل از مولفه های آلکسی تایمیا )

/654=F درمانی بدنی تاثیر معن-= اثر پیلای( وجود داشت. روان0/ 7٩2و( 002/0ی داری بر بهبود عملکرد ویژگی های آلکسی تایمیا≥P ،)

 ( داشته است.P≤002/0( و کیفیت زندگی )P≤002/0فشارخون )

نتیجه گیری: روان درمانی بدنی در کاهش اضطراب و بهبود مشکلات هیجانی، کیفیت زندگی و کنترل فشارخون بالا در آلکسی تایمیا، درمان 

 مکمل مناسبی است. 

 کنترل و زندگی کیفیت هیجانی، مشکلات بهبود و اضطراب کاهش در بدنی رواندرمانی :گیرینتیجه

 .است مناسبی مکمل درمان آلکسیتایمیا، در بالا فشارخون

 فشارخون زندگی، کیفیت آلکسیتایمیا، :کلیدی واژگان
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 دانشگاه علوم پزشکی سمنان ابعاد کیفیت زندگی دانشجویی در دانشجویان

  1اق و زهرا اسفندیار ، اجو *2، مهدی کاهویی2نعمت ستوده اصل

 . دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران2

 .کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران1

 

کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی است که با ابعاد متعدد زندگی مانند سلامت جسمانی، وضعیت روانشناختی، میزان  زمینه و هدف:

 جامعه، سازان آینده عنوان به دانشجویان، زندگی استقلال، روابط اجتماعی، باورهای شخصی فرد و عوامل تحصیلی مرتبط است کیفیت

آنها دارد. هدف این پژوهش بررسی کیفیت زندگی  تحصیلی موفقیت های و جامعه پذیری دانش افزایی، یادگیری، در بسزایی تأثیر

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان بود.

نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان مورد مطالعه قرار 400 این پژوهش یک مطالعه پیمایشی بود که در آن  ها:مواد و روش

(بود که در مقالات متعددی WHOQOL-BREfاطلاعات پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت ) گرفتند. ابزار جمع آوری

 استفاد شده و روایی و پایایی ان توسط صاحب نظران تایید شده است. 

ی کیفیت زندگی  ( . کمترین نمره02/75±٦٦/15نتایج نشان داد که نمره کلی کیفیت زندگی در دانشجویان در سطح متوسط بود ) ها:یافته

در حیطه باورهای شخصی فرد و بیشترین نمره در حیطه سلامت جسمانی بود. نمره کیفیت زندگی با رشته تحصیلی رابطه ی معنی داری 

 .نداشت

 تحصیلی می تواند بر زندگی کیفیت بودن پایین عالی تلقی می شوند و  آموزش نظام از عناصر کلیدی دانشجو  بحث و نتیجه گیری:

آنان تاثیرات مخربی را به جای بگذارد و لذا برگزاری دوره های آموزشی و کلاس  یادگیری و عالی آموزش ۀتوسع راهبردهای ان ها وآرم

جهت ارتقای کیفیت زندگی دانشجویان در زمینه های وضعیت روانشناختی، میزان استقلال، روابط اجتماعی و باورهای شخصی ضرورت 

 دارد.

 سمنان. دانشجو، زندگی، کیفیت :کلیدی واژگان
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 ناختی در سالمندانخاطره پردازی و بهبود ش

 4، مهدی محمودی٩، عادله قره طغانی1، مریم خطیر احمدی2علی صدرالهی 

 کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، بندرگز ایران -2

 های پزشکی اورژانس مازندران، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایرانمرکز مدیریت حوادث و فوریت کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، -1

  کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی. معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. -٩

 مندی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، بندرگز ایرانکارشناسی ارشد پرستاری سال -4

 

تغییرات شناختی از مشکلاتی است که در دوران سالمندی بسیاری از افراد با آن رو به رو می شوند. خاطره پردازی یکی از روش  مقدمه: 

های مورد استفاده جهت ارتقا وضعیت شناختی است مطالعات گسترده در این زمینه نتایج متفاوتی از تاثیر این روش درمانی در وضعیت 

 اده است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر خاطره پردازی در وضعیت شناختی سالمندان بود. شناختی سالمندان نشان د

میلادی در  102٥تا  2٣٣0مقاله تحقیقی، مروری و متاآنالیز منتشر شده از سال  ٩1نوع مروری بود. تعداد  از مطالعه حاضرروش تحقیق: 

ریق جستجوی مقالات انگلیسی و فارسی زبان که دارای متن کامل قابل دسترسی زمینه تاثیر خاطره پردازی در بهبود شناختی سالمندان از ط

، Aging کلمات کلیدی از استفاده با  PubMed،Elsevier،SID، Google Scholarهای ا طلاعاتی  بانک و گوگل جستجوگر بودند با موتور

Elderly ،Improve recognition ،Reminiscence ،Memory، Recollection Reminiscence ،Memoir ،Impression ،Thought ،

Cognitive آوری شد. جمع ، در عنوان یا چکیده اطلاعات مربوط 

مطالعه از مجموع پژوهش ها به اثرات مثبت خاطره پردازی در بهبود وضعیت شناختی سالمندان اشاره داشتند. بیشترین  1٦تعداد یافته ها: 

مطالعه به صورت روایتی بود. بیشترین تاثیر این روش در سالمندان زن مبتلا به اختلالات شناختی خفیف  10شکل استفاده از خاطره پردازی در 

مطالعه به تاثیر خاطره پردازی از طریق  ٥یر این روش در بهبود وضعیت شناختی مربوط به ارتقا یاداوری حافظه سالمندان بود.  در بود. بیشتر تاث

مطالعه به بهبود عملکرد جسمانی در بهبود حافظه سالمندان اشاره شد. بیشترین نظریه های مرتبط با خاطره پردازی در  ٩کاهش اضطراب  و 

شناختی سالمندان تئوری اریک اریکسون و  باتلر بود. تدوین جلسات خاطره پردازی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی بهبود عملکرد 

 و حمایتی متفاوت بود. 

  مطالعات نشان داد خاطره پردازی در بهبود ابعاد گسترده وضعیت شناختی سالمندان موثر است. نتیجه گیری:

 سالمند، خاطره پردازی، بهبود شناخت:  های کلیدیواژه
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 شجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنانبررسی رفتار اهدای خون در دان

 ٩و مهناز لنکری ٩، صغری تسلیمی *1، مهدی کاهویی 2حسام الدین عسکری

 عضو هیئت علمی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران-2

 عضو هیئت علمی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -1

 قیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانکمیته تح -٩

 

. علیرغم نیاز فراوان به خون و مشتقات آن  به نظر می رسد که گروههایی از افراد جامعه، بخصوص جوانان علاقمند مقدمه و هدف

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد.به اهدای خون نیستند. این مطالعه با هدف بررسی رفتار اهدای خون 

دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی  74٣انجام گرفت.  2٩٣4. این مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی در سال روش مطالعه

فتار رسمنان وارد مطالعه شدند. یک پرسشنامه محقق ساخته به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز جمعیت شناختی، نگرش و 

اهدای خون دانشجویان بکار گرفته شد. قبل از انجام مرحله اصلی مطالعه، روایی و پایایی پرسشنامه آزمون شد. داده های جمع آوری 

  Spssبا استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و آزمونهای کای اسکوئر و فریدمن مورد تحلیل قرار گرفتند.به این منظور از نرم افزار 

 تفاده شد.اس 2٦نسخه 

 4٩5(  نگرش منفی داشتند، % 1٩,٥٣نفر ) 27٦آنان سابقه اهدای خون داشتند.   % ٣,74دانشجویان زن بودند. فقط  %٦٩,٥٥. یافته ها

( نگرش خوبی نسبت به اهدای خون داشتند. ارتباط معناداری بین جنس %27,٦٣نفر ) 2٩1( نگرش متوسط داشتند و فقط %٥5,72نفر)

 ٩7٦(. در رابطه با روش مناسب دریافت اطلاع در زمینه اهدای خون، P=./27اهدای خون وجود نداشت ) و نگرش نسبت به

 ( دانشجویان شبکه های اجتماعی )مانند تلگرام و پیامک( را ترجیح دادند. ٥0,10%)

هدای خون داشتند. ی در زمینه ا. چنانچه نتایج نشان داد درصد قابل ملاحظه ای از دانشجویان نگرش منفی و رفتار ضعیفنتیجه گیری

نگرش منفی نسبت به اهدای خون می تواند به عنوان عامل پیشگیری از اهدای خون به وسیله دانشجویان باشد. در نتیجه نیاز ضروری 

 به برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و فرهنگسازی به منظور بهبود نگرش آنها در این زمینه می باشد.

 هدای خون، نگرش، دانشجویان  . خون، اکلمات کلیدی
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 رد سلامت دهان اموزگاران دبستانیبررسی اثر یک مداخله ی اموزشی بر روی دانش، نگرش وعملک

 2مریم نیسانی

 دندانپزشک، گروه آموزشی سلامت دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران -2

 دهان دانش آموزان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایرانانجمن علمی دانشجویی سلامت   -1

 دندانپزشک، گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران -٩

 پزشکی البرز، کرج، ایران گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم -2

 

: بالا بودن میزان پوسیدگی و مشکلات دهانی، ضرورت پیشگیری، بویژه در کودکان را امری اجتناب ناپذیر نموده است. مقدمه

از سوی سازمان جهانی بهداشت معرفی گردید.  Health Promoting Schoolدسترسی به کودکان در مدارس راحتتر بوده، 

باشد. در این مطالعه آموزش آموزگاران، بدون تغییر در برنامه آموزش ها در این جهت مییکی از اولین گامآموزش آموزگاران 

 2٩٣4ای در سال : یک مطالعه مداخلههامواد و روشآموزان بررسی گردیدت دهان دانشعادی مدرسه، و تاثیر آن در رفتار سلام

آموزان کلاس اول و ششم از لحاظ رفتار شد. شانزده مدرسه انتخاب و دانشانجامبر روی آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان ساوه 

سلامت دهان و تغذیه مورد معاینه و پرسشگری توسط یک دندانپزشک و دستیار قرارگرفتند. سپس به صورت تصادفی در دو گروه 

آموزشی مورد آموزش سلامت دهان قرارگرفتند. مداخله و مقایسه قرارگرفتند. در مدارس گروه مداخله، آموزگاران در یک کارگاه 

آموزان آموزان بدون تداخل در آموزش عادی روزانه منقل کنند. بعد از سه ماه مجددا دانششد اطلاعات را به دانشاز آنها خواسته

ثه و رسی خون ریزی لهر دو گروه مورد معاینه و پرسشگری قرار گرفتند. متغییرهای مورد مطالعه شامل از رفتار سلامت دهان، بر

های دبری، و جرم بود. در پایان با مقایسه میزان بهبود در عملکرد و میانگین نمره شاخص های مربوط به بهداشت دهان و شاخص

: میانگین شاخص دبری، جرم و بهداشت دهان و نتایجدندان به دست آمده کارایی روش آموزشی مبتنی بر مدارس سنجیده شد.

ها بین دو گروه که از طریق روش آنالیز آماری اخله نسبت به گروه شاهد کاهش بیشتری داشت گرچه اختلافدندان در گروه مد

General Liner Model .نتایج نشان داد آموزش سلامت دهان به آموزگاران، بدون گیرینتیجهانجام شد، معنی دار نبود :

دانش و نگرش آموزگاران، توجه آنان را به سلامت دهان دانش تداخل در آموزش عادی، تا حدودی اثربخش بوده است. افزایش 

: بهداشت دهان، دانش آموزان، رفتار کلیدواژهآموزان جلب نموده، در عملکرد سلامت دهان دانش اموزان بهبود حاصل شده است.

 سلامت دهان، مدارس مروج سلامت
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ر مورد امتحان زشکی اسفراین دبررسی نگرش دانشجویان پرستاری و فوریت پزشکی دانشکده علوم پ 

 (OSCEآسکی )

 2رضا ایمانی

 .دانشگاه علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران2

: سنجش یک ابزار مهم و اصلی برای ارتقائ فرآیند آموزش )یاددهی و یادگیری(و تضمین و حفظ استانداردها در آموزش مقدمه

عالی است.با توجه به اینکه ارزشیابی مهارتهای بالینی ،بیش از نیمی از حجم کل ارزشیابی دانشجویان رشته های علوم پزشکی را 

در ارزیابی  OSCEنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با علم به اینکه ارزشیابی به روش تشکیل می دهد، توجه به ارزشیابی بالی

توانمندیهای بالینی دانشجویان تاکنون موفق بوده است، دانشکده علوم پزشکی اسفراین از این روش جهت ارزیابی دانشجویان این 

وش رضایت دانشجویان این دانشکده نسبت به ارزشیابی به ر دانشکده استفاده کرده است،که هدف از مطالعه حاضر بررسی نگرش و

OSCE .می باشدتا در آینده شاهد برگزاری مناسب تر این روش ارزشیابی باشیم 

شرکت کرده بودند )رشته پرستاری و  (OSCE): در این مطالعه توصیفی ، از تمام دانشجویانیکه تا کنون در امتحان روش کار

و  (OSCE)تا به پرسشنامه ای شامل اطلاعات دموگرافی و سوالات عمومی در خصوص آزمون فوریت پزشکی (خواسته شد 

سوالات مختص آزمون برگزار شده که تهیه شده بود پاسخ دهند. هر یک از پرسشنامه ها شامل هفده سئوال پنج گزینه ای و یک 

پایان آزمون ،پرسشنامه از بخشهای مربوطه جمع  سوال باز بود که دانشجویان نظرات خود را در خصوص آزمون میدادند. پس از

 ، تجزیه و تحلیل شدند.SPSS در نرم افزار X2 و t آوری شده ،مورد ارزیابی نهایی سنجش عملکرد قرار گرفته و با آزمون های

مورد ارزشیابی قرار گرفته بوده است از  OSCE :  نتایج این مطالعه نشان داد دانشجویانی که مهارتهای بالینی آنها به روشیافته ها

رضایت مندی مطلوبی نسبت به این روش ارزشیابی برخوردار بوده اند و که نگرش کلی دانشجویان مثبت بوده اما در مورد رشته 

ش رهای مختلف، رشته پرستاری با فوریت پزشکی تفاوت معنی داری نشان داد.در رشته پرستاری نسبت به رشته فوریت میزان نگ

 مثبت تفاوت معنی داری نشان داد. 

: آزمون آسکی از لحاظ رضایتمندی دانشجو از نحوه ارزیابی و هم عادلانه بودن آزمون در سنجش عملکرد، تفاوت گیری نتیجه 

 ضمن تاثیرات آموزشی می تواند به قضاوت مدرسین بالینی درOSCE معنی دار را با روش قبل نشان می دهد. ارزشیابی به سبک

مورد شایستگی حرفه ای دانشجویان کمک نماید. و از طرفی بر اساس نتایج این مطالعه که رضایتمندی دانشجویان را به همراه داشت 

 های مختلف علوم پزشکی بکار رود. تواند در رشته که با فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم می

 ، فرآیند آموزش، آسکی OSCE: نگرش دانشجویان، کلمات کلیدی
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Objective: Oral health of pregnant women is very important because of the adverse effects of 

pregnancy on the oral hard and soft tissues and vice versa.  The aim of this study was to evaluate 

the effect of education on oral health behaviors of pregnant women based on the theory of 

planned behavior in Birjand. 

Methods: This quasi-experimental study was carried out on 150 pregnant women admitted to 

health centers, selected using simple sampling (75 females in each case and control group). 

Educational program through face to face training were performed in the case group, and the 

control group received only usual training through leaflet distribution. Data were collected 

using a questionnaire and analyzed by SPSS 18 software at 0.05significance level. 

Results: The most frequent age group was 26 -30 years old. Before the intervention,  the  mean  

scores  of  knowledge,  attitude,  perceived  behavioral control,  subjective  norms,  behavioral  

intention  and  performance  of  the intervention  and  control  groups   showed  no  significant  

difference  (p≥0.05). After the intervention, the average of all scores in the intervention group 

showed significant increase compared to control group (p≤0.05).  

Conclusion: Face to face training using the theory of planned behavior has positive impact on 

oral health behaviors of pregnant women. Accordingly, training sessions in order to raising 

awareness and positive attitude and having control on healthcare behaviors can improve oral 

health behaviors of pregnant women. 

Key words: education, oral health, planning theory, pregnancy, 

woman.  
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 لات کنکور کارشناسی ارشد پرستاریتاثیر تجارب کار در بالین بر روند پاسخ گویی به سوا

 1، محسن شجاع2، محمد خوشبخت2رضا ایمانی

 پرستاری، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین دانشجوی کارشناسی-2

 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، عضو هیات علمی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین-1

 

بر این  معمولا باورهرساله تعداد زیادی از دانشجویان پرستاری و پرستاران در آزمون کارشناسی ارشد شرکت می کنند. مقدمه:  

است که کسانی که کتاب های منبع را بیشتر مطالعه کنند در آزمون موفقتر هستند ولی تجربه بالینی افراد نادیده گرفته میشود. به 

 همین علت این مطالعه به بررسی تاثیر تجارب کار در بالین برپاسخ گویی به سوالات کارشناسی ارشد پرستاری می پردازد.

نفر از پرستارانی که در آزمون کارشناسی  40بر روی 2٩٣4این مطالعه از نوع مقطعی توصیفی می باشد که در سال  روش کار: 

ارشد شرکت کرده بودند انجام شد. روش جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن به تایید رسیده 

صات دموگرافیک و پرسشهای تاثیر تجارب بالینی بر پاسخگویی سوالات بود. داده بود انجام شد. پرسشنامه شامل دو قسمت مشخ

و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل  spssهای جمع اوری شده توسط نرم افزار 

 شد. 

و  17,٥ ±5.4بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان درصد مرد و مابقی زن  ٦٣از میان شرکت کنندگان در مطالعه یافته ها:  

درصد از افراد شرکت کننده معتقد بودند تجارب بالینی بر روند پاسخگویی تاثیر متوسط به بالا  ٦2سال بود.  4میانگین سابقه کار 

ب ی به سوالات تجاردرصد شرکت کنندگان معتقد بودند که سرعت پاسخگوی 70درصد تاثیر آن را کم ارزیابی کردند.  ٩٣دارد و 

 محور بیشتر از تئوری محور است.

نتایج این مطالعه نشان داد که داشتن تجارب بالینی پرستاران بر پاسخگویی به سوالات کارشناسی ارشد تاثیر مثبت نتیجه گیری:  

ارشناسی ارشد در آزمون کدارد. با توجه به این نکته پیشنهاد می شود که نکات بالینی دروس پرستاری در کتابچه ای جهت شرکت 

 برای داوطلبان تهیه شود.

 

 کارشناسی ارشد، تجارب بالین، پاسخگویی، پرستاری واژگان کلیدی:
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بررسی ارتباط نقش مدرسه و حمایت اجتماعی با مراحل تغییر رفتار تمیز کردن دندان بر اساس الگوی 

 ای در دانش آموزان ایرانینظریه فرا

 4،اسرین ساعد پناه٩، آرزو فلاحی 1، معصومه هاشمیان2بابک نعمت شهر بابکی*

  درمانی، مرکز بهداشت سنندج، دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج، ایران-کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی.2

  مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی، استادیار گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایران.1

 استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.٩

  کارشناس بهداشت عمومی، مرکز بهداشت سنندج، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. .4

 

رسه در شکل گیری رفتار های مرتبط با سلامت دهان و دندان نقش مهمی ایفا کرده و زمینه حمایت اجتماعی و مد مقدمه و هدف:

مناسبی برای ترویج رفتار های سالم در میان دانش آموزان را فراهم می آورند. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط مراحل تغییر رفتار 

 با حمایت اجتماعی و نقش مدرسه بود.  ای و ارتباط آنتمیز کردن دندان براساس الگوی فرا نظریه

دانش آموز دختر و پسر از طریق نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند.  ٥1٥در یک مطالعه مقطعی  روش مطالعه:

ای و متغییرهای حمایت اجتماعی و نقش مدرسه بصورت های الگوی فرانظریهاطلاعات دموگرافی، داده های مربوط به سازه

 one-way ANOVAو با استفاده از آزمونهای آماری  SPSSگزارشی جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار خود

Independent t-test,  ،Chi-Square و Correlation coefficient .تجزیه و تحلیل شد 

( در مرحله %٥/41کردند. بیشتر دانش آموزان )نمیاز دانش آموزان از هیچکدام از وسایل تمیز کننده دندان استفاده  %٥5یافته ها: 

آمادگی انجام رفتار تمیز کردن دندان قرار داشتند. نقش مدرسه با خودکارآمدی و فواید درک شده ارتباط مستقیم معنادار و با موانع 

راحل تغییر رفتار تمیز (. دو متغییر حمایت اجتماعی و نقش مدرسه در طول م>P 0٥/0درک شده ارتباط معکوس معنادار داشت) 

 کردن دندان ارتباط آماری معناداری نداشتند.

نتایج مطالعه نشان داد که اکثریت دانش آموزان از وسایل تمیز کننده دندان استفاده نکرده و حمایت اجتماعی کافی نتیجه گیری:  

این  کلیدی مدرسه در شکل گیری رفتارهای بهداشتیرا در این زمینه دریافت نکرده اند. همچنین یافته ها نشان داد که با وجود نقش 

جایگاه در سوق دادن دانش آموزان به مراحل انتهایی رفتار تمیز کردن دندان قوی عمل نکرده است. میزان پایین انجام رفتار تمیز 

  سازد.ن را نمایان میهای مداخله ای با هدف افزایش رفتار تمیز کردن دنداکردن دندان در دانش آموزان ضرورت اجرای برنامه

 سلامت دندان، حمایت اجتماعی، مدرسه، دانش آموزان.کلید واژه ها: 
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ندان در د بررسی ارتباط سازه های الگوی فرانظریه ای در رفتار تمیز کردن دندان با ترس از مراقبت

 دانش آموزان شهر سنندج

 2، طاهره پاشایی٩، نمامعلی آزادی1*، مرضیه فتحی2آرزو فلاحی

 استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.2

 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران..1

 ایران. استادیار، گروه آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی.٩

 

دهد. کننده دندان شده و پوسیدگی دندان را افزایش میترس از مراقبت دندان باعث عدم استفاده از وسایل تمیز مقدمه و هدف:

کردن دندان با ترس از مراقبت دندان در دانش آموزان ای در رفتار تمیزهای الگوی فرانظریههدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط سازه

 شهر سنندج بود.

معیار های ورود دانش آموز دختر و پسر ایرانی انجام شد.  2٩٥5بر روی  2٩٣٥تحلیلی در سال -این مطالعه توصیفی: مطالعه روش

سال و معیار خروج  21-25عمومی و سه سال متوسطه اول، ساکن شهر سنندج، سن شامل اشتغال به تحصیل در مقطع سه سال متوسطه

گرافیک، داده های مربوط به سازه های مدل فرانظریه ای و ترس از مراقبت از دندان بصورت اطلاعات دموفراغت از تحصیل بود. 

های آماری مرتبط تجزیه و تحلیل شده و با آزمون  Amosو  SPSSاطلاعات وارد نرم افزار آماری خودگزارشی جمع آوری شدند. 

 گردید.

آموزان در مرحله دانش %٣/41کردند و کردن دندانهایشان استفاده نمییزای جهت تماز دانش آموزان از هیچ وسیله %5/٩1ها: یافته 

خودکارآمدی و فواید درک شده با رفتار تمیز کردن دندان ارتباط مستقیم معنادار و  موانع  نگهداری رفتار تمیز کردن دندان بودند.

موانع و  (.P<0/001ط معکوس معنادار داشتند )درک شده و ترس از مراقبت از دندان با خودکارآمدی و فواید درک شده  ارتبا

کردن دندان فواید درک شده در تعامل با همدیگر اثر معناداری بر رفتار داشتند. خودکارآمدی نیز اثر مستقیم معنادار بر رفتار تمیز

  داشت.

پایین رفتار  ن می باشد. میزان: میزان بالای شاخصهای برازش بیانگر مناسب بودن مدل برای رفتار تمیز کردن دندانتیجه گیری

 کردن دندان در دانش آموزان نمایان می سازد.ای را با هدف افزایش رفتار تمیزهای مداخلهکردن دندان ضرورت اجرای برنامهتمیز

 بهداشت دندان، دانش آموزان، ترس، تغییر رفتار. کلمات کلیدی: 

 

 

  



گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه ن خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش  5935اسفند ماه  6و5دندا

نپزشکی گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندا  دانش

 198 

 

 

 فارسی زبانتوصیف روند رشد صداسازی اولیه در نوزادان 

 1، بهاره منصوری1، ملیحه رفیعی 2، سپیده سید*2، معصومه سلمانی2ریحانه نوروزی

 دانشکده توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .2

 نایرا ه علوم پزشکی سمنان، سمنان،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده توانبخشی، دانشگا.1

این  .به عنوان یکی از رخدادهای اساسی در اولین سال زندگی کودک، شناخته می شود : رشد و تکامل صداسازیزمینه و اهداف

ان تحقیقات نش صداسازی ها از آن جهت اهمیت دارند که میان آنها و رشد و اکتساب زبان در آینده ارتباط مستقیمی وجود دارد.

هر گونه تاخیر یا اشکال در بروز و ظهور این صداسازی ها می تواند پیش بینی کننده اختلالات رشدی گفتارو زبان  دادند که وجود

 ماهه بود. 21تا  0هدف از مطالعه حاضر، توصیف روند رشد صداسازی اولیه در کودکان  .و متعاقبا خواندن و نوشتن باشد

 Developmental vocal assessment"ا کسب اجازه از طراح اصلی، روایی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، ابتدا بروش ها

form"  توسط پراکتر طراحی شده، روند رشد صوتی نوزادان را بر اساس سن تقویمی بررسی  2٣5٣تعیین شد. این فرم که در سال

ماهه شهرهای سمنان و ورامین و  21ا ت 0نوزاد  5٥نماید. در مرحله بعدی با استفاده از روش نمونه گیری آسان و در دسترس، می

و همچنین پرسشنامه محقق ساخت حاوی اطلاعات شخصی نوزادان از جهت مراحل  "فرم ارزیابی رشد صوتی "تهران با استفاده از 

 رشد صداسازی مورد بررسی قرار گرفتند.  

)تولید صداهای  4، آیتم 1ای نباتی(چ در مرحله )صداه ٩فرم، آیتم  2: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در مرحله یافته ها

هنگین(، های آای(، )ظهور قهقهه( و )شروع تنوع فرمبه ترتیب )تنوع بیشتر در تولیات واکه 7و  ٥، ٩های ، آیتم٩خوشایند(چ در مرحله 

ع ترکیبات شب جمله(، ) افزایش به ترتیب )انوا ٦و  ٥، 1های آیتم ٥)بروز غان و غون کانونی( و در مرحله  2، آیتم 4در مرحله 

 های نوایی( و )نزدیک شدن به کلمات منفرد(  بیشترین میزان پاسخگویی را به خود اختصاص دادند. تکامل فرم

می در امر توانیم گام مه: با استفاده از نتایج این پژوهش و کنترل دقیق مراحل رشد صوتی نوزادان، میبحث و نتیجه گیری

 دهنگام کودکان در معرض خطر اختلالات رشدی زبان برداریم.تشخیص و مداخله زو

 : صداسازی، غان و غون، غان و غون کانونی، غان و غون تکراری یا مضاعف. کلیدواژه ها 
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Physiotherapy techniques for treatment of temporomandibular joint dysfunction 

following dentistry: A literature review 

 

 Fatemeh Ehsani1 

1.Neuromuscular Rehabilitation Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 

 

Background: Temporomandibular joint and muscle disorders, commonly called "TMJ," is a 

common disorder that cause pain and dysfunction in the jaw joint and the muscles that control 

jaw movement. Having mouth open for so long and for so many appointments can lead to 

myofascial pain during dentistry. One of the effective and appropriate interventions is physical 

therapy. 

Methods: A literature search for the period of 2000-2016 was performed, using PubMed, 

Google scholar, Science Direct, OVID, PEDro, Cochrane library and CINAHL databases. 

Studies investigating the effect of physical therapy techniques on TMJ disorder following 

dentistry were included. To investigate the included studies, PEDro quality scale was used. 

Results: According to the inclusion criteria of the study, seven articles were selected in the 97 

relevant articles. Literature review indicated that applying ice pack, avoiding extreme jaw 

movements (such as wide yawning, loud singing, and gum chewing), learning techniques for 

relaxing and reducing stress, practicing gentle jaw stretching and relaxing exercises are 

physical treatment methods. Using stabilization splint or bite guard, kinsiotaping also is 

effective intervention for TMJ disorder. KT in combination with exercise is more effective than 

exercise alone in TMDs. In addition, our literature review show that deep dry needling in the 

trigger point in the external pterygoid muscle can be effective in the management of patients 

with myofascial pain located in that muscle.  

Conclusion: Overall, literature review of studies indicated that physical therapy techniques as 

effective and appropriate intervention can manage TMJ dysfunction following dentistry. 

 

  

 

 

 

  



گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه ن خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش  5935اسفند ماه  6و5دندا

نپزشکی گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندا  دانش

 211 

  orofacial syndromeگزارش موردی تصحیح اختلالات تلفظ در یک کودک مبتلا به 

 2،  مرضیه اصغری2پرویزیان،  زهرا 2عاطفه براتی

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.2

حلقی به دنیا می آیند در طول اولین سال زندگیشان با  _: نوزادانی که با شکاف کام و یا عدم کفایت دریچه نرم کامی  مقدمه

چالش بزرگی مواجه هستند. آنها صدا سازی اولیه خود را باید در محیط دهانی غیر طبیعی تمرین و اصلاح کنند .فقدان دیواره بین 

ا در هدایت جریان هوا ناتوان می سازد .بنابراین آنها در تامین فشار هوای دهانی کافی برای تولید حفرات دهان و بینی این کودکان ر

و برای مخفی کردن خطاهای گفتاری  VPIاکثر همخوان ها دچار مشکل هستند. کودکان مبتلا به شکاف کام برای کاهش اثرات 

نی به همراه خطاهای رشدی باعث کاهش وضوح گفتار می از استراتژی های جبرانی استفاده می کنند . این خطاهای جبرا

شوند.بنابراین تصحیح چنین خطاهایی در اولویت درمان این کودکان می باشد. این ارائه به روند مداخله ی تولیدی کودک مبتلا به 

 شکاف کام با خطاهای جبرانی می پردازد.

به کلینیک گفتاردرمانی مراجعه کرده  ٣٥کام که در شهریور ماه  ماهه مبتلا به شکاف ٥: مراجع دختری دو سال و  روش مطالعه

است.علت مراجعه طبق گفته مادر نامفهوم بودن گفتار وی است. با توجه به ارزیابی اورال انجام شده و با توجه به این که مراجع 

ارای فیستول می باشد که صداهای قدامی جراحی های مورد نیاز اولیه را دریافت نموده است ، اما در حال حاضردر قدام سخت کام د

را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به شکایت مادر مبتنی برگفتار ناواضح مراجع ارزیابی هایی در همین راستا مانند ارزیابی تشدید 

VPS  . انجام شده است که این ارزیابی بوسیله تست فونتیک با بینی باز و بسته  صورت گرفت 

: درمان ابتدا با رویکرد سنتی انجام گرفت اما در طی جلسات متوجه وجود بافت تسهیل کننده در  ای درمانیاهداف وروش ه

نتایج درمان وی شدیم . بنابراین رویکرد درمانی را به رویکرد محرکهای جفت تغییر دادیم و از رویکرد حسی حرکتی در همین 

 راستا کمک گرفتیم.

با توجه به تجزیه و تحلیل خطاها و ارزیابی اورال و تشدید نشان دهنده ی وجود الگوی اشتباه و  : نتایج ارزیابی ها نتیجه گیری

استفاده از استراتژی های جبرانی در گفتارمراجع است. خطای گفتاری شامل خلفی شدگی است و گفتار وی هایپرنازال می باشد. و 

تقویت واج های قدامی و افزایش خزانه واژگانی با توجه به فهرست  در همین راستا درمان ارائه شده شامل حذف الگو های غلط و

آوایی مراجع می باشد. به نظر می رسد رویکرد های مورد استفاده برای مراجعانی که بافت تسهیل کننده تاثیر گذار و نقطه ی قوت 

 قابل ملاحظه ای در بین خطاهای گفتاری خود دارند مفید واقع شوند.

 ، بافت تسهیل کننده ،رویکرد حسی حرکتیVPS اف کام ، : شک کلمات کلیدی
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 ساله5تا  9بررسی رابطه عادات مکیدن با اختلالات صدای گفتاری در کودکان 

 

 ٩نعیمه السادات کیا ،1، سرور فرنام1، فاطمه پناهی2مریم مخلصین  ، 2*سپیده سید ،2ریحانه نوروزی

 دانشکده توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران  -2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -1

 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -٩

رفتارها یا عادات مکیدن به دو نوع مکیدن تغذیه ای )تغذیه با شیر مادر و تغذیه با شیشه شیر( و مکیدن غیرتغذیه  سابقه و هدف:

. این رفتارها ممکن است بر اکلوژن دندانی و در نتیجه بر تولید صداهای شودای )مکیدن پستانک و مکیدن انگشت( تقسیم می

( در کودکان SSDاین پژوهش به منظور بررسی رابطه عادات مکیدن با اختلالات صدای گفتاری )ند. گفتاری خاص تاثیر منفی بگذار

ه در آن باشد کای توصیفی تحلیلی از نوع کوهورت گذشته نگر میپژوهش حاضر مطالعه وروش ها: موادساله انجام شد.  ٥تا  ٩

ر گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساله از مهد کودک های شهر سمنان مورد بررسی قرا ٥-٩کودک  ٦0

در زمینه اطلاعات دموگرافیک، تاریخچه ای از بیماری ها، تاریخچه ای از عادات مکیدن )مکیدن سینه مادر، شیشه شیر و ساخت 

اسکوار استفاده مون کاجهت تجزیه و تحلیل داده ها از آز .بود (P-DEAP)و همچنین نسخه فارسی آزمون واجی ظریفیان  پستانک(

ر داختلالات صدای گفتاری در استفاده کنندگان از شیرمادر کمتر از کسانی بود که از شیر مادر تغذیه نکرده بودند.  یافته ها:شد.

یشتر بکردند، بروز اختلال صدای گفتاری بیشتر بود و هر چه میزان استفاده از شیشه شیر میان کودکانی که از شیشه شیر استفاده می

ردند، اختلالات صدای ک. همچنین کودکانی که به مدت بیشتری از پستانک استفاده میشدشد، میزان بروز این اختلال نیز بیشتر میمی

،  =p  0٩1/0گفتار را بیشتر از سایر کودکان از خود بروز دادند. متغیر سن و اختلالات گفتاری رابطه معناداری را نشان دادند )

0٥/0p<ه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که عادات مکیدن مانند مکیدن شیشه شیر و مکیدن طولانی مدت پستانک در مقابل (.نتیج

تواند اثرات زیانباری بر تولید گفتار داشته باشد. دادن آگاهی به والدین کودکان در زمینه این اثرات زیانبار، از مکیدن سینه مادر می

 باشد. بان میوظایف آسیب شناس گفتار و ز

 عادات مکیدن، مکیدن شیشه شیر، مکیدن پستانک، اختلالات صداهای گفتاری. واژه های کلیدی:
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Evaluation the knowledge, attitude and practice of personnel in operating room, 

ERCP and ESWL about radiation protection 

ShimaMoshfegh1,3, HadiHasanzadeh2,3*, MajidJadidi3, MajidMirmohammadkhani4 Ahmad Bitarafan-

Rajabi5, Ali Abedelahi6, AlirezaEmadi7, MitraBokharaeyan1,3, FatemehShabani1,3, HamedMasoumi1,3, 

TaherehKhani1,3, DanialSeifi1,3, MohamadSanchooli1,3, AtharEhtiati1,3, ShimaAmin1, Mohammad 

Hoseinvali1, SanazVali8 

1-Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 
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4-Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 
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8-Student Research Committee, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

Abstract 

Introduction: evaluation of knowledge, attitude and practice level of radiation hazards and 

protection amongst personnel in operating room is of great importance. 

Methods: A cross-sectional check was conducted in 11 provinces of Iran. Respondents in this 

study were 332 personnel of operating room (OR), ERCP and ESWL. Hospitals selected in 

three sizes (small, medium and large) and three types (educational, non educational and private 

clinic). 

Result: Our results showed that there was no significant difference between sex factor 

(p=0.1>0.05). For both, the age of participants graduation and practice age there was no 

significant difference (p>0.05). According to analyses for both factors, size of hospital (small, 

medium and large) and type of hospital (educational, non educational and private clinic), there 

was significant difference (p<0.05). Moreover, indicated there was significant difference for 

factors, region and healthcare market (P<0.05). 

Conclusion: The response obtained from our study showed that, KAP of the participations had 

not significant results in gender, educational age, practice age, size and type hospitals that were 

their workplace. While for factors, region and healthcare market there were significant results. 

Keywords: Operating room, ERCP, ESWL, Radiation hazard, Protection 
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 : یک مطالعه درون تنی MRIکنتراست در تصویربرداری عنوان مادهکربنی بههاینانولوله

–7سید محمد مزیدی -٦احمد بیطرفان رجبی -2رضا نصر-2مریم عبدالهی-٥و4روزبه جهانبخش - ٩و1هادی حسن زاده -٩و2غزل مهری کاکاوند

 ٣اکبر حمیدرضا پورعلی -5ماریه عزیزی

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 2

1 مرکز تحقیقات سرطان ، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، سمنان، ایران 

 دپارتمان فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، سمنان، ایران٩

 سلامت، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، سمنان، ایران آراک زیست دارو، مرکز رشد فناوری4

 دپارتمان فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ٥

بخش پزشکی هسته ای و مرکز تحقیقات مداخلات قلب و عروقی و مرکز تحقیقات اکوکاردیولوژی ، مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی  ٦

 دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران -و عروق شهید رجایی قلب 

 مرکز تحقیقات کاربردی اشعه، انستیتوی تحقیقات علوم هسته ای و تکنولوژی، تهران، ایران 7

 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران 5

 علوم پزشکی ایران، تهران، ایران دانشگاه -بخش رادیولوژی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی  ٣

بوده و  های آبی انحلال پذیراند در محیطهای کربنی تک دیواره که با پلی اتیلن گلیکول عامل دار شدهنانولوله مقدمه و هدف:

زا در عنوان ماده کنتراستها بهتوان از آنها میقرارگیری یون گادولونیم در این نانولوله زیست سازگار هستند. بنابراین با

  تصویربرداری ام آر آی استفاده کرد.

سنتز شده و ماده کنتراست تجاری کلینیکال گدوویست روی کیفیت  PEG-Gd-CNTدر این مطالعه جهت مقایسه  روش مطالعه:

طور جداگانه با دز کلینیکال مشابه از طریق ورید دمی به موشهای توموری تزریق شدند و تراست بهتصاویر ام آر آی، این مواد کن

دقیقه پس از تزریق صورت گرفت و تصاویر حاصل از نظر شدت  ٣0و  ٦0، 20ها در زمان های تصویربرداری ام آر آی از آن

 سیگنال به صورت کمی و کیفی مقایسه شدند.  
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در آن نیز با آنالیز  Gdنمایش داده شد و غلظت یون   PEG-Gd-CNT( ساختار TEMبا استفاده از میکروسکپ الکترونی ) ها:یافته

 PEG-Gd-CNTدر گدوویست بسیار بیشتر از غلظت این یون در  Gdدست آمد. با وجود اینکه غلظت یون به ICPسنجش غلظت 

 دست آمده مشاهده شد که شدت سیگنال در هر دو ماده، هم به لحاظ کیفیآر آی به برابر(، اما با مقایسه تصاویر ام ٥2٩بود )حدود 

 

 

و هم به لحاظ کمی با یکدیگر برابر بودند. تنها تفاوت در این بود که پس از تزریق، افزایش سیگنال در بافت ها با گذشت زمان در  

PEG-Gd-CNT ی:گیرنتیجهداد.صورت کندتری رخ مینسبت به گدویست به PEG-Gd-CNT  سمیت سلولی کمتری نسبت به

کار رفته است با این حال افزایش سیگنال حاصل از آن تقر یبا با گدوویست گدویست دارد چون یون گادولونیم کمتری در آن به

 ی مطالعاتکارگیری در تصویربرداری ام آر آی را دارد و بایستپتانسل به PEG-Gd-CNTاین است که  دهندهبرابر بود که نشان

، عوامل MRIهای کربنی، نانولولهواژگان کلیدی: های مختلف انجام پذیرد.تکمیلی بر روی اثرات این ترکیب بر بافت

 زا، گدوویست کنتراست
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 در شرایط آزمایشگاهی Gadovistبا  PEG-Gd-CNTمقایسه 

 -٣غلامرضا نادری -5احمد بیطرفان رجبی -7رضا نصر-٦مریم عبدالهی -٥و4روزبه جهانبخش - ٩و1هادی حسن زاده -٩و2غزل مهری کاکاوند

 20ماریا عزیزی

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 2

1 مرکز تحقیقات سرطان ، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، سمنان، ایران 

 فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، سمنان، ایراندپارتمان ٩

 آراک زیست دارو، مرکز رشد فناوری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، سمنان، ایران4

 دپارتمان فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ٥

 ده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشک ٦

 کمیته تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران7

ق وبخش پزشکی هسته ای و مرکز تحقیقات مداخلات قلب و عروقی و مرکز تحقیقات اکوکاردیولوژی ، مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عر 5

 دانشگاه علوم پزشکی ایران -شهید رجایی 

 بخش ام آر آی مرکز تصویربرداری پزشکی سمنان، سمنان، ایران ٣

 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران 20

فردشان سبب شده است که ( نوعی از نانومواد هستند که خصوصیات ذاتی منحصربهCNTsهای کربنی )نانولوله مقدمه و هدف:

 ها اثرات سمی یون گادولونیم در بدن را کاهشکنتراست در تصویربرداری ام آر آی استفاده شود. این نانولولهعنوان مادهها بهاز آن

 دهند. این یون را افزایش می relaxivityداده و 

العه های آبی، در این مطها در محلولهای کربنی و همچنین انحلال پذیری آنافزایش زیست سازگاری نانولوله جهت روش مطالعه:

ل دار گلیکول با وزن مولکولی بالا عاماتیلن( ابتدا اکسید شدند و سپس توسط پوشش پلیSWCNTدیواره )کربنی تکهاینانولوله

ها اندازه SWCNT، غلظت این یون درون ICPها لود شده و با آنالیز سنجش غلظت ولههای گادولونیم در این نانولشدند، سپس یون

 گیری شد.
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سنتز شده نمایش داده شد و با بررسی تصاویر ام آر آی   PEG-Gd-CNT( ساختار TEMتوسط میکروسکپ الکترونی )ها: یافته

-PEGبرابر غلظت این یون در  ٥2٩تجاری گدوویست  زادر ماده کنتراست Gdبدست آمده مشاهده شد با وجود اینکه غلظت یون 

Gd-CNT سیگنال محاسبه شده از بود، شدتPEG-Gd-CNT سیگنال گدوویست تقریباً برابر بود. به لحاظ مقایسه تصاویر با شدت

 زا تقریبا مشابه بود. به صورت کیفی نیز سیگنال مشاهده شده از هردو ماده کنتراست

با غلظت خیلی کمتری از یون گادولونیم نسبت به گدوویست،  PEG-Gd-CNTمطالعه بیان میکند که نتایج این گیری: نتیجه

کمتر در آن، سمیت خیلی  Gdدلیل وجود یون تر اینکه بهکند و مهمرا فراهم می MRIسیگنال کافی برای تصویربرداری شدت

 کند.کمتری را نسبت به گدوویست در بدن ایجاد می

 ، گدوویست MRIهای کربنی، زا، نانولولهعوامل کنتراستواژگان کلیدی: 
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Knowledge, Attitude and Practice of Nuclear Medicine Staff towards Radiation 

Protection 

Danial Seifi 1,3, Hadi Hasanzadeh 2,3*, Majid Jadidi 3, Majid Mirmohammadkhani 4 Ahmad Bitarafan-

Rajabi 5, Ali Abedelahi 6, Alireza Emadi 7, Mitra Bokharaeyan 1,3, Fatemeh Shabani 1,3, Hamed Masoumi 

1,3, Shima Moshfeg 1,3, Tahereh Khani 1,3, Mohamad Sanchooli 1,3, Athar Ehtiati 1,3, Shima Amin1, 

Mohammad Hosein vali 1, Sanaz Vali 8 
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8-Student Research Committee, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

Introduction: Recent advancements in fields of medical occasioned in an expansion of 

imaging investigations with a use of radiation. Ionizing radiation in medical imaging is one of 

the dominant diagnostic tools, and correct knowledge of radiation protection will affect staff 

safety behaviors during examinations. Although ionizing radiation is effective in the diagnosis 

of illnesses, it is dangerous from the perspective of protection for patients and staff working in 

nuclear medicine centers. This study aimed to assess the radiation protection knowledge, 

attitude and practice (KAP) amongst nuclear medicine center’s staff in 12 provinces of Iran. 

Material and Methods: The present study is a cross-sectional one among 243 radiation 

workers employed amongst nuclear medicine center’s staff in 12 provinces of Iran. A 

questionnaire was the means of evaluation which contained demographic information and 

questions about the knowledge, attitude, and practice of staff regarding the radiation protection. 

All of the completed questionnaires were analyzed, using SPSS software. Results: There was 

statistically significant differences in the radiation protection KAP level of staff with gender, 

practice age and different working region and healthcare market (p<0.05). There is not 

significant connection between educational age and KAP level of radiation protection of 

nuclear medicine department staff (p>0.05). Conclusion: Results have shown that radiation 

protection KAP level of nuclear medicine staff was inadequate in some region and healthcare 

market. So a national strategic program on radiation protection seems to be necessary. Such 

programs must be developed by ministry of health and radiation protection affairs of national 

atomic energy organization and its administration must be monitored permanently.Keywords: 

Knowledge, Attitude, Practice, Radiation protection, Nuclear medicine staff 

 

 

از ایزوله های ادراری  دراشریشیا کلای جداشده IMP  بررسی میزان شیوع ژن مقاومت بتالاکتامازی 

 شهر سمنان
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 1، علی اکبر شعبانی 1، رضا نصر2،علیرضا افغانی پرتابی 2، سیما روایی 2، مبینا گودرزی2عذری دلاویز

 علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه-2

 گروه و مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -1

 

به 1022: مقاومت انتی بیوتیکی از جمله مشکلات جدی بیماران در بیمارستان های جهان میباشد. نام گذاری سال  زمینه و هدف

ازمان بهداشت جهانی نشان ازاهمیت این موضوع دارد. آنزیم های بتالاکتامازی مهمترین عنوان سال مقاومت انتی بیوتیکی توسط س

عامل مقاومت در برابر آنتی بیوتیک های خانواده بتالاکتام نظیر پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها ، و مونوباکتامها و...درمیان باکتری 

 کد می شوند. جداسازی سویه های  IMPفی از جمله ژن بتالاکتامازی های گرم منفی می باشند.  آنزیم های فوق توسط ژنهای مختل

E. coli ( حامل  ژن های  بتالاکتامازوسیع الطیفESBLs  مثل )IMP  اطلاعات مفیدی درباره ی اپیدمیولوژی و فاکتورهای دخیل ،

های  E. coli، در IMPدر گسترش عفونت های بیمارستانی  را فراهم می کند.هدف از این پژوهش، بررسی نقش  ژن بتالاکتامازی 

از نمونه های ادراری در  جدا شده E .coli لهزویا2٣4اد: تعد روش بررسیمقاوم جداشده از نمونه های ادراری شهر سمنان بود.

و با توجه به توصیه   Disk diffusionشهر سمنان مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین مقاومت نمونه ها ، تست آنتی بیوگرام با روش 

های  در نمونه   IMP( انجام شد، و در نهایت،  وجود ژن Cli nical laboratory standards institute ) CLSIها و استانداردهای 

 2٣4: از یافته ها  مورد بررسی قرار گرفتند. PCR( و تایید شده با روش ترکیبی فنوتیپی ، به روش CPمقاوم به سیپروفلوکساسین )

بود،  که در ژل     bp  188 با پرایمر های مورد استفاده PCRبودند. طول قطعهء مورد انتظار در  CPنمونه مقاوم به  5٩نمونه ، 

انجام شده، قطعه مورد نظر درهیچ کدام از آنها مشاهده نگردید، پس سویه های مورد بررسی  فاقد   PCRلات  الکتروفورز محصو

: نتایج نشان میدهدکه اغلب نمونه هامقاوم به داروهای انتخابی هستند . اگرچه هم اکنون  درمیان  نتیجه گیریبودند.  IMPژن 

با این حال  اندازه گیری دقیق مقاومت ، بسیار کم وتقریبا صفر می باشد IMPفراوانی ژن بتالاکتاماز ESBLسویه های تولید کننده

 آنتی بیوتیکی امری ضروری می باشد زیرا فراوانی سویه های تولید کننده ژن بتالاکتامازدرسویه های بیمارستانی روبه افزایش است.

   E .coli، ESBL، IMP، عفونت ادراریواژه های کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 مقایسه دو مدل در کاهش دز موثر بهینه در پزشکی هسته ای کودکان

 2 (PHD، محمدعلی تاجیک منصوری )2 1 (MScشکوفه سوری )
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 دپارتمان فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 1

 چکیده

پزشکی هسته ای با توجه به ماهیت غیرتهاجمی و حساسیت بالای آن، اطلاعات مهم و حیاتی درزمینه کمک به مقدمه و هدف: 

ای کودکان شامل استفاده مقدار کمی کند. پزشکی هستهکودکان را فراهم میر تشخیص، درمان و پیگیری انواع اختلالات د

 کند.این انتشار سطح پایین اشعه هسته ای، ممکن استویا پوزیترون ساطع می ϒ، -βرادیودارو در طول فرایند تشخیصی که اشعه 

ی در اباعث اثرات مضر بر سلامت کودکان بیمار شود. دز موثر یک پارامتر مهم در برآورد متوسط خطرات بالقوه تابش های هسته

بیماران است. هدف ما چگونگی تنظیم رابطه بین دز تابش های هسته ای اعمال شده بر روی کودکان بیمار و کیفیت نتایج تشخیصی 

 باشد.و انتخاب یا تعیین دز موثر در به حداقل رساندن خطرات ابتلا به اشعه هسته ای می

ethyl ‑Tc99mو مدل  (FIS)این مقاله یک مطالعه مروری است. در این مقاله دو مدل سیستم استنتاجی فازی  روش مطالعه:

cysteine dimer (ECD)  برای تعیین نگاشت بین سن، وزن و دز موثر بهینه با جمع آوری مطالب علمی مرتبط و حذف مقالات

اما در نشان داده شده است  ECDطه بین سن، وزن و دز موثر برای ( تخمین راب2غیرمرتبط مورد بررسی قرار گرفت. در جدول )

بهبود مدل  به منظورباشد.این  روش به دلیل اینکه دز موثر بهینه برای هرسنی و وزنی ارائه نشده است یه مدل ناقص و گسسته می

شود.در روش عبارت دز موثر بهینه برای وزن و سنین مختلف ارائه می FIS، در واقع با استفاده از روش ECDناقص و گسسته 

سیستم استنتاج فازی با استفاده از سن و وزن واقعی بیمار به عنوان ورودی و دز موثر بهینه به عنوان خروجی در نظر گرفته می شود.هر 

 شوند.دو داده ورودی و خروجی توسط قوانین کنترل متصل شده و کنترل می

برای هرسن و وزن بیمار در نظر گرفته نشده  ECDدر این بررسی مشخص شد که تعیین دز موثر بهینه در روش  ه گیری:نتیج

آورد را برطرف که ارائه دز برای تمام سنین و وزن های مختلف را فراهم می FISاست و این محدودیت در مدل کامل تر و مداوم 

وزن بیمار، می توان به راحتی و به طور مستقیم دز موثر بهینه موردنظر را از رابطه  کرد.در این روش بر اساس توابع ورودی سن و

فازی بدست آورد.همچنین این روش، مدلی ساده و انعطاف پذیر در میان روش های رایج پزشکی هسته ای برای تعیین دز موثر بهینه 

 شود.در کودکان محسوب می

 دز تابشی هسته ای،روش های پزشکی هسته ای کودکانسیستم استنتاجی فازی، کاهش کلمات کلیدی:
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 فناوری اطلاعات سلامت در خدمت پزشکان متخصص و فوق تخصص

 ٩، زهرا گنجی٩افسانه زمانی، 1، مهدی کاهویی،*2قاسم دیماذر

 گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 2

 گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 1

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران ٩

در درمان و مراقبت های پزشکی به وجود آورده پیشرفت فناوری در طول سال های گذشته تغییر قابل توجهی  مقدمه و هدف :

است. پزشکی مدرن و فناوری ها چنان با هم آمیخته شد ه اند که پزشکان برای درمان و تشخیص  بیماری ها، به استفاده از این 

ه آن، مربوط ببرای توسعه ی کاربرد فن آوری اطلاعات در بخش بهداشت و درمان و رفع مشکلات  فناوری ها نیازمندند از اینرو

شناخت قابلیت های آن و آگاهی از نیازها و علایق استفاده کنندگان ضروری می باشد. هدف این مطالعه بررسی میزان استفاده 

 پزشکان متخصص و فوق تخصص از فناوری اطلاعات سلامت در مطب آنها بود.

انجام گرفت. جمع آوری داده ها، 2٩٣4-٣٥مطالعه حاضر از نوع کاربردی می باشد که به صورت مقطعی در سال روش مطالعه:

بوسیله پرسشنامه پژوهشگر ساخته) دارای چهار محور مدیریت ایمنی بیمار، پرونده الکترونیک سلامت، پزشکی از راه دور و ارتباطات 

نفر  فوق تخصص بودند.  10نفر متخصص و  7٥نفر بود که  از این میان  ٣٥جامعه آماری الکترونیک بود(  انجام شد. در این مطالعه، 

روایی محتوای پرسشنامه بر مبنای بررسی متون علمی و نقطه نظرات صاحب نظران این حوزه سنجیده شد و پایایی آن بر اساس 

 آنالیز شد. 1٩نسخه  SPSSه نرم افزار( محاسبه شد. داده ها با آمار توصیفی و بوسیل0,٣01ضریب آلفای کرومباخ) 

(، پزشکی Mean=٩,0٩: نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات پزشکان به ترتیب در حیطه ی مدیریت ایمنی بیمار )یافته ها

(بود. همچنین بین Mean=2,57( و پرونده الکترونیک سلامت) Mean=1,1٦(، ارتباطات الکترونیک)Mean=1,٦٩از راه دور)

 ی های فردی پزشکان با میزان استفاده پزشکان از فناوری اطلاعات سلامت در مطب آنها، ارتباط معنی داری دیده نشد.ویژگ

نتایج نشان داد با وجود تمایل پزشکان برای استفاده از سیستم های موجود درحیطه پزشکی که رسالت همگی آنها  نتیجه گیری:

از طریق گردآوری داده های پزشکی بیماران و بازیابی سریع و بموقع آنها برای اتخاذ  کاهش خطاهای پزشکی و افزایش ایمنی بیمار

تصمیمات بالینی است، با این وجود میزان استفاده از این فناوری ها به دلایل مختلف از جمله عدم آشنایی و آگاهی پزشکان از مزایای 

لازم برای پیاده سازی این سیستم ها پایین می باشد. لذا با بکارگیری فناوری نوین در حوزه سلامت و عدم آماده سازی زیرساخت های 

 هبود بخشید.بیمار را ب-فناوری های نوین در مراکز مراقبت سرپایی می توان مدیریت ایمنی بیمار و ارتباطات الکترونیک پزشک

 پزشکی از راه دور فناوری اطلاعات سلامت، مدیریت ایمنی بیمار، پرونده الکترونیک سلامت،کلمات کلیدی:
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های فک و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک بیماران مراجعه کننده به بررسی رابطه بین جراحی 

 دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان کلینیک تخصصی دندانپزشکی

 2، شیدا عرب* 1، عباسعلی ابراهیمیان2فاطمه گرجی

 

 دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .2 

 های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانمرکز تحقیقات مراقبت.1

 

ی اندازی دانشکده دندانپزشکاست که با راهشود. چند سالی های فک در سنین جوانی انجام میبسیاری از جراحی: مقدمه و هدف

شود. استقبال مردم از انجام شد، در سمنان انجام میهای فک که قبلا در شهرهای بزرگ انجام میدر شهر سمنان، بسیاری از جراحی

د. لذا باش های تشخیص میزان موفقیت خدمات دانشکده دندانپزشکی این شهرتواند یکی از شاخصها در سمنان میاین جراحی

های فک و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک بیماران مراجعه کننده به کلینیک بررسی رابطه بین جراحی ای با هدفمطالعه

 تخصصی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان انجام شد.   

ک تخصصی کننده به کلینییماران مراجعهتحلیلی بود. جامعه پژوهش تمامی ب-مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی: روش مطالعه 

بودند. پس از اخذ مجوز از  ٣٥تا  ٣٩های دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان جهت انجام اعمال جراحی فک در طی سال

ی ادفهای پژوهش بطور تصآوری گردید. نمونهمعاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، اطلاعات مربوط به این بیماران جمع

 د. ها تحلیل شدندو( دادهاز بین پرونده بیماران انتخاب شدند. در نهایت با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی )آزمون کای

ساله و  ٦٥سال بود. بزرگترین بیمار  ٩٩/1٥±٦0/2٥بیمار بررسی گردید. میانگین سنی بیماران  ٦٩در این مطالعه پرونده :یافته ها 

 44( از آنها مجرد و بقیه متاهل بودند. %2/٥7نفر ) ٩٦( از بیماران خانم و بقیه مرد بودند. %٣/٦2نفر ) ٩٣ه بود. سال 1کوچکترین بیمار 

( از آنها دیپلم و زیر دیپلم و بقیه دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. بین سن و جنس و مدرک تحصیلی بیماران با نوع %٩/٦5نفر )

 . (p>0.05)یده نشد دار آماری دعمل جراحی تفاوت معنی

های فک از سوی هر دو جنس مرد و زن و در تمامی در کلینیک تخصصی دانشگاه علوم پزشکی سمنان جراحی: نتیجه گیری 

ا ههای سنی با مدارج تحصیلی متفاوت مورد استقبال قرار گرفته است. با توجه به اینکه زنان و جوانان نسبت به اینگونه جراحیرده

 اشد.  بهای موفقیت آن میهای این کلینیک یکی از نشانهدارند. استقبال زیاد جوانان و زنان از فعالیت حساسیت بیشتری

 جراحی، فک، داندانپزشکی: کلمات کلیدی
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 و اهمیت آن در تشخیص سرطان پستانماموگرافی  انواع

 1، محمدعلی تاجیک منصوری2، زهرا کریمی2*نیلوفر اسبقی پور

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، .2*

 گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران. 1

با توجه به اهمیت نقش بانوان در خانواده و با توجه به رشد بی رویه سرطان پستان در میان بانوان متخصصین بر آن  زمینه و هدف :

شدند با استفاده از تکنولوژی ماموگرافی بتوانند با تشخیص زودهنگام سرطان از عوارض جبران ناپذیر آن جلوگیری کنند . بنابراین 

انواع روشهای موجود در مامو گرافی معمولی و دیجیتال پرداخته شده است . در راستای ذیل به در طی این مقاله مروری به بررسی 

میلادی در پایگاه داده های ؟ و با کلید واژه های مرتبط به چاپ رسیده است  1024تا  100٩این هدف مقالاتی که در بازه سالهای 

( و sfmصفحه ) –تومور بین سرطان های آشکار شده با ماموگرافی فیلم مقایسه ویژگی های  یافته ها :مورد بررسی قرارگرفته اند .

( برای ارزیابی های تکمیلی به منظور اعمال روشهای تهاجمی والگوهای ppv( و ارزیابی تغییرات )dmماموگرافی دیجیتال )

 (sfm) ( و مقایسه ی آن باdmبررسی میزان آشکارسازی )-پرتوشناسی مجزا در زنان فرا خوانده شده . 

معرفی -و کاربردهای آن   DQEمعرفی  -، و ... در تعیین کاربرد سیستم  SNRمعرفی پارامترهای اندازه پیکسل ،تفکیک پذیری ، -

بررسی هزینه ها و  -دارند و کاربرد گسترده ی آن   CCDگسترش دستگاه هایی که  -و مقایسه ی انواع سیستم های ماموگرافی 

 بررسی کاربردهای ماموگرافی -میزان دز بیمار در سیستم 

 که اخیرا کشف شده اند  CDMو  DTبررسی  -کاربردها و معرفی نرم افزارهای تصاویر دیجیتال  -

صورت گرفت  نتایج   SFM و  DMوگرافی به طور کلی در مقایساتی که بین مام نتایج :SFMو  FFDMروش  1مقایسه ی بین -

دارد . ماموگرافی دیجیتال تصاویر با   SFMدقت تشخیصی یکسان و اثرات ناسازگار کمتری نسبت به   DM ذیل به دست آمد  :

ارسازی فیلم برای آشک-کیفیت بالاتر از پوست ، بافت های زیر پوست و پارانشیم متراکم در اختیار قرار می دهد و صفحه

نوع  1یفیکاسیون مناسب است .دقت ماموگرافی های دیجیتال بستگی به نوع لخته و تراکم سینه دارد . در مقایسه ای که بین این کلس

به  DMکمتر هم بود .  فیلم –ماموگرافی صورت گرفت برای تشخیص سرطان نرخ دیجیتال نه تنها بیشتر نبود بلکه کمی از صفحه 

ویر به صورت کامپیوتری و راحتی و صرفه جویی در زمان انتخاب جذابی است .ضمن اینکه در دلیل به دست آوردن و ذخیره تصا

بسیار بالاتر و دوز متوسط  PPVدارای درصد شناسایی بیشتر ، فراخوانی کمتر ، DMاستاندارد حداقل در این مطالعه    SFMمقایسه با 

نیز عملکرد بهتری دارد و می شود گفت در کل جایگزین خوبی  ضمن اینکه در شناسایی کارسینوم های مهاجمبود. خیلی کمتری 

 است .  SFMبرای 

 ، سرطانماموگرافی کلمات کلیدی:
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با استفاده از هر یک ظرف پلاستیکی یکبار مصرف احتمالا چه مقدار از مواد سازنده ی آن وارد بدن 

 خواهد شد ؟

  *2، طیبه راستگو 1، انیس کیذوری 1، فاطمه کرمی 1، مهسا بابایی 1، الهم حاجی زاده 2خلیل الله معینیان

 گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، سمنان ، ایران .-2

 کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، سمنان ، ایران .-1

 : چکیده

: در ساختار مواد سازنده ی ظروف پلاستیکی یکبار مصرف ، مواد خطرناکی مانند بیس فنل آ ، نونیل فنل ، استایرن  مقدمه و هدف

و غیره وجود دارد که خطرات بهداشتی و سرطان زایی آنها مورد تایید سازمان های معتبر بین المللی و ملی می باشد . هدف این 

 ه آب مقطر به ازای استفاده از هر یک ظرف پلاستیکی یکبار مصرف بود .پژوهش تعیین میزان جامدات اضافه شده ب

تهیه و بسته  2٩٣٥: چهار نوع ظرف پلاستیکی یکبار مصرف از چند برند به طور تصادفی از سطح شهر دامغان در سال  روش مطالعه

)داغ ( درجه سانتیگراد تعداد  70) سرد ( و  20بندی ها فقط در زمان انجام آزمایش باز گردید . با استفاده از آب مقطر در دو دمای 

جامدات احتمالی موجود در ظروف به اب مقطر منتقل گردد . آب شستشو در دمای صد درجه بیست عدد از هر ظرف شسته شد تا 

سانتیگراد خشک و تفاوت وزن آن با وزن بوته خالی محاسبه گردید . جامدات مربوط به خود آب مقطر از جامدات به دست آمده 

 کسر گردید .

-٩٥،  2٥-4٥سرد برای لیوان ، کاسه ، سطل و  صندوقی به ترتیب برابر : دامنه ی جامدات موجود در هنگام استفاده از آب  یافته ها

میکروگرم به ازای  4٥ ± ٩٩،  201 ± 7٣،  10 ± 20،  1٣±2٩و میانگین و انحراف معیار آنها به ترتیب برابر  ٥-5٥و  2٣0-1٥،  ٥

و میانگین و  ٥-٩٥و  1٥-50،  10-٦0،  ٥-٦٥هر ظرف بود . دامنه ی جامدات موجود در هنگام استفاده آب داغ به ترتیب برابر 

 میکروگرم به ازای هر ظرف بود .  25 ± 21،  4٥ ± 12،  40 ± 2٦،  ٩1±11انحراف معیار آنها به ترتیب برابر 

فه شدن جامدات به آب مقطر در هنگام استفاده از هر یک ظرف پلاستیکی یکبار مصرف ، قابل توجه و : میزان اضا نتیجه گیری

نگران کننده است . این موضوع که جامدات اضافه شده ، از مواد سازنده ی ظروف هستند و یا منشا دیگری دارند در پژوهش های 

سته که ظروف پلاستیکی یکبار مصرف قبل از استفاده به خوبی ش دیگری مورد بررسی قرار خواهد گرفت . پیشنهاد اکید آن است

 شوند . 

 : ظروف پلاستیکی ، یکبار مصرف ، مواد سازنده ، جامدات . کلید واژه
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 استفاده از نانو ذرات طلا در رادیوتراپی سلول سرطانی

 ²محمدعلی تاجیک منصوری -¹مریم ترابی-¹*میترا شاه حسینی

 رادیولوژی،دانشکده پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایراندانشجوی رشته 

 استادیار گروه فیزیک پزشکی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران

در سال های اخیر،کاربرد نانو ذرات طلا در تشخیص و درمان سرطان موضوع تحقیقات گسترده ای بوده است.هدف زمینه و هدف:

ر رادیوتراپی،افزایش دوز رسیده به تومور و در عین حال کاهش آسیب ناشی از تابش اشعه به بافت سالم اطراف تومور می اولیه د

باشد.هدف ما در این مقاله بررسی تاثیر نانوذرات در میزان نابودی سلولهای سرطانی در رادیوتراپی است. در راستای نیل به این هدف 

و با کلید واژه های مرتبط به چاپ رسیده است  PUBMEDمیلادی در پایگاه داده های  102٦تا 1007مقالاتی که در بازه سالهای

 مورد بررسی قرار گرفته اند. 

در رادیوتراپی ،افزایش میانگین  (GNP)نانو ذرات، بخصوص نانو ذرات طلا  مطالعات نشان میدهند که هدف استفاده ازیافته ها:

عدد اتمی بافت توموری و در نتیجه افزایش دوز جذب شده توسط سلولهای توموری است. هرچند بررسی مطالعات،نشان دهنده 

توافق بر اثر افزایش دز، با ایجاد پدیدهایی همچون فوتوالکتریک هستند،اما بر سر میزان افزایش دز جذبی و پروفایل واگذاری دز 

در بافتها در انرژی های متفاوت،اختلاف نظرهای متعددی وجود دارد. همچنین مطالعات نشان داده اند که استفاده از کدهای مونت 

 کارلوو ترابرد ذرات در اینگونه مطالعات،پیشرو بوده و به عنوان ابزار اصلی بررسی ها شناخته می شود. 

،در روش   MCNP    ،GEANT4لعات انجام شده،استفاده از کدهایی مانند: با توجه به مطانتیجه گیری و چشم انداز آینده

اثربخشی بیشتری در دوز جذبی سلولهای سرطانی 500kevاستفاده از نانو ذرات در محدوده انرژی تا  مونت کارلو،نشان می دهد که

 دارد.)ولی رادیوتراپی در این محدوده موجب افزایش دوز جذبی پوست میشود.(

ه اندازه و غلظت نانو ذرات بیشتر باشد،دوز جذبی سلولهای سرطانی افزایش می یابد ولی افزایش غلظت نانوذرات همچنین هرچ

ها و قابلیت های آن در انباشت دوز در سلولهای سرطانی یک چشم انداز  GNPباعث افزایش سمیت سلولی می شود.استفاده از 

سایر بیماری ها ایجاد کرده است.اما تا کنون در مورد اثرات جانبی و احتمال قابل توجه در پرتو درمانی بیماران سرطانی و حتی 

 مسمومیت حاصل از تزریق آن به بدن مطالعات چندانی صورت نگرفته است. 

 :سلول سرطانی،نانو ذرات طلا،رادیوتراپیکلمات کلیدی
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Survey the Frequency and Risk factors in the Academic Failure of students Faculty of 

Health Damghan in 2016  

Sajjad Rahimi pardanjani1, Gohar Kami1, Masomeh Shahsavan1 

1 Student Research Committee, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

 

 

Background and aim: The students' academic failurehas been introduced as one of the main 

challenges in educational systems. his study aimed to determine Survey the Frequency and 

Risk factors in the Academic Failure of students Faculty of Health Damghan . 

Materials and Methods: This study was across sectional study in which 150 students 

Damghan health Faculty selected using systematic random sampling Research design and 

questionnaire were distributed among them . Data were collected through questionnaires And 

students in the average class and terms subject to two categories of students with academic 

failure and lack of academic failure were divided, So that students with lower grade point 

average than a semester GPA in the previous semester before or probation as students with 

academic failure And other students as students without academic failure is considered to 

have then entered into computer data And by SPSS software using chi-square tests, t-test and 

ANOVA were compared and analyzed.  

Results: the mean of students age was 22.77 and frequency of academic failure based on 

GPA and probation terms was %14 (n=21). The most frequent among public health students 

%19/4 (n=8) was observed And frequency of educational decline among females than males 

are. Between academic failure and marital status, educational level, high school degree 

students there was a significant relationship Also among the factors affecting academic 

achievement in the classroom, interest in discipline, precision and concentration in the 

classroom and how to choose a school with low correlation was found .  

Conclusion: Figures truly alarming dropout rate It indicates the importance and necessity of 

research in this field. Due to significant differences in many personal characteristics and 

Academic and non-academic failure among students with academic failure, attention and 

special programming seems to be essential in this context  
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Evaluation of Prehospital Care Shahrekords in 1394 

Sajjd Rahimi Prdanjani1, Fatemeh Ajam1, Gohar Kami1, Masomeh Shahsavan 1 

1 Student Research Committee, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

 

 

Background: prehospital care plays an important role in the management of emergency 

patients. Regardless of how much better management of the disease, more accurately and faster 

rates of morbidity and mortality will be less. The aim of this study was to evaluate the 

performance Shhrshhrkrd prehospital emergency services Methods: This descriptive study, 

cross-sectional analysis in 1394 in all databases emergency Shahrekords been done. In this 

study, data on personnel and equipment in emergency bases Branch were extracted by using 

checklists. Also, the number 3742 Mission Report recorded in the central database were 

examined. Data by Independent t tests at the significant level (05/0 = α) with software (Var = 

22) Spss were analyzed Results: Based on results, none of the bases did not have enough 

manpower. Also, none of the emergency ambulances have been all the equipment needed. The 

most shortage of equipment management - is critical that this equipment is only 4/57 of the 

ambulances has been the best situation with regard to ventilation equipment - breathing in 9/95 

percent of ambulances were available. No. 5/81% of calls were answered in less than 6 minutes. 

Conclusion: Although the response time is an important factor in reducing illnesses and injuries, 

emergency ambulance, but the shortcomings in staffing and equipment can be carried straw 

effectiveness of missions. Therefore, it is necessary to address shortcomings manpower and 

equipment  

 

Key words:Performance Assessment| Effectiveness of Emergency| Branch 
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The trend of the last 10 years of phenylketonuria in Lorestan province 

Sajjd Rahimi Prdanjani1, Fatemeh Ajam1, Gohar Kami1, Masomeh Shahsavan 1 

1 Student Research Committee, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

 

Introduction: Phenylketonuria is one of the most common metabolic disease that can lead to 

mental retardation. In the first days of life detection can help prevent complications of the 

disease. This study aimed to determine the incidence of phenylketonuria in the province was 

conducted during 94-1385. 

Method: This is an observational study that includes all cases of disease identified during 

March 1385 to March 1394, respectively. The data records were collected. Czech variables 

entered in the list extract data including gender, year and month of birth, city of residence, 

parental education, parental occupation, parental kinship, genetic counseling and screening, 

respectively. Recorded data after completing the software Stata-12 were analyzed and 

analyzed. Descriptive statistics were used to determine the demographic characteristics of the 

patients.  

Findings: During 94-1385 were identified 67 infants with Phenylketonuria and 9/1 of live 

births was estimated at 10,000. The highest incidence rate of 3.86 per 10,000 live births in 

the year 1393 was. Nour city of Borujerd city, with an incidence of 5.7 in 10,000 maximum 

and minimum incidence rate was 0.53 per 10,000 among the 67 patients, 41 patients (61%) 

were female and 26 (39%) were male. His parents are consanguineous in 82% of patients, 

about 92 percent of parents of children with genetic counseling had done . 

Conclusion: Screening, particularly in babies whose parents are being related to each other 

can be a key step in the prevention of this disease. Parental awareness on the advice of 

Genetics and screening in newborns can be used as a public health intervention is important. 

 

Keywords:  phenylketonuria , Lorestan province 
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 بررسی روند اپیدمیولوژیک سرطان های شایع شهرستان دزفول

 ی،  گوهر کم٩،  فاطمه عج1معصومه شاهسون،  2یپردنجان یسجاد رحیم

 

در ایران سرطان بعد از بیماری های قلبی عروقی و و حوادث، سومین علت مرگ و میر محسوب می شود. این گروه از  مقدمه:

انواع  کبیماری ها یکی از مسائل مهم و اصلی و حاد بهداشت و درمان در ایران و دنیاست. هدف از این مطالعه بررسی اپیدمیولوژی

 سرطان ها با استفاده از اطلاعات ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در شهرستان دزفول است.  

که از کلیه مراکز بهداشتی،   2٩5٥-٣0سرطان طی سال های  ثبت های داده از آن در که اپیدمیولوژیک این مطالعه در: روش کار

شد  استفاده وژی و رادیولوژی شهرستان دزفول جمع اوری شده بودآزمایشگاه های پاتوبیولوژی، بیمارستان ها و بخش های انکول

محاسبه شده است. جهت بررسی روند بروز  به تفکیک جنس، گروه های سنی و سال نفر هزار 200 هر در خام بروز های میزان ،

 استفاده شد و نتایج در قالب جداول و نمودارها استخراج شد.  Excel 2010و   SPSS 16سرطان از نرم افزار 

سال در دزفول ثبت  ٦مورد در طی فاصله زمانی  12٣٣مورد سرطان اخذ شده از داده های ثبت سرطان، تعداد  1101از  یافته ها:

نفر  4/٥٥مورد )با بروز  11٩ز سال ا ٦درصد موارد در مردان دیده شد. بروز سرطان در طی  ٦2/٥7درصد در زنان و ٩5/41شد که 

ساله،  ٦رسیده بود. در طی این دوره  2٩٣0( در سال 200000نفر در  ٦5/222مورد )با بروز  ٥1٥به  2٩5٥( در سال 200000در 

 ( بیشترین میزان بروز را داشتند. و شایع ترین سرطان در200000نفر در 55/20( و معده ) 200000نفر در 47/2٦سرطان های پوست )

سال و بالاتر یا مساوی   ٥0-٥4مردان و زنان به ترتیب سرطان پوست و پستان بود. سرطان سینه در خانم ها دو پیک در رنج سنی 

 .شد مشاهده 2٩57 سال در( 25/٥4 میزان) سرطان از ناشی مرگ بروز میزان بیشترین. دارد سال( ≥5٥)

در این منطقه و بروز بالای سرطان پوست و معده با حفاظت از نور خورشید با توجه به روند صعودی در بروز سرطان  :نتیجه گیری:

 و اصلاح الگوهای غذایی می توان از بروز سرطان های شایع و روند صعودی این سرطان ها در این منطقه تا حدودی پیشگیری کرد.

 :اپیدمیولوژی، سرطان، دزفول، ایرانواژگان کلیدی
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  در آزمون صلاحیت بالینی دانشگاه  علوم پزشکی  استان سمنان بررسی اضطراب دانشجویان

 1رامین پازکی ، 2لیدا فتاحی زاده

 کارشناس برنامه ریزی و ارزشیابی آموزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان  -2

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1

اضطراب یکی از شایع ترین اختلالات نوروتیک است که همه انسان ها در شرایط مختلف آن را تجربه می کنند و دارای  مقدمه : 

انواع و درجات مختلف است که یکی از انواع آن اضطراب در زمان آزمون است .اضطراب امتحان نوعی خود اشتغالی ذهنی است 

های خود بروز پیدا کرده و اکثراً به ارزیابی شناختی منفی، عدم تمرکز حواس، تواناییبا خود کم انگاری و تردید درباره  که معمولا 

فرد را نسبت به توانایی هایش دچار تردید کرده و   اضطراب امتحان. های جسمانی نامطلوب و افت عملکرد منجر می شودواکنش

ار اضطراب امتحان شده است، مواد درسی را می داند، اما توان او را برای مقابله با موقعیت امتحان، کاهش می دهد. فردی که دچ

این پژوهش توصیفی و  :  روش کار .شدت اضطراب وی مانع از آن می شود که معلومات خود را هنگام امتحان به ظهور برساند

استان سمنان در  پزشکیتحلیلی بر روی کلیه  دانشجویان که متقاضی  شرکت در چهارمین آزمون صلاحیت بالینی  دانشگاه  علوم 

پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون که یک شیوه خودگزارشی  انجام گردید . 2٩٣٥پایان دوره پزشکی عمومی بودند، در آبان ماه 

 ناضطراب دانشجویا به منظور بررسی میزاننفر ازدانشجویان  11دهی به حالات روانی و تجربیات فیزیولوژیکی فرد در امتحان است به 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSSها با نرم افزار اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه .داده شد الینی در آزمون های صلاحیت های ب

درصد اضطراب  17/17داشتند که از این تعداد   درصد دانشجویان اضطراب 77/77 های مطالعه نشان داد یافته:   یافته ها گرفت.

درصد دانشجویان از  ٣0اضطراب خفیف داشتند . و این درحالی بود که درصد  27/22درصد اضطراب متوسط وتنها  ٥0شدید و 

درصد تجربه خوبی را از برگزاری آزمون در  ٦٩امکانات و محل برگزاری آزمون رضایت داشتند و   کیفیت و کمیت مجموعه

ن نمرات اضطرابی و نمرات بی   مشخص شد  از طرفی با بررسی نمرات کسب شده دانشجویان در این آزمون  . دانشگاه را داشتند

مناسب در  با توجه به فراهم بودن امکانات   این مطالعه نشان داد نتیجه گیری: .امتحانی، یک رابطه معکوس معناداری وجود دارد

اثرات منفی این اضطراب بر عملکرد  آزمون های مهارتهای بالینی در دانشگاه و وجود اضطراب بالای دانشجویان در این پژوهش و 

 های پیشگیری از این اضطراب و ارائه خدماتاجرای برنامه  در  پیشهاد میگردد  دانشجویان  نمرات کسب شده  تحصیلی و نهایتا

اجرای هر چه بهتر فرآیند   آن جهت  ریزی جهت مرتفع نمودنروانشناختی و مشاوره و همچنین شناسایی علل آن و سپس برنامه

 .داده شود بیش از پیش اهمیت  های آموزشی ،

 حان ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان آزمون صلاحیت بالینی ، امتحان، دانشجویان، اضطراب ، اضطراب امت ها:کلید واژه

 

 

 

 بررسی روشهای رادیوگرافی دیجیتال و معمولی در تشخیص پوسیدگی های دندانی

http://dsme.hums.ac.ir/article-1-102-fa.pdf
http://djkalaa.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85/
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 1محمد علی تاجیک منصوری ،2ساداتسیده ملیکه  ،2فاطمه باطبی ،*2نیلوفر علی بیگی

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان,سمنان,ایران، کمیته تحقیقات دانشجویی. 2

 فیزیک پزشکی, دانشکده پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی سمنان, سمنان, ایران .1

با توجه به اهمیت بهداشت دهان و دندان در سلامت خانواده و جامعه، تشخیص و درمان پوسیدگی های دندانی زمینه و هدف: 

درکودکان و بزرگسالان بعنوان پارامتری تاثیرگذار در ارتقاء سلامت دهان ودندان شناخته می شود. امروزه از رادیوگرافی بعنوان 

ندانی با حساسیت و ویژگی بالا و مکمل مطالعات کلینیکی استفاده می شود. یکی از بهترین روشها در تشخیص پوسیدگی های د

هرچند روشهای رادیوگرافی معمولی با فیلم جزو اولین روشها بوده اند اما با پیشرفت های صورت گرفته امروزه رادیوگرافی دیجیتال 

 وجه قرار گرفته اند.بنابراین در طی ایندر تشخیص پوسیدگی های دندانی بسیار مورد ت CBCTو  CCDT PSPدندانی همچون 

مقاله مروری به بررسی روش های موجود در رادیوگرافی معمولی و دیجیتال، همچنین توانایی ها و مخاطرات پیش رو در استفاده از 

تا  1005های لاین روشها در تشخیص پوسیدگی های دندانی پرداخته شده است . در راستای نیل به این هدف مقالاتی که در بازه سا

افته یو با کلید واژه های مرتبط به چاپ رسیده است مورد بررسی قرار گرفته اند.  PUBMEDمیلادی در پایگاه داده های 102٦

نتایج مطالعات متعددی نشان می دهد که در تشخیص انواع پوسیدگی ها بین دندان پزشکان اختلاف و پراکندگی نظرات زیادی  ها:

ن بررسی یک روش رادیوگرافیک با دقت و حساسیت بالا می تواند در به اجماع رساندن و تشخیص دقیق تر وجود دارد. بنابرای

پوسیدگی های دندانی توسط دندان پزشکان بسیار مفید واقع شود. تکنیک های رادیوگرافی دیجیتال روش هایی دقیق تر با ویژگی 

. در روشهای دیجیتال مراحل ظهور وثبوت شیمیایی و مواد زائد پرخطر و حساسیت بالاتری نسبت به رادیوگرافی معمولی می باشند

وجود ندارد و اشعه دریافتی بیمار به مقدار زیادی کاهش می یابد و امکان ذخیره سازی تصاویر، تغییر دانسیته و کنتراست و ارسال 

ه می از بررسی مطالعات انجام شده گیری: نتیجتصاویر به سایر مراکز وجود دارد هرچند قیمت خرید و نصب بالاتری را دارند.

هرچند در تشخیص پوسیدگی  CBCTهمانند  CTتوان نتیجه گرفت که استفاده از سیستم های رادیوگرافی دیجیتال با استفاده از 

طالعات معنا داری مهای اولیه در لایه های سطحی مینا ممکن است دقت بیشتری داشته باشند اما با توجه به هزینه بالاتر این روشها اکثر 

تایید نکرده اند. نتایج مطالعات بررسی شده در این تحقیق همچنین  CCDو  PSPاختلاف نتایج این روش را نسبت به روشهای 

را به علت انعطاف پذیری بیشتر  PSPوجود دارد اما اکثر آنها  CCDبا   PSPنشان می دهد که هرچند تفاوت هایی بین نتایج 

ی دیجیتال, :پوسیدگی دندان, رادیوگرافکلمات کلیدیضخامت کمتر و منطقه فعال ثبت تصویر بزرگتر مناسب تر می دانند.

 رادیوگرافی دندان, تشخیص پوسیدگی, رادیوگرافی معمولی, رادیوگرافی تفریقی
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 تی اسکن از قفسه سینه)ریه( در سیاستراتژی ها و عوامل موثر در کاهش دوز اشعه 

 1محمد علی تاجیک منصوری ،2فاطمه بهاری، 2بهاره ولی پور-2

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان,سمنان,ایران، کمیته تحقیقات دانشجویی. 2

 علوم پزشکی سمنان, سمنان, ایران فیزیک پزشکی, دانشکده پزشکی, دانشگاهگروه  .1

امروزه استفاده از سی تی اسکن به عنوان یک ابزار تشخیص، به طور چشمگیری افزایش یافته است. البته با وجود   زمینه و هدف:

اهمیت بالای سی تی اسکن، استفاده از این روش خطراتی در پی دارد.برای استفاده از سی تی اسکن باید اشعه ایکس با دوز بالاتر از 

اتی از قبیل احتمال کم ابتلا به سرطان، خطرات بیولوژیکی، واکنش های آلرژیک به ماده رادیوگرافی از بدن عبور کند که خطر

کنتراست،خطرات برای کودکان و زنان باردار را به همراه دارد. بنابراین استراتژی های مختلفی برای کاهش دز در این روش 

استراتژی ها و عوامل موثر در کاهش دوز اشعه در سی تصویربرداری در نظر گرفته می شود. که هدف این تحقیق بررسی روند این 

میلادی  102٦تا  1005تی اسکن از قفسه سینه)ریه( در سالهای اخیر می باشد. در راستای نیل به این هدف مقالاتی که در بازه سالهای 

تایج ن  یافته ها:و با کلید واژه های مرتبط به چاپ رسیده است مورد بررسی قرار گرفته اند. PUBMEDدر پایگاه داده های 

مطالعات نشان می دهد که استفاده از استراتژی هایی از قبیل بهینه سازی دوز،تناسب اندازه بدن با پروتکل سی تی،مدولاسیون جریان 

ه ستفاده از الگوریتم بازسازی کاهش نویز تصویر، به کاهش دوز رسیده بتیوب،بهینه سازی تیوب ولتاژ، حالت های مناسب اسکن، ا

بدن بیمار کمک میکند و از بروز خطرات احتمالی جلوگیری میکند.هر چند هدف نهایی حفظ کیفیت تصویر در عین کاهش دز 

 ورند که باید مقدار دوز را به حداقلاست اما در این مورد  بین نتایج مقالات اختلافات زیادی وجود دارد. برخی محققین بر این با

رسانید اما برخی کیفیت را ارجح بر سایر موارد قرار میدهند.اما در حقیقت باید تعادل و توازن بین این دو مورد برقرار شود تا هم به 

 تشخیص کمک شود هم به سلامت بیمار و از تکرار آزمایش نیز جلوگیری شود.

هرچند در مطالعاتی بدون توجه به کاهش کیفیت تصویر به پروتکل های کاهش دز پرداخته  می توان نتیجه گرفتنتیجه گیری: 

شده که می تواند به تصویر برداری مجدد و افزایش دز بیانجامد اما در اکثر مطالعات نشان داده شده که  مطالعات در جهت دستیابی  

ی کیفیت ابشی به بیمار اند .هرچند که افزایش دوز هیچ گاه نباید قربانبه استراتژی با حداکثر کیفیت در عین استفاده از حداقل دوز ت

لید کتصویر شود و بالعکس. هر دو باید در توازن با یکدیگر قرار گیرند تا بهترین نتیجه حاصل شود و کم ترین آسیب به بیمار نرسد.

 ویرکیفیت تصا -استراتژی کاهش دوز سی تی اسکن -سی تی اسکن قفسه سینه :ها واژه
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 03-30تغییرات وضعیت کیفی و کمّی منابع آب زیرزمینی دامغان در سالهای 

  1، بهزاد ابراهیم زاده1*، بیت الله فیلو2خلیل الله معینیان

 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران  -2

 پزشکی سمنان، سمنان، ایران کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم-1

جبران افت سطح آب و رفع آلودگی آبهای زیر زمینی بسیار مشکل، پرهزینه و گاهی غیر ممکن است بنابراین  مقدمه و هدف:      

پایش آنها اهمیت بسیار زیادی دارد. در این پژوهش روند تغییرات کمّی و کیفی منابع آب زیر زمینی و چاه های پیزومتریک 

اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از سازمان امور منابع  روش کار:فت. مورد بررسی قرار گر 5٣-٣4شهرستان دامغان طی سال های 

آب شهرستان دامغان تهیه گردید. وضعیت کمّی منابع آب از نظر افت سطح ایستابی و حجم برداشت و از نظر کیفی  بر اساس سختی 

ستابی در میانگین سطح ای ها: یافتهمورد بررسی قرار گرفت.  کل، هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول و  نسبت جذب سدیم

متر بوده  21/٥0و  ٩٣/٥0،  25/٥0، 74/4٣،  22/4٣به ترتیب  ٣4-٣٥الی    ٣0-٣2چاه پیزومتریک مورد بررسی در سالهای آبی  ٥4

، 5٦/52، ٩٥/5٦، 57/٦4به ترتیب  ٣٩-٣4تا  ٣0-٣2متر را نشان میدهد. حجم برداشت آب در سالهای آبی  02/2است که افتی معادل 

 همچنین میلیون متر مکعب در سال بوده است که ابتدا روند سعودی داشته و سپس کاهش یافته و به میزان اولیه برگشته است. 5٥/٦4

پارامترهای سختی کل)میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم( ، هدایت الکتریکی)میکروموس بر سانتی متر( ، کل جامدات  میانگین

 ±1و     2٩7٣±٥7٩،    12٩4 ±55٥،  4٣2 ±15٣به ترتیب برابر   5٣در  سال  "نسبت جذب سدیم" محلول)میلی گرم در لیتر  ( و

 ±٥٣7،   1010 ±5٣٦،    ٦14 ±٩10برابر  ٣2، در سال   ٥ ±٩و     2٩٣٦ ±٦٥٦،    1200 ±٣٣٩،   ٥1٣ ±٩12برابر  ٣0،    در سال   ٦

 بوده است. 4 ±1و    2٩70 ±٦41،   10٥٥ ±٣٦4،    ٥74±٩٩0برابر  ٣1و در سال   ٥ ±٩و    2٩4٩

به طور کلی نتایج این پژوهش نشان می دهد که سطح ایستابی منابع آب زیر زمینی شهرستان دامغان طی سال های  نتیجه گیری: 

چنین هم متر افت کرده وحجم برداشت آب نیز طی این سالها ) به جز سال آخر ( افزایش شدیدی داشته است. 02/2به میزان  5٣-٣٩

غلظت پارامتر های شیمیایی سختی کل و هدایت الکتریکی نیز به طور کلی روندی افزایشی داشته اند که نشانه ی افت تدریجی 

کیفیت آب می باشد.البته باید به این نکته ی مهم و درخور توجه نیز اشاره نمود که به دلیل اقدامات پیشگیرانه ی سازمانهای مرتبط، 

 هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی در سال آبی آخر رو به بهبود ی بوده است. وضعیت منابع آب 

  منابع آب، دامغان، سختی کل، هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول،  نسبت جذب سدیم. کلیدواژه:
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 در غربالگری سرطان پستان MRIاستفاده از  

 1منصوریدکتر محمدعلی تاجیک -2فاطمه علی آبادی – 2* مائده انصاری

 دانشجوی رشته رادیولوژی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

 استادیار گروه فیزیک پزشکی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

قه ممکن است به دلایل سابسرطان پستان ناشی از رشد خارج از قاعده سلول های غیر طبیعی در پستان است. زنان و هدف: زمینه

دارای ریسک سرطان پستان باشند. هدف از غربالگری پستان BRCA2 و BRCA1خانوادگی و یا حمل یک جهش در ژن های 

این است که سرطان پستان را قبل از اینکه قابل لمس و واضح شوند آشکار کند.ما در این مقاله مروری ،روش های غربالگری 

را برای زنان با استعداد سرطان پستان مقایسه کرده ایم و مزیت ها و عدم مزیت های هر روش را مورد بررسی  MRIماموگرافی با 

موجود است،  PUBMEDکه در پایگاه  102٦تا  100٩قرار داده ایم.برای تهیه این محتوا از مقاله های به چاپ رسیده درسال های 

 استفاده شده است.

ماموگرافی و آزمون های بالینی از روش های غربالگری سرطان پستان هستندچ در ماموگرافی با ،  MRIسونوگرافی ،یافته ها:

با استفاده از امواج مغناطیسی و رادیویی از پستان تصویربرداری می شود. مقالات مورد بررسی نشان  MRIو در  Xاستفاده از پرتو

رها را در زنان با استعداد سرطان پستان آشکار میکند.هرچند نسبت به ماموگرافی، با حساسیت بیشتری تومو MRIمی دهند که 

یک روند کم هزینه است اما حساسیت آن در زنانی با بافت پستان متراکم تر و در زنان با سرطان موضعی کاهش  Xماموگرافی با پرتو

تری میطلبد. به هزینه و زمان بیشیک روش حساس تر برای غربالگری پستان است و تحت تاثیر بافت پستان نیست اما  MRIمی یابد.

سرطان های  90%به تنهایی میتواند   MRIزن به این نتیجه رسیدند که  559عنوان نمونه در مطالعه ای محققین اتریشی با بررسی 

. دیگر افزایش دهد 5%احتمالی سینه را تشخیص دهدچ درحالی که اضافه کردن ماموگرافی به آن میتواند درصد تشخیصی را تنها 

همزمان با ماموگرافی  MRIدر شرایط خاص که احتمال سرطان پستان در فرد بیشتر است به منظور بررسی و تشخیص سرطان ، 

 انجام می شود.

با بررسی های انجام شده میتوان نتیجه گرفت که اگرچه همه ی سرطان ها نمی توانند در ماموگرافی نمایش داده نتیجه گیری:

شات نشان می دهد که غربالگری ماموگرافی، مرگ و میر ناشی از سرطان پستان را کاهش میدهد.اما برای شوند ،بااین وجود آزمای

 MRIبه طور قابل توجهی به یک غربالگری مورد قبول سرطان پستان تبدیل شده است و بایدگفت  MRI بهبود بازده غربالگری، 

 .ستان میباشدبلکه ابزاری کامل تر برای تشخیص و درجه بندی سرطان پپستان جایگزینی برای ماموگرافی یا سونوگرافی پستان نیست 

 MRIسرطان پستان،غربالگری پستان ،ماموگرافی ، کلمات کلیدی:
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 تعیین انتظارات شغلی کارکنان بخش فناوری اطلاعات سلامت

 1،مهدی کاهویی2،زهراشورورزی 2*،هماعابدی2سهیلاسادات قضوی شریعت پناهی

 ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانپیراپزشکیگروه فنآوری اطلاعات سلامت، دانشکده .2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.1

  

رگرفتن نظ: بر آورده ساختن انتظارات کارکنان عامل مهمی در عملکرد مطلوب نیروی انسانی به شمار می رود.بادر مقدمه و هدف

اهمیت نقش بخش فناوری اطلاعات سلامت بر تآمین ،تداوم و ارتقای سطح سلامت بیماران لزوم توجه افزون تر به شناسایی انتظارات 

کارکنان این بخش ضروری به نظر می رسد.از این رو هدف از این مطالعه شناسایی انتظارات شغلی کارکنان فناوری اطلاعات سلامت 

 بوده است.

نفر از کارکنان بخش فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم 224: این مطالعه توصیفی بر رویمطالعهروش 

انجام شد. داده ها بوسیله یک پرسشنامه پژوهشگرساخته که روایی آن براساس تایید صاحب  2٩٣4-2٩٣٩پزشکی سمنان در سال 

ازآزمون تایید  شده بود، جمع آوری و بوسیله آزمون های آمارهای توصیفی با استفاده از نرم نظران و پایایی آن بر اساس آزمون  و ب

 تجزیه و تحلیل شدند.spss16 افزار

: حاکی از آن بود که کارکنان انتظار داشتند که فرآیند شغل آنان بهبود پیدا کند،در واقع آنان به بعد فرآیندی شغل بیشتر  یافته ها

 وجه داشتند.از بعد محتوایی ت

:نشان داد که جامعه آماری انتظارات مختلفی از محیط کار خود دارند، لذاتوجه بیشتربه بعد فرایندی انتظارات کارکنان نتیجه گیری

   ضروری می باشد.

 :انتظارات شغلی، کارکنان، فناوری اطلاعات سلامتکلمات کلیدی
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مدیریت  های کیفیت زندگی کاری حیطه هاینگرش کارکنان فنآوری اطلاعات سلامت نسبت به مولفه 

 وماهیت شغلی

 1،مهدی کاهویی2،فاطمه اصلانی2*،مرضیه طاهری مندرجاتی2سهیلاسادات قضوی شریعت پناهی

 ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانپیراپزشکیگروه فنآوری اطلاعات سلامت، دانشکده .2

 پزشکی سمنان، سمنان، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم .1

کیفیت زندگی کاری  به مجموعه ای از عوامل کارکنان نظیر رضایتمندی شغلی ، فرصت های رشد ، مسایل  :مقدمه و هدف

روانشناختی ، امتیاز شغلی ، روابط انسانی کارکنان و میزان پایین بودن دستمزد و به مجموعه ای از کارها یا عملکردهای سازمانی 

مطمئن  اشاره دارد. و رویکردی است که موجب همسو ی کارکنان و سازمان نظیر مدیریت مشارکتی ، غنای شغلی و شرایط کاری 

می شود.در نتیجه ،ارتقای کیفیت زندگی کاری درعکس العمل کارکنان نسبت به رضایت شغلی و سلامت روحی آنان متبلور می 

ت و کاری در حیطه های مدیری لذا هدف از این مطالعه بررسی کیفیت زندگی شود و باعث ارتقای رضایتمندی کارکنان می شود.

 .ماهیت شغلی در کارکنان فناوری اطلاعات می باشد

نفر از کارکنان بخش فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم 222این مطالعه توصیفی بر روی :روش مطالعه

 رساخته و تلفیقی که روایی آن براساس تایید صاحبانجام شد. داده ها بوسیله یک پرسشنامه پژوهشگ ٣٩-٣4پزشکی سمنان در سال 

نظران و پایایی آن بر اساس آزمون  و بازآزمون تایید  شده بود، جمع آوری و بوسیله آزمون های آمارهای توصیفی با استفاده از نرم 

 تجزیه و تحلیل شدند. spss16 افزار

 % ٥0ری مطلوبی دارند و با وظایف کاری خودآشنایی دارند.درصد معتقدند که ساعت کا ٥2/ 4درحیطه ماهیت شغلی :یافته ها

درصد بر این باوربودند که اطلاعات مورد نیازبرای انجام کارخود  2/4٣اعتقاد داشتند که تناسب کار خود با سازمان را درک میکنند،

 ٦/4٩ازمان دهند .در حیطه مدیریت درصد اظهار داشتند که اجازه دارند که خودشان  فعالیت های کاری خود را س 1/45را دارند. 

درصد براین باورند که مزایای در یافتی متناسب با کار انجام شده نیست.  ٩/٩٩اعتقاد داشتند نظارت کلی بر کارکنان وجود داردو %

روه های گ میانگین مولفه ماهیت شغل درمعتقدبودندکه کار بیشتر در این سازمان منجر به دریافت پاداش بیشتر نمیشود.  % ٩2/5

 ( معنی دار بود.-pvalue 02٥/0مختلف استخدامی در کارکنان پذیرش )

پیشنهاد میشود بورای این که کارکنان بوه وضوعیت کواملاً مطلووبی دسوت یابنود سوازمان بوا دادن اسوتقلال بوه کارکنان  :نتیجه گیری

در محیط کاری خود بدان نیواز دارنود زمینوه توسوعه قابلیوت هوای  خود و با مهیا کوردن هور نووع اطلاعوات و مهوارتی کوه کارکنوان

 افوراد را فوراهم آورد.

 :کیفیت زندگی کاری ،حیطه،مدیریت،ماهیت شغلیکلمات کلیدی
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بررسی فراوانی و علل آسیب های ناشی از وسایل نوک تیزوبرنده وعملکرد کارکنان و دانشجویان 

 دانشگاه علوم پزشکی سمنانتانهای عرصه اتاق عمل در بیمارس

 2،  شیدا عرب2،  فاطمه لله زاده2سکینه صیادجو

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان, سمنان، ایران .2

یکی از علل ابتلا به عفونتهای بیمارستانی، آسیب های ناشی از نیدل استیک می باشد و پیشگیری بعنوان اصلی حیاتی در حفظ سلامت  مقدمه:

کارکنان درما نی مطرح می شود. همچنین کارکنان و دانشجویان اتاق عمل از جمله گروه هایی هستند که در معرض آسیب ناشی از اجسام نوک 

محل کار قرار دارند. این پژوهش با هدف تعیین میزان فراوانی و علل آسیب های ناشی از وسایل نوک تیزوبرنده وعملکرد  تیز و برنده در

یفی مقطعی این مطالعه توصمواد و روشها: کارکنان و دانشجویان عرصه اتاق عمل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام گرفت.

انجام گرفته است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه  2٩٣٥نفر دانشجویان عرصه اتاق عمل در سال  1٣سنل و نفر پر ٦2است که بر روی 

محقق ساخته، استفاده شد که مشتمل بر اطلاعات فردی،تعداد جراحت طی یکسال گذشته، وسایل منجر به جراحت، شیفت جراحت، موارد 

، برخی عوامل موثر شغلی نظیر کسب آموزش Bپس از آسیب، سابقه واکسیناسیون هپاتیت  گزارش و یا علل عدم گزارش،علل آسیب، اقدامات

 بیشترین فراوانی وقوع نتایج:مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.SPSS های لازم و میزان تاثیر آن جمع آوری و با استفاده ازنرم افزار 

( و %1/71سال ) 12-٩0(، سن %2/4٣سال ) 2-20( با سابقه %1/54( ،شیفت صبح)%٦٣(، کارشناسان اتاق عمل )%7/77نیدل استیک در زنان )

( پاشیدن و تماس با ترشحات بیمار طی یکسال گذشته عنوان کردند. شایع ترین %1/54( بود.)%5/٥5ساعت در هفته) ٥0ساعت کاری کمتر از 

( افراد طی یکسال %5/٩5راحی، آنژیوکت و تیغ بیستوری بود.)وسیله آسیب رسان جراحت بترتیب سوزن بخیه، سر سوزن، وسایل نوک تیز ج

( علت آن را عدم احساس ضرورت عنوان %7/4٥( جراحت خود را گزارش نکردند و )%5/٥7گذشته چند بار نیدل استیک شده بودند. )

ایل و تیاطی، اشکال در کیفیت وسکردند.علت آسیب را بترتیب عجله هنگام کار،حجم کاری زیاد،عدم رعایت احتیاط، عدم وجود وسایل اح

دانشجویان   %200( میزان تاثیر آن را زیاد بیان کردند اما %1/4٦( پرسنل آموزش در این خصوص داشته اند که )%٦/٣2بیقراری بیمار دانستند. )

( %٩/17ف محیط کار بترتیب )دوره های آموزش جهت مراقبت از آلودگی با خون نداشته اند. شایع ترین اقدامات پس از گزارش حادثه از طر

( تزریق ایمنوگلوبولین %٥/٩( مشورت با پزشک عفونی،)%2٥( بررسی وضعیت آلودگی در خون بیمار،)%4/2٦اندازه گیری تیتر آنتی بادی،)

ابقه واکسیناسیون ( س%50( افراد پس از آسیب شستشو با آب و صابون  را انجام داده اند و)%40صورت گرفته است. )  B( واکسن هپاتیت %٥/٩و)

ان با عنایت به فراوانی نسبتا زیاد آسیب دیدگی با اجسام نوک تیز و برنده در کارکن بحث و نتیجه گیری:را کامل گزارش کردند.  Bهپاتیت 

 و و دانشجویان اتاق عمل و گزارش کم آنها، پیشنهاد میشود دستورالعمل آسیب دیدگی بصورت کلمل رعایت شود.همچنین ترفیع آموزش

 تمرینات ایمنی کار بویژه برای دانشجویان لازم و ضروری به نظر می رسد.

 آسیب ناشی از نوک تیزوبرنده ،کارکنان اتاق عمل، دانشجویان اتاق عمل  :کلیدی واژگان

 

 

 

 

 بررسی کاربردهای مختلف پرونده های پزشکی بیماران بستری در بیمارستان کوثر شهرسمنان
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 2،سیده زهرا حسینی1،دکترمهدی کاهویی2پناهیسهیلاسادات قضوی شریعت 

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.2

 علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران ، دانشگاهپیراپزشکیگروه فنآوری اطلاعات سلامت، دانشکده .1

پرونده های پزشکی اوراق ذیقیمتی هستندکه به منظورتداوم مراقبت از بیمار، آموزش وپژوهش، ارزیابی مراقبت  :مقدمه و هدف

وخدمات اراعه شده به بیمارتوسط فراهم کنندگان مراقبت های بهداشتی درمانی تنظیم ونگهداری میشوند.استفاده ی صحیح و مناسب 

وقت وهزینه اضافه می کاهد.این تحقیق به منظور تعیین میزان استفاده از پرونده  ازپرونده های پزشکی از دوباره کاری ها وصرف

های پزشکی به تفکیک استفاده های اداری ، قانونی ،پژوهشی ،آموزشی ودرمانی ،برحسب تخصص ومدت زمان طی شده اززمان 

 تشکیل پرونده صورت پذیرفت.

پرونده انجام پدیرفت.کلیه موارداستفاده از پرونده های  400روی مقطعی بر _پژوهش حاضر به روش توصیفی :مواد و روش ها

به تفکیک استفاده آموزشی ، اداری ،پژوهشی ، درمانی  ٣٥لغایت شهریور٣٥پزشکی بیماران بستری درطول مدت تحقیق ازفروردین 

ده وت بین مدت زمان طی شوقانونی ازطریق چک لیست جمع اوری فراوانی ودرصدموارد استفاده با آمارتوصیفی محاسبه وتفا

 اززمان پذیرش بیمار انواع استفاده وبیمارستان موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت.

درصدبیشترین استفاده را داشته است. و کمترین ٥/41دراین مدت استفاده قانونی واداری هرکدامپرونده های مورداستفاده :از یافته ها

درصد می باشد.بیشترین میزان استفاده ازپرونده هامربوط به بخش جراحی تخصصی 2,7٥میزان استفاده مربوط به استفاده پژوهشی با 

و بیشترین میزان استفاده از اوراق مربوط به برگ پذیرش وخلاصه ترخیص و کمترین میزان استفاده از درصدمیباشد. 7٥/21مردان با

 اوراق مربوط به حسابداری وسایر اوراق می باشد.

سال ازبین نرفته بلکه نوع استفاده ازان ها به جای استفاده های پژوهشی به استفاده  2٥تفاده ازپرونده ها پس ازمیزان اس :نتیجه گیری

سال ودربیمارستان های غیر  2٥درمانی تبدیل میگردند.لدا پیشنهاد میگردد پرونده های پزشکی دربیمارستان های آموزشی بیش از

 سال نگهداری گردند. 2٥آموزشی نیز تا

 کاربردهاپرونده پزشکی. ات کلیدی:کلم
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 در افراد نرمال CD4 Tهای سازی سلولبررسی اثر بربرین بر روی فعال

 *2، مهدی براتی٩و2پرویز کوخایی ، 2، مهرنوش پاشایی1،2، زهرا رسولی نژاد2،1مارال همتی

 پزشکی سمنان، سمنان، ایرانمرکز تحقیقات سرطان و گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم .2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.1

 آزمایشگاه ایمونولوژی و ژن درمانی، مرکز سرطان کارولینسکا، بیمارستان دانشگاه کارولینسکا، استکهلم، سوئد .٩

جهت  Bهستند که قادر به یاری رسانی سلولهای   T CD4+های سیتیکی از بازوهای اجرایی قدرتمند سیستم ایمنی اختصاصی لنفو مقدمه:

سایتوکاین و  ها به محل عفونت و همچنین تولیدها و بازوفیلتولید آنتی بادی، افزایش فعالیت ضد میکروبی ماکروفاژها، فراخوانی ائوزینوفیل

 T helper 1های مختلف از قبیل دارای زیر رده  T CD4+های باشند. لنفوسیتهای مختلف جهت تقویت سیستم ایمنی میکموکاین

(TH1) ،TH2 ،TH17 ،T regulatory ای و انواع دیگری هستند که هر زیر رده با بیان الگوی سایتوکاینی منحصر بفرد دارای عملکرد ویژه

، Rhizoma coptidisاست. ترکیب شیمیایی بربرین یک آلکالوئید ایزوکوئینولین طبیعی است که در تعدادی از گیاهان دارویی از جمله 

Berberis vulgaris  وBerberis aristata  باشد.  بربرین به جهت نقش در توقف چرخه اشته و تقویت کننده سیستم ایمنی میوجود د

 اسلولی، القای آپوپتوز و مهار التهاب، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین این ترکیب اثرات ضدآنژیوژنز، ضد تهاجم و ضد متاستاز  خود ر

 Tهای ه پیش رو با هدف بررسی نحوه اثر بربرین بر روی فعالیت لنفوسیتکند. مطالعهای سرطانی القا میهای سلولبر روی برخی از رده

CD4.میلی لیتر  نمونه خون محیطی توسط ونوجکت حاوی ضد انعقاد  20در ابتدا  به میزان  مواد و روش:+ طراحی و صورت گرفته است

( با استفاده از روش جداسازی PBMCای خون محیطی )های تک هستهسال جمع آوری شد. سپس سلول 40فرد نرمال بالای  4سیترات سدیم از 

ای خون محیطی توسط تریپان بلو بررسی گردید و سپس در لحظه های تک هستهفایکول بر اساس چگالی انجام شد. درصد زنده مانی سلول

و   RPMI 1640در محیط کشت لیتر( میکروگرم در میلی 200و  ٥0، ٥های متفاوت با بربرین )صفر قبل از کشت و پس از کشت با غلظت

نشاندار شده  CD4و  CD69،  میزان مارکرهای  CO2درصد ٥درجه سانتی گراد و   ٩7ساعت درون انکوباتور  71به مدت  FBSدرصد  20

های جداسازی شده توسط فلوسایتومتری مورد سنجش قرار بر روی سلول CD4 PerCp-Cy5.5و  CD69 PEهای به ترتیب با رنگ

افراد نرمال پس  PBMCدر  TCD4+های به عنوان مارکر فعالیت بر روی سلول CD69نتایج حاصل مشخص کرد که میزان  ها:هیافتگرفت.

بحث و نتیجه . P<0.0001)( بطور قابل توجهی نسبت به گروه کنترل افزایش یافت )mg/ml200از مواجهه با دوزهای بالای ترکیب بربرین )

افراد نرمال بطور قابل   TCD4+های های سلولدر حضور غلظت های بالای بربرین بر روی سلول CD69یزان های ما، مبر طبق یافته گیری:

تواند موجب تحریک های پایین و گروه کنترل عدم تیمار با بربرین افراد نرمال بالاتر است. نتایج مشخص نمود بربرین میتوجهی نسبت به غلظت

 هایها که در عملکرد سلولها و سرطانهای بالای بربرین در درمان برخی بیماریممکن است غلطت گردد، T CD4+های سازی سلولو فعال

TCD4+ ها دارای نقش باشد.  که دچار نقص شده است، به عنوان یک درمان شیمیایی و گیاهی جدید جهت تحریک فعالیت آن 

 فلوسایتومتری ،T CD4، CD69 بربرین، کلمات کلیدی:
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استفاده از زائدات آبلیمو و سرکه ی سیب در تولید سیلیکا از شلتوک برنج و کارآیی جاذب های تولید 

 شده در حذف  کادمیوم از محیطهای آبی

 *2 ، طیبه راستگو  2خلیل الله معینیان 

 علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه .2

تولید سیلیکا منحصرا با استفاده  .تولید جاذب از زائدات کشاورزی، مزیتهای اقتصادی و زیست محیطی مهمی دارد و هدف: سابقه

از  زائدات کشاورزی و تعیین کارایی آنها در حذف فلز سنگین بسیار سمی و سرطانزای  کادمیوم از محیط های آبی هدف اصلی 

 این تحقیق بوده است .

، برای تولید سیلیکا از شلتوک برنج از پیش تصفیه ی اسیدی با استفاده از آب لیمو و  تجربیدر این پژوهش  ها:مواد و روش

سرکه ی سیب به عنوان ماده ی اسیدی ضعیف و سپس تصفیه ی حرارتی استفاده شد. کارایی جاذبهای تولیدی  تحت شرایط متفاوتی 

بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری غلظت فلز  کادمیوم از روش جذب  ، غلظت فلز، دز جاذب و زمان تماس موردpHاز نظر  

 اتمی استفاده شد.

هر دو نوع سیلیکای تولید شده از نظر مرفولوژی و مشخصات فیزیکی دارای ویژگی  با هر دو روش سیلیکا تولید گردید وها: یافته

دقیقه و غلظت  210گرم در لیتر، زمان تماس  ٩، جرم جاذب  ٦برابر با  pHحداکثر راندمان حذف کادمیوم در   های مطلوبی بودند .

  5/٦0و تولید شده با زائدات سرکه سیب به ترتیب برابر %  میلی گرم در لیتر برای سیلیکای تولید شده با زائدات آب لیمو ٥کادمیوم 

 .از ایزوترم فروندلیچ تبعیت کردند 0,٣٣ بزرگتر از  2Rبدست آمد. فرایند های جذب مورد مطالعه عموماً با   7/٥7و% 

بر اساس یافته های این تحقیق، می توان صرفا  از زائدات کشاورزی ]شلتوک برنج ، آبلیمو و سرکه سیب[ سیلیکای  گیری:نتیجه 

 مناسبی تولید و از آن  به عنوان جاذبی مؤثر در حذف فلز سنگین کادمیوم از محیطهای آبی استفاده نمود.

 تصفیه ی فاضلاب، کادمیوم، سیلیکا، شلتوک برنج، آبلیمو،سرکه سیب ، جذب سطحی،  ایزوترم جذب. کلیدی : واژگان
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کیفیت باکتریولوژیکی آب خروجی از سد شهید شاهچراغی دامغان و ارتباط آن با کدورت و روشهای 

 5930تصفیه در سال 

  1آتنا مریخ* ،2،  طیبه راستگو1، حسن مدرسی2خلیل الله معینیان

 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران  -2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران-1

می باشد. این  اممیزان تصفیه ی لازم برای رسیدن به کیفیت آب آشامیدنی مطلوب تابع کیفیت اولیه ی آب خ مقدمه و هدف:

کیفیت آب خام از نظر باکتریولوژیکی و ارتباط آن با کدورت در آب خروجی از سد شهید شاهچراغی دامغان  تحقیق با هدف تعیین

 انجام شده است. 2٩٣4در بهار و تابستان سال 

آزمون های فیزیکی ، شیمیایی نمونه ی  آب از خروجی سد شهید شاهچراغی برداشت و تحت  ٩٦در این مطالعه تعداد  روش کار:

انجام گردید. نمونه ها از نظر  2٩٣4و میکروبی قرار گرفت. نمونه برداری هر دو هفته یکبار و در طول فصل بهار و تابستان سال 

میکروبهای کلیفرم کل، اشریشیا کلی، استرپتوکوک مدفوعی و باکتریهای هتروتروف و کدورت بر اساس روشهای استاندارد 

گاهی مورد آنالیز قرار گرفت. یافته ها بر اساس آمار توصیفی و تحلیلی ] آزمون من ویتنی و همبستگی پیرسون[ مورد تجزیه آزمایش

 و تحلیل قرار گرفت.

و  4/٩±2٩/0( به ترتیب برابر MPN، میانگین تعداد اشریشیا کلی)2٩٣4نتایج نشان داد که در دو فصل بهار و تابستان   یافته ها:

، نسبت اشریشیا کلی به استرپتوکوک مدفوعی ٦0/12±٩2/24و  5٦/٣±4٦/2برابر  (MPN، استرپتوکوک مدفوعی)٣/7 ±٩/٣0

( برابر NTUو  کدورت) 202±٦و  5٣±5سی سی( برابر  200، باکتریهای هتروتروف )تعداد در ٥٩/0±11/0و  ٩4/0 ±2٩/0برابر 

 بود.  ٥4/٣±2٥/0و  20/0±1٦/٣

تفاوت بین میانگین ها  در دو فصل برای اشریشیا کلی، استرپتوکوک مدفوعی، باکتریهای هتروتروف  و  کدورت   نتیجه گیری:

و نیز ارتباط بین کدورت و شدت آلودگی میکروبی )اشریشیا کلی، استرپتوکوک مدفوعی، باکتریهای هتروتروف( از نظر آماری 

 ایندهای تصفیه در دو فصل برای دستیابی به آبی با کیفیت مناسب اهمیت زیادیمعنی دار بوده است لذا توجه به تفاوت راهبری  فر

 دارد.

 کیفیت آب، فرآیند تصفیه، سد، اشریشیا کلی، استرپتوکوک مدفوعی، باکتریهای هتروتروف، کدورت کلیدواژه: 
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 5935ابستان تسطح آلودگی میکروبی آب شناگاههای ساحلی دریای خزر در ساری، بابلسر و جویبار در 

 1، سیاره لاریمیان1،آتنا مریخ*2، طیبه راستگو2خلیل الله معینیان

 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران  -2

 علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه-1

وضعیت اقلیمی و نحوه دفع فاضلاب ها و پساب ها،از عوامل مهم تاثیرگذار بر سطح آلودگی میکروبی آبهای  مقدمه و هدف:

شناگاههای ساحلی می باشند. این پژوهش با هدف تعیین سطح آلودگی میکروبی شناگاههای ساحلی دریای خزر در فرح آباد 

 ت.انجام گرف 2٩٣٥ساری، بابلسر و چپکرود جویبار در تابستان 

نمونه مطابق با  54بار نمونه گیری انجام و  7و با فاصله زمانی یک هفته در میان از هر ساحل  2٩٣٥در طول تابستان  روش کار:

روشهای استاندارد از نظر تعداد اشرشیا کلی،استرپتوکوک مدفوعی، سودوموناس آئروژنز و باکتریهای هتروتروف تحت آزمون 

-Kruskal و بر اساس آمار توصیفی و تحلیلی)آزمون های   SPSSبا استفاده از نرم افزار  مدهقرار گرفت. داده های به دست آ

Wallis    ،Whitney- MannوOne-sample T Test) .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند 

، استرپتوکوک ( MPN/100ml)اطلاعات بدست آمده نشان داد که میانگین و انحراف معیار باکتریهای اشرشیا کلی  یافته ها:

در شناگاه  ( CFU /100ml)و باکتریهای هتروتروف   ( CFU/100ml)، سودوموناس آئروژنز ( MPN/100ml)مدفوعی 

چ در شناگاه ساحل بابلسر به ترتیب برابر با  4٣1±٩0٥و 214±٥٦، ٦1٦±4٥4، 7٣7 ±٩54ساحل فرح آباد ساری به ترتیب برابر با  

، 2٥2±54، 175 ±٩٣7و در شناگاه ساحل چپکرود جویبار به ترتیب برابر با   ٦٣4±4٥4و  254±171،  4٦٣±412، 402 451±

 بود.   ٥٩٩±٥٥٣و ٥٥±20٩

سطح آلودگی میکروبی در ساحل فرح آباد ساری از نظر هر چهار شاخص، در ساحل بابلسر از نظر دو شاخص و در  نتیجه گیری:

ساحل چپکرود جویبار از نظر یک شاخص بیشتراز استاندارد ملی ایران بود. مقایسه ی کیفیت آب شناگاهها با همدیگر نیز نشان داد 

 خصها معنی دار می باشد.که تفاوت کیفیت آب شناگاهها از نظر برخی شا

 اشرشیا کلی، استرپتوکوک مدفوعی، سودوموناس آئروژنز،باکتریهای هتروتروف، دریای خزر، شناگاه. کلید واژه:

 

  



گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه ن خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش  5935اسفند ماه  6و5دندا

نپزشکی گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندا  دانش

 233 

 

Antibacterial activity of Plantago major L and Laurus nobilis extracts on some 

bacteria 

Shiva Mirkalantari1*, Kosar fateh2 

1.Bacteriology and virology 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 

 

Introduction:Since synthetic antibiotics can cause the resistance microorganisms and have a 

high cost and exhibit side effects to human health, scientific are investigating an alternative 

method for treatment. During the last decades, natural products including medical plants are 

gaining attractiveness as an alternative therapy in treatment of various bacterial infections. The 

purpose of this study was to investigate the antibacterial effect against Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis.  

Methods:Extracts prepared with 70 % ethanol concentration from Plantago major L and 

Laurus nobilis plants. Both extracts were tested for antibacterial activity against four gram 

negative and gram positive pathogens of clinical origin using well diffusion and micro broth 

dilution methods.  

Results:It was found that Plantago major L extracts exhibited higher antibacterial activity than 

Laurus nobilis extract. Ethanol extract of Plantago major L and  Laurus nobilis showed the 

highest inhibition zone and significant bactericidal activity against  Staphylococcus aureus and  

Enterococcus faecalis while the ethanol extracts showed weak antibacterial activity against 

Escherchia coli and Klebsiella pneumonia.  Plantago major L and  Laurus nobilis presented 

the lowest MICs against Staphylococcus aureus (6.25mg/ml and 25mg/ml respectively). 

Conclusion:The results suggest that the extract of  Plantago major L and Laurus nobilis could 

be considered as potentially effective antibacterial agent against Staphylococcus aureus and 

Enterococcus faecalis and could be considered as a potential sources of new antimicrobial 

agent. 

Keywords: Klebsiella pneumonia, Escherchia coli, Staphyloccos  aureus,  Enterococcus 

faecalis, Plantago major L, Laurus nobilis, medical plants 
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مصدومین ترافیکی ششماهه اول  555بررسی وضعیت ثبت اطلاعات در فرم گزارش مراقبت  اورژانس 

 بیمارستان کوثرسمنان

 1،محبوبه سادات رضوی1،ملیحه کزازی1،سیماگرایلی1اعظم یزدان پناه، 2 سهیلاسادات قضوی شریعت پناهی

 پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان ایرانفناوری اطلاعات سلامت،دانشکده .2

 مدیریت اطلاعات سلامت،بیمارستان کوثرسمنان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان ایران.1

 آن وجود وضعیت ارتقاء جهت که است درمان و حوزه بهداشت های دغدغه ترین مهم از یکی اورژانس مقدمه و هدف:

 ایجاد زمینه این در مؤثر های ازگام یکی . است ناپذیر اجتناب اورژانس های ارزشیابی فعالیت و صحیح ریزی برنامه و مدیریت

 می اورژانس بخش کامل در های پرونده وجود .باشد اورژانس می پزشکی پرونده در اطلاعات صحیح وثبت اطلاعاتی سیستم

 استفاده  قابل قانونی مواقع در پرسنل و بیماران دفاع از در و نماید رد یا ثابت انگاری سهل بر اورژانس مبنی بیماران ادعای تواند

مصدومین ترافیکی بیمارستان کوثر  22٥.هدف این این مطالعه بررسی وضعیت ثبت اطلاعات در فرم گزارش مراقبت اورژانس است

  سمنان بوده است.

 22٥که با مراجعه به پرونده های اورژانس  :این مطالعه مقطعی بوده است. ابزارگردآوری اطلاعات چک لیست بودهروش مطالعه

تجزیه SPSSپرونده اقدام به تکمیل گردیده است.داده ها با استفاده از امار توصیفی و نرم افزار400بیمارستان کوثرسمنان به تعداد

 وتحلیل شده است.

بت اقلام مصرفی وتاریخ و ساعت درصدفاقدث ٣4,1٥درصد فاقد ثبت کدملی بوده،٣٥,٥:نشان دادکه از اطلاعات هویتی یافته ها

درصد فاقد ثبت زمان ٣7,1٥درصدفاقد توضیحات وملاحظات ماموریت، درخصوص ثبت زمان :7٦,٥درصد،٣٩07٥تحویل

درصد فاقدثبت زمان تحویل به بیمارستان ،درخصوص نوع محل ماموریت ٦4درصدفاقد ثبت زمان حرکت از بیمارستان،٣٦,1٥پایان،

درصدفاقدثبت دارو و سرم تراپی 45,7٥درصدفاقد ثبت مشاوره،٦0,1٥یاتی زمان تحویل به بیمارستان،درصد فاقد علائم ح7٥,٣٩

 بوده است.

 کشور های بیمارستان تمام مستمردر طور به اطلاعات ثبت میزان گردد می باتوجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد: نتیجه گیری

 چنین هم . گردد برگزار اورژانس22٥و بویژه کادر  وپرستاری پذیرش کادر و پزشکان ای بر آموزشی های وکلاس شود ارزیابی

 .گیرد قرار کلاسی کارورزان و درسی های برنامه از قسمتی ثبت اطلاعات نحوه آموزش

 ،مصدومین ترافیکی22٥: ثبت اطلاعات،اورژانس کلمات کلیدی
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 سیستم ثبت داده های بالینی

 *سهیلاسادات قضوی شریعت پناهی

 فناوری اطلاعات سلامت،دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران*

یک سیستم ثبت داده های بالینی اطلاعات پرونده ها در خصوص وضعیت سلامت بیماران است.مراقبت سلامتی  :مقدمه و هدف

نند که ور مشخص برروی بیمارانی تمرکز می ککه آنها در طی زمانهای مختلفی دریافت می کنند.ثبت کنندگان داده های بالینی بط

به یک دلیل مشترک نیاز به مراقبت سلامت دارند.آنها به حرف مراقبت سلامت و سایرین اجازه می دهند که ببینند که چه درمانهایی 

ای اطلاع بیماران بردر دسترس است و چطور بیماران با ویژگیهای مختلف به درمانهای مختلف پاسخگو هستند.این اطلاعات می تواند 

 و حرف مراقبت سلامت استفاده شود تا آنها بهترین تصمیمن را برای درمان و بهبود مراقبت بیماران در آینده بگیرند. 

:این مطالعه مروری سیستماتیک بوده است.اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی تخصصی مربوط به روش مطالعه

 ع آوری شده است.تاکنون جم1020سالهای 

:بیماران اغلب مراقبت را از سازمانهای مختلف دریافت می کنند.هرزمانی که بیمار در سیستم ثبت مشارکت داردیا حرف یافته ها

مراقبت سلامت آنهارا می بینندیا در بیمارستان پذیرش می شوند.ازآنجا که داده ها درثبت داده های بالینیوارد می شوندبررسیهای 

رای تضمین از جهت کامل بودن داده ها انجام می شود.اگر چیزی از بین رفته یا خارج ازدامنه مورد انتظار قرارداشت کادر کیفی آنب

ثبت با پذیرش مراقبت سلامت سلامت تماس گرفته و از آنها می خواهد آنها را بررسی و داده ها را تغییر دهند.مراحل راهنمای فراوانی 

ر وجودداردکه شامل:هدف از ایجاد ثبت بیمار،شناسایی شاخصها،تعیین جنبه و هدف جمعیت،قابلیت انعطاف در برنامه ریزی ثبت بیما

 و امنیت هزینه می باشد.

امنیت داده های در  ،عملیات، راهنماها برنامه ریزی جهت ثبت باید بوضوح موضوعاتی را نظیر :نتیجه گیری

  مد نظر قراردهد. دسترس،انتشارات،محتوای علمی و تغییر مدیریت را

 سیستم،ثبت،داده های بالینی:کلمات کلیدی
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 انفورماتیک پزشکی و ثبت سرطان

 سهیلاسادات قضوی شریعت پناهی*

 فناوری اطلاعات سلامت،دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران*

روشهای مختلف جمع آوری می کند.درحالی که بسیاری از  ثبت سرطان داده ها را از منابع مختلف اطلاعات با:وهدف  مقدمه

یافته ها ممکن است به فرمت الکترونیکی باشد نظیر ایندکس بیمار،پرونده الکترونیک سلامت،گزارشهای آزمایشگاهی و پاتولوژی 

العه ا هدف از این مطامافعالیتهای دیگر نیازمند بررسی دستی اطلاعات و وارد نمودن آنها در یک سیستم ثبت سرطان است. لذ

 انفورماتیک پزشکی بعنوان اساسی جهت ثبت سرطان بوده است.

: مطالعه حاضر مروری سیستماتیک بوده است.ایزار گرداوری اطلاعات مراجعه به سایتهای علمی معتبر مرتبط از روش مطالعه

 تاکنون بوده است. 1024مربوط به سالهای  ،منابع کتابخاته ایcancer registry,elsivier,googleجمله

یک استاندارد توسعه یافته سازمانی HL7یک روش کدگذاری جهت ثبت سرطان است که نیاز به استاندارد کردن دارد.:  یافته ها

)اسامی LIONICاست که برای تبادل داده های مدیریتی از طریق تمرکز برروی نیازهای رابط استفاده می شود.یکی از این رابطها 

)پروژه مدلسازی MERP)سیستمهای نامگذاری نطام یافته پزشکی(وSNOMED-CTشناسه های مشاهده منطقی(وو کدهای 

)سیستم ثبت سرطان(که به انها پرداخته شده caBIG)سیستم بقاءبیماری الکترونیکی ملی(وNEDSSگزارشهای الکترونیکی(و

 است.

هدف از ایجادآن  و بهبود فرایند داده های ثبت سرطان است کهسیستم ثبت فوق برای یکسان کردن  سیستم های ثبت  نتیجه گیری:

 جمع آوری،نگهداری،گزارش دهی وتفسیر اتوماتیک و آنالیز داده های در دسترس بطور الکترونیکی است. 

 : انفورماتیک پزشکی،ثبت سرطانکلمات کلیدی
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ای اورژانس پرونده ه وضعیت ثبت اطلاعات گزارش رادیولوژی،سونوگرافی وسی تی اسکن دربررسی 

 سرپایی بیمارستان کوثرسمنان

 1،صدیقه شریفی1،منیره امیرجان1،صدیقه احمدی درجزینی2*سهیلاسادات قضوی شریعت پناهی

 فناوری اطلاعات سلامت،دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران.2

 پزشکی سمنان،سمنان،ایران مدیریت اطلاعات سلامت،بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم. 1

 

 و پزشک است توسط رادیولوژی های یافته از حاصل انتقال نتایج برای مهم روشی رادیولوژی اطلاعات ثبت: مقدمه و هدف

 بالینی بیمار اطلاعات به رادیولوژی تصاویر تفسیر درهنگام ها رادیولوژیست .دارد ودرمان مراقبت ی نحوه بر زیادی تأثیر بنابراین

 بیمار بالینی ی تاریخچه از اما کامل خلاصه اطلاعات گذارد.ارائه می تاثیر ها تفسیرآن چگونگی بر اطلاعات این زیرا دارند، نیاز

 پزشک توسط دقیق در تشخیص تسهیل و بیمار از مراقبت مدیریت به رادیولوژی ،سی تی اسکن و سونوگرافی منجر گزارش در

های هدف تعیین وضعیت ثبت اطلاعات گزارش رادیولوژی،سونوگرافی و سی تی اسکندر پرونده .لذا ایم مطالعه باشود می معالج

  اورژانس سرپایی انجام شده است.

:این مطالعه مقطعی بوده است. ابزار گردآوری اطلات چک لیست بوده که با مراجعه به پرونده های اورژانس سرپایی مطالعهروش 

تجزیه و تحلیل spssبیمارستان کوثر تکمیل گردیده است.نتایج با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزارپرونده بستری 2000به تعداد 

 گردیده است.

درصدفاقد گزارش سی تی اسکن بوده اند واما اکثر 1٩,٦درصدازپرونده ها فاقدگزارش رادیولوژی،٦4,٣:نشان دادکه یافته ها

 پرونده ها دارای گزارش سونوگرافی بوده اند.

 دارایاننوشتن  بیمار بالینی مشکلات آتی مدیریت و تشخیص در رادیولوژی شهای گزار اهمیت به توجه با: نتیجه گیری

 مراقبت در گیری تصمیم ها برای گزارش این کیفیت ارتقای رو نمی کاهداز اینآنهاارزشازمطالعهایننتایجکهاستمزایایی

 .شود انجام شهای مناسب رو ایجاد طریق از باید که است ملی های ازتلاش یکی بهداشتی

 :ثبت،گزارش رادیولوژی،سی تی اسکن، پرونده های اورژانس سرپاییکلمات کلیدی
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بررسی  میزان ثبت تشخیص اولیه وتکمیل خلاصه پرونده در پرونده های تحت نظر اورژانس 

 دربیمارستان کوثرسمنان

 1،حمیده اروانه2*سهیلاسادات قضوی شریعت پناهی

 ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانپیراپزشکیآوری اطلاعات سلامت، دانشکده گروه فن.2

 مدیریت اطلاعات سلامت،بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران. 1

ها در حوادث و سوانح ایفاء می کنند. : اورژانس بیمارستانها نقش اساسی در تضمین سلامت و نجات جان انسان مقدمه وهدف

 پرونده در اطلاعات تک تک ثبت نوشتن خلاصه پرونده در واقع به نگارش اوردن حاصل زحمات کادر پزشکی برای بیمار است.

 می ثبت بیماران ی پرونده در مسؤول پزشک که توسط است اطلاعاتی ترین مهم از یکی نهایی تشخیصاست اهمیت حایز

فعالیت های اورژانس و ارائه خدمات مطلوب به بیماران با ایجاد سیستم اطلاعاتی و ثبت صحیح اطلاعات میسر می باشد. ارزیابی .شود

لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان ثبت تشخیصهادرپرونده اورژانس ووجودبرگ خلاصه پرونده اورژانس در بیمارستان کوثرشهر 

   .سمنان انجام گرفت

پرونده تحت نظر 2451٣مطالعه مقطعی بوده است. ابزارگردآوری اطلاعات چک لیست بوده است که برروی:این روش مطالعه

داده ها با استفاده از آمارتوصیفی و نرم دربیمارستان کوثر شهرسمنان انجام شده است. ٣٥اورژانس در نیمه اول سال

 تجزیه و تحلیل شده است.SPSS16افزار

توسط پزشکان متخصص نوشته شده %22,٣5دارای تشخیص اولیه بوده ،%2٣,٥2پرونده مورد مطالعه  2451٣: نشان دادکه ازیافته ها

 دارای برگ خلاصه پرونده بوده اند. %2,02است و فقط

 شود دهندلذاپیشنهادمی نمی نشان تشخیصها و اقدامات معاینات، ودقیق کامل ثبت به ای علاقه پزشکان متأسفانه: نتیجه گیری

 .قرارگیرد موردمطالعه اشکال این بردن بین از برای لازم راهکارهای و بررسی شود علاقه عدم این علت دیگری پژوهشهای در

 :تشخیص اولیه،خلاصه پرونده،پرونده های تحت نظر،اورژانسکلمات کلیدی
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 تخمین دز تشعشعی سالیانه پرتوکاران شاغل در مراکز تصویربرداری سی تی اسکن

  ٩، ایمان افشار1مازندرانی، داود *2محسن شجاع

 دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران  .2

 بیمارستان فیروزگر، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران  .1

 مرکز تصویربرداری افق، تهران، ایران  .٩

رش نگاری ب: با توجه به اینکه بیشترین دز دریافتی توسط انسان مربوط به پرتوگیری پزشکی می باشد و در این میان زمینه و هدف

رایانه ای )سی تی اسکن( نوعی ویژه از پرتونگاری است که امروزه یکی از روشهای اصلی پرتوگیری محسوب می شود و به صورت 

وکاران شاغل در مراکز سی تی اسکن در معرض خطر تابش تشعشعی قرار دارند.و با روز افزون در حال افزایش می باشد. لذا پرت

  توجه به بالا بودن میزان فاکتور های تابشی، در این مطالعه به بررسی و تخمین میزان دز سالیانه دریافتی این افراد پرداخته شده است.

نفر از پرتوکاران شاغل در مراکز تصویربرداری و بیمارستان های  ٩0محاسبه میزان تشعشع دریافتی تعداد  مواد و روش ها:

ترمولومینسانس را بروی روپوش ( که هر نفر به تعداد سه عدد تراشه TLD)خصوصی شهر تهران با استفاده از دزیمتر ترمولومینسانس 

این آزمون در دو مرحله تکرار شد. همچنین طی پرسشنامه ای نوع و تعداد  ماه نصب نمودند. جهت تکرارپذیری ٩خود به مدت 

 هر فرد ثبت گردید.  آزمون های انجام شده برای

میلی گری تعیین شد. بر این اساس  2٩/0تا  0٦/0ماهه به طور میانگین در محدوده ی  ٩میزان دز دریافتی طی دو دوره ی  یافته ها:

  میلی گری تخمین زده شد.  1٦/0تا   21/0ریاضی مقادیر  میزان دز سالیانه با محاسبات

: میزان دز دریافتی پرتوکاران شاغل در مراکز سی تی اسکن بسیار ناچیز و در حد پرتوگیری  زمینه است و از مقادیر نتیجه گیری

نده حفاظت مناسب که این نشان ده مجاز دز سالیانه که توسط سازمان حفاظت در برابر پرتو تعیین گردیده است، بسیار کمتر می باشد

 . پرتوکاران و بخش سی تی اسکن است

 : پرتوکاران، سی تی اسکن، دز سالیانه، پرتوگیری، دزیمتر ترمولومینسانس واژگان کلیدی
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 بررسی تاثیر طرح تحول سلامت بر رضایت بیماران از خدمات هتلینگ 

 1، سارا ملکی2هادی یوزی

 و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران،ایران گروه علوم مدیریت -2

 ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه،تهران،ایران    گروه مدیریت -1

منابع اختصاص یافته به نظام سلامت توزیع ناعادلانه دارند و هیچ تناسبی در آن با توزیع مشکلات سلامت مشاهده نمی شود و  : مقدمه و هدف

درصد  4درصد از هزینه صرف شده جهانی در امر سلامت هستند ) 22از درامد جهان و  %25کشورهای با درآمد کم و متوسط تنها عامل تولید 

از بار جهانی بیماریها  %٣٩درصد جمعیت جهان را در خود جای داده اند و متحمل  54ی در این کشورها( اما همین کشورها از تولید ناخالص داخل

 گویی پاسخ و کارآمدی به منظور خود اداری تشکیلات و ساختار بهبود و جهت اصلاح در فراوانی اقدامات  دولتها دلیل همین بهمی شودند، 

پزشکان مقیم مناطق محروم ، بهبود خدمات  ،بیماراننظام پرداخت  در تحول جمله: طرح  از اند، داده انجام اداری فسادکاهش  همچنین و بیشتر

ها و...یکی از این بخش ها خدمات هتلینگ  دستگاه گری تصدی کاهش و کوچک سازی میزان زایمان طبیعی و سزارین، هتلینگ بیمارستانها،

ودی با آن سرو کار دارند.  به همین خاطر محقق در نظر دارد تاثیر اجرای طرح تحول سلامت را بر بهبود خدمات می باشد که همه بیماران تا حد

: این مطالعه از نظر طرح جزء طرح های کاربردی و از نظر روش پژوهش روش مطالعههتلینگ بیمارستانهای اموزشی شهر تهران بسنجد.

تحلیلی از نوع مقطعی می باشد.ابزار جمع آوری در این پژوهش پرسشنامه  خود ساخته محقق بود که با استفاده از بندهای طرح تحول  -توصیفی

ران ایید روایی و پایایی پرسش نامه، با استفاده از فرمول کوکسلامت مربوط به خدمات هتلینگ منتشر شده توسط وزارت بهداشت، و بعد از ت

روز داده  1٦پرسش نامه براساس روش نمونه گیری ساده بین بیمارستانها ا توزیع و و درنهایت ظرف  14٦تعداد نمونه ها به دست آمد و تعداد 

چهار بیمارستان امام خمینی، حضرت رسول، بهارلو و رازی  ها جمع آوری گردید. جامعه آماری کل بیمارستانهای علوم پزشکی و نمونه آماری

همچنین ضریب همبستگی  ANOVAو آزمون های آماری تی تست و   SPSSمی باشند.. پس از جمع آوری داده ها،  سرانجام با نرم افزار 

داد که میزان کلی رضایت در هرچهار بیمارستان  : نتایج حاصل از تجزیه  و تحلیل داده ها نشان یافته ها.پیرسون، داده ها تجزیه و تحلیل شدند

نسیت به قبل از طرح تحول سلامت افزایش یافته است، در هردو  بیمارستان حضرت رسول و امام خمینی میزان رضایت بیشتر از دو بیمارستان 

درصد(،  4٦/2٣رفاهی و تجهیزات)با رشد  بهارلو و رازی بود، به ترتیب میزان رضایت از خدمات هتلبنگ در بیمارستان امام خمینی از خدمات

درصد(، در دو بیمارستان بهارلوو رازی از خدمات گردش کار و  57/25در بیمارستان حضرت رسول از خدمات رفاهی و تجهیزات) با رشد 

درصد رشد داشته  ٩/25امت درصد(، میزان رضایت در هرچهار بیمارستان نسبت به قبل از طرح تحول سل ٦7/2٦خدمات منابغ انسانی بود)با رشد 

: با توجه به اینکه طرح تحول سلامت تاثیر قابل ملاحظه ای بر رضایت بیماران از خدمات هتلیگ بیمارستانها گذاشته استچ نتیجه گیریبود. 

ط دیگر مانهای مرتبدولت میتواند این طرح را ادامه داده، و در سیاست های بعدی بخش بیشتری از بودجه را به این بخش تخصیص نماید، ساز

تایج این ن نیز میتوانند با راهکارهای مشابه این طرح را نیاز سنجی نمایند و در صورت امکان مالی و منابع انسانی آن را به مرحله اجرا درآوردند.

 تحقیق می تواند در سازمانهای بیمه، سازمان وزارت بهداشت، بیمارستانهای خصوصی و مراکز بهداشتی مفید باشد.

 : طرح تحول، خدمات هتلینگ، رضایت بیماران، بیمارستانواژگان کلیدی
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Background: Exposure to radiation during radiological examination is of health concern, 

which relegating radiology professional should intellectualize. This study aimed to evaluate 

the radiation protection knowledge, practice and attitude (KAP) amongst hospitals radiology 

department staff in 10 provinces of Iran. This descriptive, cross-sectional study was 

administered to staff.  

Materials and Methods: In evaluating the level of radiation protection KAP, 553 staff 

participated in the survey. Questionnaire with 32 questions designed to assess. Validation was 

confirmed by faculty Medical Physics and Statistics. Questions regarding the evaluation of 

respondents' knowledge, practice and attitude percentage about basic principles of protection, 

the necessity of using protective equipment and their performance in the implementation of the 

radiation protection recommendations. 

Results: There was not a statistically significant differences in the level of radiology staff KAP 

radiation protection with distinct gender and educational age (p>0.05). A significant correlation 

exists between practice age, hospital size and hospital type with KAP radiation protection of 

radiology department staff (p<0.05). A significant difference were not observed in the radiation 

protection KAP level of radiology staff with different working region and healthcare market 

(p>0.05). 

Conclusion: Our study results have shown that radiation protection KAP level of radiology 

staff was inadequate. This can be due to the continuous training lack of protection against 

ionizing radiation. So the continuous training of radiation protection principles can increase 

staff KAP level of radiation protection in Iran hospital radiology departments. 

Keywords: Radiation, Protection KAP, Radiology staff, Healthcare market 
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 BEAMnrcهندسه طراحی شده در شبیه سازی تیوب اشعه ایکس با کد 

 *2، پیمان حجازی2,1سحر ترابی

 دپارتمان  فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .1

های متداول پیش بینی پارامترهای مختلف از جمله دز، بیناب خروجی، شارذرات ای یکی از راهسازی هستهشبیه مقدمه و هدف:

 می پردازیم.  BEAMnrcاشعه ایکس رادیولوژی توسط کد  سازی تیوبمختلف و ... می باشد. در این پژوهش به شبیه

 باشد.دستگاه میهای مؤثر روی خروجی این سازی مدلی برای بررسی پارامترسازی آمادههدف از انجام این شبیه

-یهسازی شده انجام شد تا زمان شبهایی روی مدل شبیهسازیبا توجه به مشخصات واقعی تیوب اشعه ایکس، ساده روش مطالعه:

ندانی سازی با واقعیت تفاوت چهای حاصل از شبیهای باشد که خروجیگونههای انجام شده باید بهسازیسازی به حداقل برسد. ساده

 های واقعی باید صحت سنجی انجام شود.سازی و خروجیی مدل شبیهد. برای مقایسهنداشته باش

سانتیمتر و از جنس مولیبدنیوم می  ٩سانتیمتر، ضخامت  20ی هدف )آند( است، با طول که مشخص کننده Xtubeماژول  یافته ها:

دارنده قرار کنند است. این قسمت که در وسط نگهمیها به آن برخورد قسمت اصلی هدف که الکترون دارندهباشد. مولیبدنیم نگه

درجه در نظر گرفته شد و داخل تیوب  21سازی سانتیمتر می باشد. زاویه آند در این شبیه4/0×2/0گرفته، از جنس تنگستن و با ابعاد 

کیلو  200موازی و با انرژی  سانتیمتر به صورت 0٥/0×1/0ی الکترونی هم به شکل مستطیل و با ابعادشد. چشمهخلأ در نظرگرفته

 ولت تعریف شده است. الکترون

ی سانتیمتر و از جنس آلومینیم است. و با فاصله 0٥/0اولیه که معادل فیلتر ذاتی تیوب است، به ضخامت   SLABSماژول 

سانتیمتر با  2٥/0با ضخامت ثانویه که بیانگر فیلتر اضافی آلومینیم است،  SLABSسانتیمتر از ماژول تیوب فاصله دارد.ماژول 02/0

 سانتیمتری از ماژول قبل قرار دارد. ٣٥/0فاصله 

سانتیمتر و از جنس سرب قرارگرفته که  2با ضخامت  JAWSسانتیمتری از انتهای ماژول قبل،ماژول  5٥/21ی در ادامه در فاصله 

 دار است. های زاویهدارای لبه

است که  SLABSماژول  1و    Xtube,JAWSمل چهاررماژول متشکل از سازی شامدل بدست آمده از شبیه نتیجه گیری:

های به ژولهای ذکر شده در ماتوان پارامترکاربرد. لازم به ذکر است که میتوان بههای مربوط به تیوب اشعه ایکس میبرای بررسی

 ایکس بررسی نمود. های مختلف از جمله بیناب اشعهکار رفته را تغییر داد و تأثیر آنها را روی خروجی

 سازیتیوب اشعه ایکس رادیولوژی، شبیهکلمات کلیدی: 
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 تولید داروهای نوترکیب Polishingتعیین نقاط بهینه در مرحله 

  2، عباس فرهادیان  1*، محمدرضا اکبری عیدگاهی 2حمید لیریایی

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 2

 دپارتمان و مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 1

فرآیندهای لازم جهت تولید داروهای نوترکیب شامل موارد مختلفی مانند بهینه سازی سل لاین ها، مهندسی سلول، انتخاب  مقدمه و هدف :

کلون مناسب سلولی، محیط کشت و مواد مغذی، طراحی راکتور، جمع آوری و فرآیندهای کنترل می باشد. بهینه سازی این زمینه ها باعث 

 Upstream processing(UPS)چنانچه فرآیندهای انجام شده در مرحله .بالاتر و کیفیت مناسب تر می گردد  بهبود تولید محصولاتی با تیتر

شروع می گردد که شامل فرآیندهای  Downstream processing(DSP)منجر به تولید میزان دلخواه پروتئین دارویی هدف گردد، فرآیند 

نه سازی این فرآیندها بعنوان ساز و کاری پیچیده و گوناگونی جهت جداسازی و خالص سازی محصول نهایی از بیومس تولیدی است. بهی

مناسب جهت تعدیل هزینه ها از یک سو و افزایش راندمان تولید محصولات در یک بازه زمانی کوتاه مدت تر می تواند مورد توجه قرار گیرد. 

 polishingهای کروماتوگرافی و سیستم امروزه در کارخانجات داروسازی، عمده فرایند های خالص سازی در تولید داروهای نوترکیب شامل

منجر به حذف آلودگیهای  polishing، بطوری که مراحل   برای دستیابی به خالص ترین شکل ماده دارویی به عنوان محصول نهایی می باشد

ات اید خصوصیمهم و ناخالصی هایی می شود که فرآیندهای کروماتوگرافی قادر به حذف آنها نمی باشد. در انتهای این مرحله محصول ب

حذف آلودگی های ویروسی یکی از چالش های مهم مورد  .خلوص، پایداری و پتانسیل مورد نظر فارماکوپه های بین المللی را داشته باشد

روش مطالعه استفاده میشود .  است که از راهکارهای متفاوتی به موازات هم، جهت حذف یا غیرفعال کردن این دسته DSPتوجه در فرآیند 

،  polishligبر اساس کلید واژه های  science direct , pubmedمانند   ر این بررسی ، دیتاهای ارائه شده در پایگاههای علمی معتبرد: 

downstream processing  وrecombinant protein  یافته ها : مورد بررسی قرار گرفت. 102٩انجام شد و مقالات بعد از سال .

میلیون دلار برآورد می کنند، از این  800لمللی، هزینه های تحقیق و تهیه یک داروی جدید را رقمی در حدود شرکت های داروسازی بین ا

درصد هزینه های تولید دارو صرف فرآیندهای 70گیرد، در حالی که ها را دربرمیدرصد از هزینه ٩0تولید دارو  Upstreamمقدار مراحل 

Downstream اییو به خصوص مرحله پرداخت نه(Polishing) سازی دارو می شود که بیانگر نقش بسیار اساسی فرآیندهای جهت خالص

ون انجام یفیلتراسیون در تولید دارو می باشد. از اینرو تحقیقات گسترده ای در رابطه با بهبود راندمان تولید بوسیله بهینه سازی روشهای فیلتراس

و ترکیبات  pH، فشار، Flow rateانجام شده بررسی یکی از فاکتورهای اثربخش مانند دما،  شده است . اما نکته قابل توجه در اغلب مطالعات

 بافری در روشهای فیلتراسیون بوده است و  نیاز به بررسی جامع همگی فاکتورهای موثر در کنار هم، در مقیاس صنعتی احساس میشود . از سوی

 ،Murata EMI Filter Selection Simulator، OSIRISدیگر نرم افزارهای که جهت بهبود فرآیند طراحی شده اند مانند 

SARTOFLOW Slice 200 Benchtop System  علیرغم تجاری سازی و موفقیت های نسبی در مقیاس آزمایشگاهی مورد استفاده

با توجه به اینکه روشهای فیلتراسیون دارویی بصورت متداول در فرآیند تخلیص مورد استفاده قرار میگیرند و   نتیجه گیری :قرار گرفته اند.

و افزایش دهنده سرسام آور هزینه تولید صنعت تولید فرآورده های نوترکیب میباشند ، نیاز مبرمی  همچنان بعنوان گلوگاه محدود کننده سرعت

 به تولید نرم افزار با قابلیت بهینه سازی جامع فرآیند تخلیص صنعتی داروی نوترکیب، درجهت دستیابی به بازده بیشتر، احساس می شود .

  polishing  ،downstream processingپروتئین نوترکیب ،  کلمات کلیدی :
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 مروری بر میزان آگاهی ، عملکرد و نگرش زنان درباره غربالگری سرطان سینه

 1، سمیرا مرادی قمشه ای1،سمیرا مرادی 2*سوگند عباسی عزیزی

 کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه ، ایران *2

سرطان سینه اولین و شایع ترین نوع بدخیمی در بین زنان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده و همچنین :  و هدف  مقدمه

دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان می باشد ، میزان بروز سرطان سینه در میان بانوان ایرانی رتبه اول را دارد با این حال ، براساس 

ین نوع سرطان و تشخیص زودرس آن از جمله عوامل حیاتی در کنترل بیماری و افزایش بقای عمر مطالعات انجام شده پیشگیری از ا

است چ بنابراین با پیشگیری و استفاده از غربالگری میزان ابتلا و مرگ و میر کاهش خواهد یافت ، لذا این مطالعه با هدف مروری بر 

 طان سینه صورت گرفته است .   میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد زنان درباره غربالگری سر

: در این مطالعه مروری و کتابخانه ای تحقیقات جدید صورت گرفته طی ده سال اخیر در مورد آگاهی و عملکرد  روش مطالعه

رش آگاهی و نگ "،  "غربالگری سرطان سینه و روش های آن  "،  "سرطان سینه  "زنان در شهر های مختلف کشور با کلید واژه های 

  بررسی شدند .  Magiranو  Google scholar, SID, Iranmedex در پایگاه های   "ن درباره سرطان سینه زنا

،  % 4/٩0سال به ترتیب در  14 – ٥7نتایج مطالعات صورت گرفته نشان داده است که میزان آگاهی زنان در محدوده سنی  : یافته ها

دارای تحصیلات دانشگاهی  % ٦/42آن ها متاهل و  % ٦/57موارد خوب ، متوسط و ضعیف برآورد شده است که  % ٦/25و  % ٥٦/5

 % 0٩/5بودند و در تمامی پژوهش ها  بین میزان آگاهی و تحصیلات ارتباط معنی داری وجود داشت چ ازلحاظ نگرشی نیز به ترتیب 

به انجام ماموگرافی   % ٩/70زنان مورد پژوهش نگرش منفی ، متوسط و مثبتی داشتند ودر رابطه با عملکرد آنان ،   % 7/12،  % ٣4/4٩، 

 نسبت به خودآزمایی پستان نگرش و عملکرد منفی داشتند .   % 1/٦٥به معاینه بالینی معتقد بودند و  % 2/7٥و 

هش های صورت گرفته نشان داد ، که به طور کلی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد زنان : یافته های حاصل از پژو نتیجه گیری

مورد پژوهش پایین بوده و این امر بیانگر نیاز به ارائه آموزش بهداشت و پیشگیری جهت ارتقا دانش و عملکرد مناسب افراد ، لازم و 

 ضروری به نظر می رسد. 

 ماموگرافی .سرطان سینه ، غربالگری ، کلمات کلیدی: 
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Word Repetition in Left Hemisphere Stroke  
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Introduction and Objective: Individuals with left hemisphere damage are impaired in 

language skills; repeating others’ speech is one of them. Regarding the importance of repetition 

in language studies and lack of research in left hemisphere stroke,  the purpose of this paper 

was to survey word repetition skill in one person with left hemisphere damage from stroke.   

Method: In this cross-sectional research, a woman aged 55 years with left hemisphere stroke 

for the first time (post-injury time = 13 months) and 3 normal adult women (mean age= 56.66 

year, SD= 2.08) participated. Patient's report on CT scan of the brain indicated she had a 

hemorrhagic infarct in left parietal and right occipital lobes. She had no combination disorders 

such as epilepsy, Parkinson, Alzheimer, head trauma, visual and auditory deficits. Thirty 

practical words of 50 used in her speech therapy were chosen for word repetition assessment. 

Results: The patient could repeat 7 words correctly, but healthy individuals repeated all 

of the words correctly. There was a significant difference between the patient and non-patients 

in word repetition (p=0.000; p<0.05).   

Conclusion: There is a necessity for examining word repetition skill in more individuals with 

left hemisphere stroke. However, it could be said that the majority of them are impaired in 

word repetition.  The role of occipital lobe in speech has not been mentioned so far; left parietal 

lobe plays an important role in speech repetition. In future  research, it is proposed to study 

sentence repetition in individuals with stroke in left hemisphere.   

Key words: stroke, left hemisphere, word repetition.           
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 مروری بر اپیدمیولوژی، پیشگیری و درمان سرطان پروستات 

 2، احمد رضا زارعی کردشولی 2، فاطمه شرفی2عرفانه رستگار، 1، علی زارعی 2میلاد زارعی کردشولی

 گروه پرستاری، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران.2

 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران. 1

شود. شایعترین سرطان بدخیم که با نام چنگار پروستات نیز شناخته می  (Prostate cancer): سرطان پروستات زمینه و هدف 

در مردان بوده که بعد از سرطان ریه دومین علت مرگ ناشی از سرطان در مردان است. این سرطان رایج ترین سرطان در میان مردان 

و نژاد که  بیل سن بالا، سابقه خانوادگی، بیماریکشور بوده که بیشترین در کشور های توسعه یافته رخ می دهند و عواملی از ق 54در 

خطر ابتلا به این نوع از سرطان را افزایش می دهند. بنابراین هدف پژوهش حاضر مروری جهت بررسی اپیدمیولوژی بیماری و روند 

ی و روستایی می مرگ و میر ناشی از آن در ایران و جهان و راه کارهایی جهت تشخیص درمان و پیشگیری از آن در جوامع شهر

 باشد.

مروری بر  بررسی به مقالات متعدد بندی جمع نیز و متون با بررسی که است مروری مقاله یک حاضر : مطالعهروش جستجو

های  پایگاه در انگلیسی منابع اصیل از متون بررسی انجام است. برای اپیدمیولوژی، پیشگیری و درمان سرطان پروستات پرداخته

Science Direct  ،Pub med, Google Scholar شامل فارسی الکترونیکی های در بانک معادل هایواژه کلید از نیز و 

 اطلاعات ، پژوهشگاه(Iran medex)ایران  پزشکی علوم مقالات اطلاعات ، بانک(SID)دانشگاهی  جهاد علمی اطلاعات پایگاه

مجلات  آرشیو به مراجعه با همچنین و(Magiran) نشریات کشور  اطلاعات بانک ، (Iran Doc)علمی ایرانی و مدارک

: یافته ها.است شده انجام فارسی علمی پژوهشی مجلات در چاپ شده فارسی و مقالات دسترس در منابع بررسی و کتابخانه

سال به  ٥0درصد مردان بالای  ٥0تا  ٩0دومین سرطان رایج بعد از پوست بوده و چهارمین سرطان شایع در کل جهان می باشد که 

مرد یک نفر مبتلا می  ٦این بیماری مبتلا می باشند و شیوع بالای این سرطان در مردان میانسال و مسن منحصر به فرد است و از هر 

مرد دارای سرطان پروستات تشخیص داده می  ٦70000نفر به علت ابتلا به این بیماری فوت می شوند که سالانه بیش از  ٩1به 2شود 

در آمریکا می باشد. که این سرطان هشتمین علت مرگ در اثر سرطان در ایران بشمار  140000در اروپا و  11٥000شود که حدودا 

: این مطالعه نشان داد که سن ،سبک زندگی ورژیم غذایی و مصرف الکل و سیگار از جمله عوامل خطر ابتلا نتیجه گیری.می رود

ه مردان موارد فوق را جدی گرفته و با عوامل خطر مقابله کرده و از  یک سن   به سرطان پروستات می باشد لذا پیشنهاد می شود ک

 سال و بیشتر، سالانه مورد آزمایش های غربالگری در رابطه با سرطان پروستات قرار گیرند . ٥٥خاص مثل 

 : اپیدمیولوژی سرطان پروستات ، ایران ، سن  کلید واژه
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 های درمان آن مروری بر اتیولوژی سرطان روده و راه

 ٩، مریم سهرابی1، علی زارعی2عرفانه رستگار

 گروه پرستاری، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی،آباده، ایران -2

 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده،  ایران -1

 شیراز، ایراندانشکده پرستاری حضرت زهرا)س( آباده، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  -٩

علت جدید 2٩44٣0:سرطان کولورکتال شایع ترین سرطان دستگاه گوارش و یکی از معضلات جهانی است. حدود زمینه و هدف

سال، سابقه  ٥0علت در زنان( تخمین زده شده استچ از جمله این عوامل می توان به سن بالای  ٦٩٦70علت در مردان و  70510)

نفر از هر صدهزار نفر می باشد، بنابراین 1٦ه نمود. میزان مرگ ومیر به علت سرطان مذکور در ایران فامیلی، الکل سیگار و...اشار

 درمان این بیماری حائز اهمیت است و هدف پژوهش حاضر نیز مروری بر اتیولوژی و راه های درمان سرطان روده است.

اتیولوژی  بررسی به مقالات متعدد بندی جمع نیز و متون با بررسی که است مروری مقاله یک حاضر مطالعه روش جستجو:

 Scienceهای  پایگاه در انگلیسی منابع اصیل از متون بررسی انجام است. برای سرطان روده و راه های درمان آن پرداخته

Direct  ،Pub med, Google Scholar پایگاه شامل فارسی الکترونیکی های در بانک معادل هایواژه کلید از نیز و 

و  اطلاعات ، پژوهشگاه(Iran medex)ایران  پزشکی علوم مقالات اطلاعات ، بانک(SID)دانشگاهی  جهاد علمی اطلاعات

 مجلات کتابخانه آرشیو به مراجعه با همچنین و(Magiran) نشریات کشور  اطلاعات بانک ، (Iran Doc)علمی ایرانی مدارک

 .است شده انجام فارسی علمی پژوهشی مجلات در شدهچاپ  فارسی و مقالات دسترس در منابع بررسی و

:عوامل زیادی از جمله مصرف سیگار، الکل، چاقی، سابقه فامیلی و... در ابتلا به این سرطان موثر است و روش های درمانی یافته ها

درصد از بیماران پس 40 تا٩0آن شامل جراحی )رایج ترین روش درمان(، شیمی درمانی و رادیو تراپی است، با این حال در حدود 

از جراحی عود سرطان را نشان می دهند. فعالیت های بدنی، رژیم غذایی و مصرف داروهای شیمیایی و گیاهی از جمله قهوه تلخ و 

 چای سبز در درمان آن موثر است.

ی و در مراحل ان داروی:در مراحل اولیه با تغییر سبک زندگی،شیمی درمانی،مصرف داروهای شیمیایی و همچین گیاهنتیجه گیری

 پیشرفته تر با انجام عمل جراحی و رادیوتراپی می توان آن را درمان کرد.

 :سرطان روده، اتیولوژی، شیمی درمانی، درمان کلمات کلیدی

  



گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه ن خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش  5935اسفند ماه  6و5دندا

نپزشکی گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندا  دانش

 248 

 

 

 مروری بر اپیدمیولوژی و راه های پیشگیری از ابتلا به سرطان روده

 2زارعی کردشولی، میلاد 2، فاطمه شرفی1، علی زارعی2عرفانه رستگار

 گروه پرستاری، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی،آباده، ایران -2

 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده،  ایران -1

طان سر : امروزه سرطان یکی از معضلات مهم و اساسی بهداشت و درمان در سراسر جهان می باشد و شایع ترین نوعمقدمه وهدف

میلیارد دلار 5/4(می باشد بطوریکه هزینه های درمان آن در دنیا سالانه حدود %٩5دستگاه گوارش در ایران،سرطان کولورکتال)

برآورد می گردد. بنابراین خودمراقبتی و پیشگیری از  ابتلا به آن می تواند یکی از آرمان های جهانی باشد و  هدف پژوهش حاضر 

 ولوژی و راه های پیشگیری از ابتلا به سرطان روده می باشد.نیز مروری بر اپیدمی

اپیدمیولوژی  بررسی به مقالات متعدد بندی جمع نیز و متون با بررسی که است مروری مقاله یک حاضر : مطالعهروش جستجو

 Scienceهای  پایگاه در انگلیسی منابع اصیل از متون بررسی انجام است. برای و راه های پیشگیری از ابتلا به سرطان روده پرداخته

Direct  ،Pub med, Google Scholar پایگاه شامل فارسی الکترونیکی های در بانک معادل هایواژه کلید از نیز و 

و  اطلاعات ، پژوهشگاه(Iran medex)ایران  پزشکی علوم مقالات اطلاعات ، بانک(SID)دانشگاهی  جهاد علمی اطلاعات

 مجلات کتابخانه آرشیو به مراجعه با همچنین و(Magiran) نشریات کشور  اطلاعات بانک ، (Iran Doc)علمی ایرانی مدارک

 .است شده انجام فارسی علمی پژوهشی مجلات در چاپ شده فارسی و مقالات دسترس در منابع بررسی و

نفر در یک میلیون نفر و وابسته به جنس 447: سرطان کولورکتال چهارمین سرطان رایج در جهان می باشد. میزان وقوع آن یافته ها

اصل )از جمله عدم 21نفر(می رسد. با رعایت ٩2/000برابر در سال)1میزان آن به  10٩0می باشد. پیش بینی می شود که تا سال 

ن و کلسیم و...( می توان از ابتلا به سرطا Dمصرف سیگار و کاهش مصرف گوشت قرمز، ورزش، دریافت به اندازه ویتامین

کولورکتال پیشگیری کرد. میزان شیوع در ایران در نواحی شمالی کشور )رشت( بالاترین و در نواحی جنوبی )سیستان و بلوچستان 

 و کرمان( کمترین است.

: مطالعات نشان می دهد که،سرطان کولورکتال یکی از شایع ترین نوع سرطان ها و یکی از عوامل اصلی مرگ و میر نتبجه گیری

 گانه می توان از ابتلا به این بیماری پیشگیری کرد.21بشری است اما با خودمراقبتی و رعایت اصول  در جوامع

 : سرطان کولورکتال، اپیدمیولوژی، روده.کلمات کلیدی
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 Cمروری بر اپیدمیولوژی، انتقال، پیشگیری و درمان هپاتیت 

 2، میلاد زارعی کردشولی 2، عرفانه رستگار1، علی زارعی2فاطمه شرفی

 گروه پرستاری، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران.2

 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران .1

یکی از عمده ترین مشکلات بهداشتی در جهان و یکی از دلایل شیوع مرگ و میر در افراد مبتلا به  Cهپاتیت  زمینه  و هدف :

HIV  می باشد. این بیماری توسط ویروس هپاتیتC  و از راه های خونی انتقال می یابد. بنابراین هدف این مقاله مروری بر اپید

 . میولوژی و راه های انتقال، پیشگیری و درمان آن می باشد

بررسیاپیدمیولوژی،  به مقالات متعدد بندی جمع نیز و متون با بررسی که است مروری مقاله یک حاضر مطالعهروش جست وجو:  

 Scienceهای  پایگاه در انگلیسی منابع اصیل از متون بررسی انجام است. برای پرداخته Cانتقال، پیشگیری و درمان هپاتیت 

Direct  ،Pub med, Google Scholar پایگاه شامل فارسی الکترونیکی های در بانک معادل هایواژه کلید از نیز و 

و  اطلاعات ، پژوهشگاه(Iran medex)ایران  پزشکی علوم مقالات اطلاعات ، بانک(SID)دانشگاهی  جهاد علمی اطلاعات

 مجلات کتابخانه آرشیو به مراجعه با همچنین و(Magiran) نشریات کشور  اطلاعات بانک ، (Iran Doc)علمی ایرانی مدارک

  .است شده انجام فارسی علمی پژوهشی مجلات در چاپ شده فارسی و مقالات دسترس در منابع بررسی و

درصد برآورد شده است. درصد توزیع این ویروس در جوامع مختلف )آفریقا  0/ 2٦سرعت شیوع این ویروس در ایران  یافته ها :

 250درصد کل جمعیت جهان ) 5/1درصد و...( متفاوت می باشد. این ویروس  توانسته  5/74، استرالیا ٦4، آسیا ٩/2،آمریکا 1/٣

  در بین استفاده کنندگان از داروهای وریدی هستند.میلیون نفر( را مبتلا نماید و بیشترین شیوع 

با توجه به راه های انتقال این ویروس، توجه اصلی ما باید بر روی پیشگیری، تشخیص به موقع و شروع دوره درمان  نتیجه گیری:

 باشد.

 ، ویروس،  پیشگیریCاپیدمیولوژی، هپاتیت  کلید واژه ها: 
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 نی مرتبط با اعتیاد و اختلالات پاتوفیزیولوژیکی آنمروری گذرا بر بیماری های جسما

 ، راضیه سازگارفر٩، علی زارعی2، سجاد زارعی2یاسر زارعی کردشولی

 آباده، ایران   واحد آباده،دانشگاه آزاد اسلامی، .2

 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران .1

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  شیراز، ایران .٩

عوامل مختلفی از جمله عوامل فردی، روانی، زیستی و ژنتیکی در ایجاد اعتیاد نقش دارد. در بررسی سابقه بیماری  زمینه و هدف:

و  % ٥/2٣ا اسکلتی ب–بیماری های عضلانیهای جسمی قبل از اعتیاد که دلیل و محرک اصلی در گرایش به اعتیاد بوده است وجود 

موارد ابتلاء، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در زمینه ی بیماریهای  % ٩/27سپس بیماری های دستگاه عصبی وگوارش با

اسکلتی -عضلانی و دستگاه ٥/2٣، دستگاه عصبی با  %٩0جسمی بعد از اعتیاد هم بیشترین موارد ابتلاء مربوط به دستگاه گوارش با 

گزارش شده است. خطر ابتلا به ایدز و هپاتیت از طریق سرنگ های تزریقی در افراد معتاد نیز زیاد است. فرد معتاد به   % 1/2٥با

مورفین در صورت عدم مصرف، به سندروم قطع آن مبتلا می شود که از جمله نشانه های جسمانی مانند درد، اختلالات گوارشی، تب 

 لائم روانی از قبیل بی خوابی، تحریک پذیری، افسردگی و... اشاره کرد.و لرز و ع

بیماری های  بررسی به مقالات متعدد بندی جمع نیز و متون با بررسی که است مروری مقاله یک حاضر مطالعه روش جستجو:

 پایگاه در انگلیسی منابع اصیل از متون بررسی انجام است. برای جسمانی مرتبط با اعتیاد و اختلالات پاتوفیزیولوژیکی آن پرداخته

 فارسی الکترونیکی های در بانک معادل هایواژه کلید از نیز و Science Direct  ،Pub med, Google Scholarهای 

 ، پژوهشگاه(Iran medex)ایران  پزشکی علوم مقالات اطلاعات ، بانک(SID)دانشگاهی  جهاد علمی اطلاعات پایگاه شامل

 آرشیو به مراجعه با همچنین و(Magiran) نشریات کشور  اطلاعات بانک ، (Iran Doc)علمی ایرانی مدارکو  اطلاعات

 .است شده انجام فارسی علمی پژوهشی مجلات در چاپ شده فارسی و مقالات دسترس در منابع بررسی و مجلات کتابخانه

 بسیاری از بیماری ها در ایجاد اعتیاد موثرند و از طرفی اعتیاد نیز برخی از بیماری ها را به دنبال دارد.  یافته ها:

شناسایی بیماری هایی که در ایجاد اعتیاد موثرند می تواند تاثیر بسزایی در پیشگیری از اعتیاد و بهداشت فردی و  نتیجه گیری:

 اجتماعی داشته باشد.

 اد، دوپامین، مورفین، بیماری های جسمانیاعتی کلمات کلیدی:
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 مروری گذرا بر عوارض و اپیدمیولوژی اعتیاد در ایران و جهان 

 ٩، مریم سهرابی1، علی زارعی2، سجاد زارعی2 یاسر زارعی کردشولی

 ، آباده، ایرانه،واحد آباددانشگاه آزاد اسلامی،  .2

 دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایرانباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آباده،  .1

 دانشکده پرستاری حضرت زهرا)س( اباده، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  شیراز، ایران  .٩

اعتیاد شامل وابستگی دارویی است که درآن مصرف یک دارو یا یک خانواده دارویی برای فرد اولویت بیشتری  سابقه و هدف:

یاک از چند هزار سال قبل به عنوان ماده ی دارویی و شفابخش رایج بوده و ازحدود قرن دهم پیدا می کند.درایران نیزاستفاده از تر

میلیونی اختلال وابستگی به مواد مخدر  100هجری قمری مورد سوء مصرف قرار گرفته است. آمارهای جهانی حاکی از شیوع 

در کشورهای آسیایی  %20ت مصرف کننده مواد از است.بر پایه گزارش اداره مواد و جرائم سازمان ملل، نسبت زنان در جمعی

میلیون در معرض خطر هستند. 44درصد درکشور های اروپایی می باشد.حدود دو میلیون نفر از جمعیت ایران مبتلا است وحدود 40تا

معتاد به مواد شبه  مردان ایران، قزاقستان و سپس روسیه سفید به ترتیب بیشترین آمار اعتیاد درجهان را دارند.در ایران نسبت زنان به

تخمین زده اند که اکثر آنها برای تامین محل سکونت تن فروشی کرده، بیشترمواقع روابط جنسی نا ایمن داشته اند  ٩1به21افیونی را 

 و از خشونت شرکای جنسی خود رنج می برند.

 بررسی به تجربی متعدد مقالات بندی جمع نیز و متون با بررسی که است مروری مقاله یک حاضر مطالعه روش جستجو:

های  پایگاه در انگلیسی منابع اصیل از متون بررسی انجام است. برای عوارض و اپیدمیولوژی اعتیاد در ایران و جهان پرداخته

Science Direct  ،Pub med, Google Scholar شامل فارسی الکترونیکی های در بانک معادل هایواژه کلید از نیز و 

 اطلاعات ، پژوهشگاه(Iran medex)ایران  پزشکی علوم مقالات اطلاعات ، بانک(SID)دانشگاهی  جهاد علمی اطلاعات هپایگا

مجلات  آرشیو به مراجعه با همچنین و(Magiran) نشریات کشور  اطلاعات بانک ، (Iran Doc)علمی ایرانی و مدارک

 .است شده انجام فارسی علمی پژوهشی مجلات در شدهچاپ  فارسی و مقالات دسترس در منابع بررسی و کتابخانه

اعتیاد یک معظل جهانی است که به سرعت در حال گسترش است و با بسیاری از بیماری ها و ناهنجاری های فردی و  یافته ها:

 اجتماعی در ارتباط می باشد 

 .دارد سلامت فردی و اجتماعی و بهداشت جهانیدرمان و به ویژه پیشگیری از اعتیاد تاثیر بسزایی در اقتصاد، نتیجه گیری: 

 اعتیاد، اپیدمیولوژی، مواد مخدر، تریاککلمات کلیدی:
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Assessment of sleep quality among health sciences students living in dormitory 

Alireza Dehdashti1*, Mahshid Bahrami2, Meysam Karami2 

1-Research Department for Social Determinants of Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.

  

2-Occupational Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 

Introduction: Sleep disturbances have been associated with an increased risk of health 

problems among higher education students. The purpose of this survey was to determine the 

prevalence and identify the factors that influence the sleep quality in dormitory students. 

Materials and Methods: We applied a descriptive and cross-sectional survey. The participants 

consisted of 249 health sciences students at Semnan University of Medical Sciences. Data were 

collected through a self-reported reliable and validated questionnaire. 

Results: the student’s average age was 21.7. In overall, 80.7% of female and 72.1% of male 

students revealed less sleep quality. Mental engagement commonly reported as a risk factor for 

sleep disturbance (53.8%). Approximately half of students perceived daytime somnolence as 

sleep disorder consequence. 

Conclusion: Our results indicated high prevalence of poor sleep quality among university 

students. Sleep disorders should be considered a major health concerns among dormitory 

students. Providing better environmental conditions, training and advisory programs may help 

to improve students’ sleep quality and academic achievement.    

 

Keywords: sleep quality, risk factors, students  
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 33بررسی عوامل موثر در انجام ماموگرافی غربالگری زنان  زنجانی در سال 

  2،فریبا باقری2سیده فاطمه حسینی*

 علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران دانشکده پیرا پزشکی ، دانشگاه  .2

: با وجود موثر بودن ماموگرافی غربالگری در شناسایی زودهنگام سرطان پستان، درصد پایینی از زنان جامعه ما به انجام این امر مقدمه

ز موانع منجر به گری و نیراغب هستند. بنابراین ما برآن شدیم این مطالعه را با هدف تعیین فاکتور های دخیل در انجام ماموگرافی غربال

 عدم انجام آن انجام دهیم. 

: این یک مطالعه مقطعی و توصیفی بود که در طی آن کلیه زنانی که جهت انجام ماموگرافی به مرکز ماموگرافی مواد وروش ها

ود که به روش نمونه نفر ب 2٥0بیمارستان آیت اله موسوی زنجان مراجعه می کردند وارد مطالعه شدند. حجم نمونه مورد مطالعه 

گیری در دسترس نمونه  ها انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه بود. معیار ورود به مطالعه مراجعه فرد 

زار آوری وارد نرم افبه مرکز ماموگرافی برای انجام ماموگرافی و رضایت فرد برای شرکت در مطالعه بود. اطلاعات پس از جمع

SPSSو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. شد 

:نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین منبع آگاهی دهنده برای انجام ماموگرافی غربالگری، توصیه پزشک بوده است و یافته ها

ربالگری غآگاهی بوده است. بین وجود سابقه توده خوشخیم واقدام به ماموگرافی بیشترین علل عدم انجام ماموگرافی غربالگری، نا

وجود سابقه توده  بودند. بین رابطه وجود داشت و افرادی که سابقه توده خوشخیم داشتند بیشتر اقدام به ماموگرافی غربالگری نموده

بدخیم واقدام به ماموگرافی غربالگری رابطه وجود داشت و افرادی که سابقه توده بدخیم داشتند همگی اقدام به ماموگرافی غربالگری 

 بودند.نموده 

گردد تا هاد میآگاهی بوده ولذا پیشن:با توجه به نتایج این مطالعه، مهمترین علت عدم انجام ماموگرافی غربالگری ، نانتیجه گیری

وزارت  ریزی شود و تدابیر لازم از سویدر زمینه آگاهی بخشی نسبت به غربالگری در سطح وسیع اقشار مختلف زنان جامعه برنامه

 اندیشیده شود. بهداشت ودرمان

 سرطان پستان، ماموگرافی، غربالگریواژگان کلیدی:
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Exploration the effectiveness of Obstetrics and Gynecology information system in 

hospitals of a developing country 

Babamohamadi H1 , Kahouei M*1, Gangjoo M 1, Nejat M1 

1.Faculty of Nursing and Allied Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.  

 

Introduction: Obstetrics and gynecology information systems are designed to replace paper 

charts, interact with other clinical wards of hospital, and to better care for patients. This 

qualitative study was performed to obtain the perception of midwives about the effectiveness 

of information systems. 

Method: In this qualitative study, data were collected through semi-structured and in-depth 

interviews and analyzed by content analysis and constant comparison method. Participants 

were 15 midwives from obstetrics and gynecology units of affiliated hospitals of Semnan 

University of Medical Sciences, Iran. Purposeful sampling method was used and continued 

until data saturation. 

Results: The several themes that emerged from the interviews were divided into strength and 

weak points. Strength points included the acceleration of data documentation, reduction of 

costs and time, and the weakness points were repetition of tasks, low computer literacy of the 

staff, system restrictions on registration and editing, closed system and reduced the role of 

midwives in patient care. 

Conclusion: Midwives were faced with challenges in the use of information systems indicating 

the lack of quality of the information system. It seems that reinforcing strength points and 

resolving hardware and software problems can increase obstetrics and gynecology staff’s 

acceptance of this information system and reduce their cultural resistance toward it. 

Keywords: Effectiveness, Obstetrics and Gynecology information systems, Qualitative study, 

Content analysis 
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 و پروتکل نحوه استفاده از داروها (: با تاکید بر مدیریت راه هواییACLSریوی پیشرفته )احیاء قلبی

 2، محسن سلیمانی*2دکتر محمدرضا عسگری

 علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران های پرستاری، گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاهمراقبتمرکز تحقیقات  -2

شود تا عملکرد می انجام ریویقلبی ایست در هنگامریوی و تهویه  خون گردش به منظور برقراری که است (، اقداماتیCPR) ریویقلبی احیاء

احیاء ، عملیات 102٥( در سال AHAآمریکا ) قلب انجمن توسط شده ارائه هایروش آخرین های حیاتی بدن به خصوص مغز حفظ شود. بر طبقاُرگان

 گیرد:یموجود در سه سطح ذیل انجام م طبی و امکانات احیاءکننده آموزش میزان به ( بستهCPR) ریویقلبی

 

 پایه ریویاحیاء قلبی (BCLS) 

 - پیشرفته ریویقلبی احیای (ACLS) 

 -ریوی طولانیحمایت قلبی( مدتPCLSپس از برگشت فعالیت قلب و ریه بیمار ) 

افراد  توسط و تکنیکی پیشرفته توجهات فرد، و انجام داشتننگه زنده ( جهتBCLS) فوری توجهات انجام (، شاملACLSریوی پیشرفته )احیاء قلبی

ای تکمیلی ه، و مراقبت، و غیره(الکترولیتی ها، اختلالآریتمی نمودن برطرف )جهت ضروری ، داروهایپیشرفته از امکانات ، با استفادهدیده آموزشمجرب 

 کمکی از وسایل ( استفاده1، )BCLS( 2جزء: ) 7 (، شاملACLSریوی پیشرفته )قلبی باشد. احیاءبیمار می وضعیت ریوی به منظور تثبیتبعد از ایست قلبی

( مراقبتهای تکمیلی بعد از 7داروها، و ) ( دادن٦، )وریدی خط ( گرفتن٥، )دفیبریلاسیون ( انجام4بیمار، ) ( مانیتورینگ٩و بهبود تهویه، ) اداره راه هوایی برای

حین احیاء  و بهبود تهویه یکی از موارد است که در اداره راه هوایی برای کمکی از وسایل باشد.استفادهبیمار می وضعیت نظور تثبیتریوی به مایست قلبی

ی ، لوله ترکیباشهتر لولهرسانی، اکسیژن ، آمبوبگ، وسایلدهانی یا بینی Airwayاز  استفاده ( باید مورد توجه باشد که شامل:ACLSریوی پیشرفته )قلبی

ریوی پیشرفته داروها نیز یکی دیگر از اجزاء اساسی احیاء قلبی باشد.دادن(، و غیره میLMAتیوب(، و راه هوایی ماسک حنجره )تراشه و مری )کامبی

(ACLSمی )د. دو داروی شونالکترولیتی تجویز می لاتاسیدوز و اختلا ها، و تصحیحآریتمیو درمان  ، پیشگیریخون جریان برقراری باشد. داروها جهت

 اولین باشند. آدرنالینریوی می( به دنبال ایست قلبیACLSریوی پیشرفته )آدرنالین و آمیودارون از داروهای اصلی و شایع مورد مصرف در حین احیاء قلبی

پر نکرده است. آمیودارون هم به عنوان یکی انتخاب ارجح و  CPRین را در نفرشود و هنوز هیچ دارویی جای اپیمی استفاده که همیشه بوده CPRدارو در 

از واجبات برای پرسنل پزشکی بوده و به عنوان مهمترین  CPRباشد.از آنجایی که فراگیری اصول و فیبریلاسیون بطنی می اول در درمان دارویی تاکیکاردی

ه پرسنل و دانشجویان گروه علوم پزشکی در فراگیری آن فعالانه شرکت داشته باشند، و از طرفی باشد، و لازم است کموضوع در فوریتهای پزشکی مطرح می

( را طبق ACLSریوی پیشرفته )سال یکبار تجدید شوند. نویسندگان این مقاله آمادگی دارند احیاء قلبی 1ها باید هر ها و مهارتضرورت دارد که این آموزش

و بهبود تهویه و نحوه استفاده از داروها را در  اداره راه هوایی برای کمکی از وسایل ( با تأکید بر استفادهAHAآمریکا )( انجمن قلب 102٥پروتکل جدید )

ا نشجویان را باقالب یک کارگاه در سومین همایش سالیانه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به صورت تئوری و عملی ارائه نمایند تا بدین ترتیب د

 آخرین یافته در این زمینه آشنا شده و دانش تئوری و مهارتهای عملی آنها افزایش یابد.

 دارو ، مدیریت راه هوایی،ACLSپیشرفته،  ریویقلبی ، احیایCPR ریوی،قلبی احیاء های کلیدی:واژه
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 30-35بیمار در بیمارستان کوثر سمنان سال بررسی نحوه اجرای فرایند آموزش به 

 2زهرا صیادجو، 2فاطمه رفیعی، 2سکینه صیادجو

 ، سمنان، ایراندانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پرستاری، .2

 و افتد می اتفاق یادگیری آن موجب به که شده طراحی و منظم سیستماتیک، هدفمند، است فرایندی بیمار به آموزش مقدمه:

 و افزایش یافته خود از درمراقبت او توانایی و صلاحیت و شود می ایجاد تغییر بیمار مهارت و نگرش آگاهی، در آن به دنبال

مطالعه  .کند پیشگیری می بالقوه ارض عو در بروز از و افزایند می وی رفاه و سلامت سطح به که میدهد انجام را هایی فعالیت

 طراحی شده است.٣4-٣٥حاضر به منظور بررسی نحوه اجرای فرایند آموزش به بیمار دربیمارستان کوثر سمنان سال 

بیماربستری در بخشهای مختلف بیمارستان کوثر که آموزش دریافت نموده بودند  2٥0 مقطعی، مطالعه این در :روشها و مواد

  .بود مورد( 25 اطلاعات چک لیست کنترل و نظارت بر برنامه آموزش به بیمار) شامل جمع آوری مورد بررسی قرار گرفتند.ابزار

و  2٦نسخه    SPSSآماری  افزار نرم از استفاده با امتیازات کسب شده در سه سطح ضعیف،متوسط و خوب قرار گرفتند. اطلاعات

 .شدند تحلیل و تجزیه توصیفی آزمونهای

مستندات برگزاری کمیته آموزش به بیمار،اجرای  %200(  مذکر بودند. %٩/٥7نتایج نشان داد از بیماران آموزش دیده ) یافته ها:

برنامه آموزش گروهی و ارزیابی کیفیت آموزش و پمفلت ،پکیج آموزشی در بخش ها موجود می باشند. اکثریت اقدامات انجام 

عدم وجود امضاء  %٦/2٦عدم مشخصات کامل بیمار، %1٦شده در گزارش پرستاری،عدم ثبت آموزش های ارائه  %٩1نشده بترتیب 

عدم تحویل اصل برگ آموزش در هنگام ترخیص و موجود نبودن کپی آن در پرونده  %20یا اثر انگشت آموزش گیرنده،

بیماران از آموزش حین  نداشتن آگاهی %٦/٦نبودن زونکن و خطی مشی و دستورالعمل آموزش به بیمار در بخش ها ،%٩/٣بیمار،

تکمیل نشدن آموزش مرحله ترخیص،عدم ثبت  %٦بستری، عدم تکمیل و موجود نبودن آموزش حین بستری در پرونده)هر کدام(و 

مشخصات آموزش دهنده و آگاهی ناکافی بیماران از آموزش های بدو ورود و زمان ترخیص می باشند. از نظر کسب امتیازآموزش 

 متوسط قرار داشت. %4/٩وضعیت خوب و  در %٦/٣٦به بیمار 

ارزشیابی دقیق از اجرای آموزش به بیمار و توجه به نقاط مثبت و منفی آن ،وجود امکانات کافی  وتوجه  بحث و نتیجه گیری:

 د بود.همسئولین به امر آموزش به بیمار بعنوان بخشی از مداخلات مراقبتی و درمانی در ارتقای کیفیت آموزش به بیمار موثر خوا

 : فرآیند آموزش،بیمار، پرستارکلیدی لغات
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 میلادی 3156مقایسه حادثه قطار سمنان با سایر حوادث قطار اتفاق افتاده در سال 

 *1، عباسعلی ابراهیمیان2سید محمدتقی شاهچراغ

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران  . 2

 های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانمرکز تحقیقات مراقبت. 1

دامغان در -حوادث متعددی برای قطارها در سراسر دنیا بوجود آمده است. حادثه قطار محور سمنان 102٦در سال :مقدمه و هدف

نشان دادن وسعت حوادث بوجود آمده مورد استفاده  هایی که برایرود. یکی از روش، یکی از این حوادث به شمار می٥/٣/٣٥تاریخ 

گیرد، مقایسه آن با حوادث مشابه است. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه حادثه قطار سمنان با سایر حوادث قطار اتفاق افتاده قرار می

 میلادی انجام شد. 102٦در سال 

بود.  102٦ه پژوهش کلیه حوادث ترافیکی ثبت شده در سال مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است. جامعه و نمون:روش مطالعه 

پس آوری گردید. سپس از اخذ مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، اطلاعات مربوط به حادثه قطار سمنان جمع

ا استفاده از آمار توصیفی آوری شد. در نهایت بجمع 102٦با جستجو در منابع الکترونیکی، اطلاعت مربوط به حوادث قطار در سال 

 مقایسه گردید.    102٦اطلاعات مربوط به حادثه قطار سمنان ارزیابی شده و با سایر حوادث مشابه در سال 

 4٥نفر مصدوم و  57بود. در این حادثه  102٦حادثه قطار سال  ٦٩حادثه قطار سمنان پنجاه و هشتمین حادثه قطار در بین :یافته ها 

نفر زخمی  2٥0نفر کشته و  2٥0مربوط به حادثه قطار کانپور هند بودکه در آن  102٦شدیدترین حادثه قطار در سال نفر کشته شدند. 

به علت خروج قطار از ریل اتفاق افتاده بودند. حادثه قطار سمنان از این لحاظ که ناشی از  102٦شدند. اکثر حوادث قطار در سال 

جولای و  21نوامبر، آندریای ایتالیا در  ٩حادثه قطار نزدیکی ایستگاه لاندی کراچی در برخورد دو قطار با یکدیگر بود مشابه 

 ژانویه بود. 10کاگلیاری ایتالیا در 

شود. از نظر محسوب می 102٦از نظر تعداد مصدومین حادثه قطار سمنان جزء مرگبارترین حوادث قطار در سال :نتیجه گیری 

آید. این مطالعه نشان داد که سمنان جزء معدود حوادث برخورد دو قطار در این سال به حساب میمکانیسم حادثه نیز، حادثه قطار 

حادثه تصادف قطار یک حادثه نادر نبوده و در سراسر دنیا و حتی در کشورهای پیشرفته حوادث متعددی برای این وسیله نقلیه رخ 

 دهد.می

 حادثه، قطار، مصدوم:کلمات کلیدی
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دیدگاه پرسنل اتاق عمل نسبت به شاخصهای محیط کاری در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم بررسی 

 پزشکی سمنان

 1سعیدی، مهسا شاکری، ملیکا 1*،  هدی زنگیان 2علی فخرموحدی 

  دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانمرکز تحقیقات مراقبت پرستاری، گروه پرستاری کودکان و بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی،  -2

 علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشجوی کارشناسی هوشبری، دانشگاه  -1

 مقدمه و هدف: 

زنظام ااتاق عمل از بخشهای مهم نظام سلامت بوده که تاثیر چشمگیری روی سلامت آحاد جامعه دارد. با توجه به اهمیت این بخش 

اجتماعی، روانشناختی و عملکردی کارکنان داشته های های محیط کاری میتواند اثرات عمده روی ویژگیسلامت، مسائل و شاخص

ای سلامت بیماران را تحت تاثیر قرار میدهد. لذا این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه پرسنل اتاق عمل که در نهایت به صورت بالقوه

 ط کاری انجام گردید. نسبت به شاخصهای محی

 روش مطالعه: 

های بیمارستانهای کوثر و نفر از پرسنل اتاق عمل 1٥تحلیلی انجام شد. جامعه پژوهش شامل  -ای به صورت توصیفیمطالعه

 ی عملکردشاخص محیط کار»امیرالمومنین)ع( دانشگاه علوم پزشکی سمنان بودند. اطلاعات توسط پرسشنامه خود ایفا و استاندارد 

)به  4)به معنی کمی موافق( تا  2ای در محدوده دامنه 4گویه در مقیاس لیکرت  ٩2جمع آوری گردید. این پرسشنامه شامل « پرستار

معنی بسیار موافق( بود که علاوه بر کسب امتیاز کٌلی، دیدگاه پرسنل را در پنج زیر طبقه تحت عناوین مشارکت پرستاران در امور 

رستاری در ارتباط با حفظ کیفیت مراقبت، توانایی مدیریت پرستاری در حمایت از پرستاران، کفایت منابع و بیمارستان، اقدامات پ

بقات سنجید که با توجه به تعداد میانگین زیر طهای اثر گذار محیط کار میپزشک در محل کارچ نسبت به شاخص-روابط پرستار

کرد. در نهایت اطلاعات ر سه سطح مطلوب، متوسط و نامطلوب مشخص میشرایط محیط کار را د ٥/1در کسب امتیاز بالاتر از 

 بدست آمده توسط آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفتند. 

 ها: یافته

بود. میانگین  25/1٦±٦٩/٥درصد مرد بودند. میانگین سنی آنها نیز برابر با  2/٣درصد زن و  ٣/٣0از میان واحدهای تحت پژوهش، 

درصد کارشناس بودند. از  4/5٦درصد کاردان و  ٦/2٩بود. از نظر مدرک رشته تحصیلی  07/4±7٣/٥ت خدمتی پرسنل نیز سنوا

درصد شاغل در بیمارستان کوثر  ٦0درصد هوشبری بودند. همچنین  ٥/4٥درصد کارشناس اتاق عمل و  ٥/٥4نظر رشته تحصیلی نیز 

های محیط کار به صورت کلی و از نظر نگین امتیازات کسب کرده از نظر شاخصدرصد در امیرالمومنین شاغل بودند. میا 40و 

زیرطبقات مشارکت پرستاران در امور بیمارستان، اقدامات پرستاری در ارتباط با حفظ کیفیت مراقبت، توانایی مدیریت پرستاری در 

 ± ٥4/0، 0٥/1 ± ٦4/0، 01/1 ±٥1/0برابر با  پزشک در محل کار به ترتیب-حمایت از پرستاران، کفایت منابع و روابط پرستار
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بود که باتوجه به اینکه در هیچکدام از زیر طبقات میانگین  4تا  2در دامنه بین  ٦٥/2 ± ٦1/0و  1/2٥ ± 0/٥٦، 05/1 ± ٥5/0، 01/1

ن، جنس، بین بین س داریرا کسب نکرده بودند، شرایط محیط کار در سطح نامطلوب قرار گرفت. همچنین ارتباط معنی ٥/1بالای 

نوع بیمارستان، رشته تحصیلی، وضعیت استخدامی، سنوات خدمتی، سطح تحصیلات پرسنل و امتیازات کلی نسبت به شاخصهای 

 محیط کار مشاهده نشد. 

 گیری: نتیجه  

ت موضوع بیشتر است، لازم اسبا توجه به اینکه از منظر پرسنل پرستاری اتاق عمل شاخصهای محیط کار امتیاز بالایی را کسب نکرده 

مدنظر مسئولین قرار گرفته تا بتوان با تمهیدات و اقدامات لازم این مسئله را در راستای بهبود شرایط محیط کاری پرسنل و در نهایت 

 .  دهای موثرتری بردارند. همچین انجام مطالعات بیشتر با تعداد نمونه بیشتر نیز توصیه میشوارتقای سلامت مددجویان گام

 های کلیدی: واژه

 شاخص محیط کاری، اتاق عمل، پرسنل پرستاری
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 ECU (End-of-life Care Unit)های مراقبت ویژه مراحل انتهایی زندگی یا بررسی لزوم تشکیل بخش

 1، سمیه قزلو2محسن سلیمانی

 گروه مراقبت پرستاری ویژه و اورژانس، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ایران   2

  بخش جراحی زنان، بیمارستان کوثر، سمنان، ایران  1

 

ه ترین تدر بخش های مراقبت ویژه بدحال ترین بیماران برای آنکه زنده بمانند، تحت نظارت ماهرترین پرسنل و با پیشرف مقدمه:

تجهیزات مورد مراقبت قرار می گیرند. هزینه بالای این بخش ها محدودیت هایی را در پذیرش و بستری این بیماران ایجاد می کند. 

 در حال حاضر یکی از چالش های مراقبت در بخش های ویژه، پذیرش بیماران در مراحل انتهایی حیات در این بخش ها می باشد.

یک مطالعه توصیفی است از طریق بررسی مقالات و مستندات موجود و بررسی زمینه های مراقبتی، دیدگاه این مطالعه  روش کار:

صاحب نظران و امکانات موجود، لزوم تشکیل بخش های مراقبت ویژه مراحل انتهایی زندگی بصورت مجزا از بخش های مراقبت 

 رد نقد و بررسی علمی قرار گرفت. ویژه مو

یافته ها نشان داد که تشکیل بخش های مراقبت ویژه مراحل انتهایی زندگی، می تواند کیفیت مراقبت و رضایت خانواده  یافته ها:

ها را افزایش دهد و راه کار مناسبی برای هدفمند کردن مراقبت های تخصصی مبتنی بر فرهنگ موجود و استفاده بهینه از ظرفیت 

زایش شانس زنده ماندن بیماران در بخش های مراقبت ویژه باشد. به هر حال ایجاد چنین های بخش های مراقبت ویژه و همچنین اف

بخش هایی با چالش هایی همچون شناسایی موارد بستری در این بخش ها، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، نحوه مراقبت در این 

 چالش های اخلاقی همراه می باشد. بخش ها، فرسودگی شغلی و

در حال حاضر در کشور ما یکی از راه کارهای کاهش مشکلات مربوط به بستری بیماران در بخش های مراقبت  نتیجه گیری:

( می باشد. بنظر می رسد برنامه ریزی برای ارائه آموزش ECUویژه، ایجاد بخش های تخصصی مراقبت ویژه مراحل انتهایی زندگی )

ی زندگی کمک می کند تا ضمن حفظ آرامش و احترام بیماران و خانواده های تخصصی برای مراقبت از بیماران در مراحل انتهای

 ها بر اساس اصول علمی، شرعی و اخلاقی مراقبت از این بیماران به بهترین شکل ممکن انجام شود. 

 بخش مراقبت ویژه، مراحل انتهایی زندگی   واژه های کلیدی:
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 مطالعه مروریروش های نوین در مراقبت از زخم فشاری : یک 

 1فاطمه مندلاوی و شادی ملک میرزایی، 2علی فخر موحدی

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، سمنان ، ایران  -2

 علوم پزشکی سمنان ، سمنان ، ایران . هدانشکده پرستاری ، دانشگا-1

: یکی از مشکلات شایع در مراقبت های بهداشتی ، زخم فشاری است که در کیفیت زندگی اختلال ایجاد میکند و  مقدمه و هدف

باعث افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی میشود . این زخم ها از اختلال در خونرسانی بافت و در نتیجه نکروز سلولهای آن 

یری و درمان این زخمها وجود دارد .لذا این مقاله با هدف معرفی روشهای نوین بافت ناشی میشود . روش های متنوعی برای پیشگ

مراقبت از زخم فشاری تدوین گردیده تا شاید بتوان در ارتقای سلامت مددجویان و بهبودی بیماران مبتلا ، به اجماع نظر و شناخت 

 بهتری نائل شد. 

 googleو   science direct  ،pubmedهای  deta beas: این مطالعه با روش مروری سیستماتیک در  روش مطالعه

scholar   است . واژه های کلیدی مورد استفاده جهت جستجو منابع عبارت ازpressure ulcer   ،decubitus ulcer   و 

recumbent ulcer  بود که با استفاده از واژه های ترکیبیtreatment   ، intervention  وtherapy   به جستجوی مطالعات

بود . بعد از جستجو  102٥تا  1020با هدف متمرکز روشهای درمان و مراقبت تیز پرداخته شد . بازه زمانی جستجو مقالات از سال 

مقاله انتخاب شد .  10مقاله به دست آمد که در نهایت با توجه به فیلترینگ موردد نظر محقق مبنی بر انجام مطالعه روی انسان ،  1٥

 در نهایت مقالات نهایی از نظر محتوایی و روش شناسی به کار رفته مورد تحلیل قرار گرفتند . 

مقاله به صورت مداخله ای به مقوله زخم   2٣مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و  2مقاله انتخاب شده ی نهایی  10: از مجموع  یافته

یفی شناسایی عوامل خطر و مستعد کننده بیماران به زخمهای فشاری بود فشاری پرداخته بودند . هدف اصلی از انجام مطالعات توص

. یکی از موارد مهم در بروز زخمهای فشاری سوء تغذیه بود که در نهایت به این نتیجه نائل شده بودند که رژیم های غذایی پر 

در پیشگیری از زخم فشاری میتواند مفید  و همچنین دریافت مکمل آهن و کلسیم Eو   cپروتئین ، پر کالری و مکملهای ویتامینی 

واقع شود . در مطالعات مداخله ای نیز به  انواع ورشهای تکمیلی در بهبود زخمهای فشاری اشاره گردیده بود که از میان آنها میتوان 

کترومغناطیسی ، واج الاز پانسمان توسط عسل ، هیدروکلوئید ، تجویز اکسیژن موضعی با فشار بالا ، اسپری موضعی هموگلوبین ، ام

 روغن زیتون و ژل آلوئه ورا نام برد . در رابطه با هریک از موارد فوق به تفصیل در اصل مقاله صحبت خواهد شد . 

: یافته های پژوهش نشان میدهد که روش های متنوع و کارآمدی برای بهبود زخمهای فشاری وجود دارند اما با توجه به  نتیجه

داخلات توصیه میشود که به صورت ترکیبی از روشهای نختلف همراه با ملاحظات تغذیه ای در مراقبت از زخمهای هزینه زیاد انواع م

 فشاری اقدام گردد . 

 : زخم فشاری ، مراقبت ، درمانهای نوین . واژگان کلیدی
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بررسی عفونتهای بیمارستانی زخم های جراحی در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان طی 

 کسالی

 2افسانه نیکفر ،2سکینه صیادجو 

 ، سمنان، ایراندانشگاه علوم پزشکی سمنان. 2

:علی رغم پیشرفت های بسیار در علم پزشکی و جراحی هنوز هم اعمال جراحی با عوارض گوناگونی همراه است یکی از مقدمه

ب بوده و سبب افزایش موربیدیتی گاهی سباین عوارض عفونت های زخم جراحی است که دومین علت شایع عفونت بیمارستانی 

مرگ و میر نیز می گردد و از طرفی سبب بالا رفتن هزینه های سنگین درمانی و اقتصادی اجتماعی می شود .هزینه های اضافی ناشی 

 ونت زخم هایاز اقامت طولانی و دور ماندن از عرصه ی کار و تلاش را می توان اشاره کرد.مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان عف

طالعه : ممواد وروش کارجراحی دربخش های مختلف جراحی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان صورت گرفته است.

طی یکسال تحت عمل   ٣٥الی آبان ماه  2٩٣4به روش توصیفی مقطعی بوده و به روش سر شماری از کلیه بیمارانی که ازآذرماه سال 

-ساعت بستری بوده و زخم تمیز 45جراحی و داخلی بیش از  ICU بخش های جراحی عمومی، جراحی قرار گرفته بودند و در

آلوده داشته، انجام گرفت. در این مطالعه از روش بیماریابی فعال و غیر فعال استفاده شد.اطلاعات مربوط به عفونت زخم از طریق 

ر های سن، جنس، نوع عمل جراحی،بخش بستری، طول کشت زخم که قبل از شستشو و پانسمان زخم انجام گرفت وبر حسب متغی

نتایج نشان داد  یافته ها:مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. SPSSزمان بستری در بیمارستان جمع آوری و با استفاده از نرم افزار 

مرد،  %4/72د. اکثریت ( عفونت زخم جراحی دچار بودن%4/12مورد  ) 4٣موارد عفونت باکتریال  بیمارستانی،  115که از مجموع 

بیشتر از یک هفته در بیمارستان بستری بودند بطوریکه ارتباط معنی داری بین  %47سال( و2٩-44درگروه سنی بزرگسال ) ٩5%/7

خطر عفونت زخم های جراحی وسن بیماران، مدت زمان بستری، نوع بخش و محل جراحی بدست آمد.بر اساس نتیجه کشت های 

بخش های جراحی  برحسب نوع بخش بیشترین موارد عفونت مربوط به.بسیلا و اشرشیا کولی گزارش شدزخم جراحی باکتری کل

(4/72%، ) ICU( بوده است. از نظر نوع عمل زخم جراحی بیشترین بترتیب %1/21( و داخلی محل شالدون گذاری )%٦/1٩جراحی )

حی های مغز و اعصاب و قلب باز دچار عفونت شده بودند. ( و ما بقی جرا% 7/2٥، محل شالدون )%1٩/ ٦، عمومی  %41ارتوپدی 

مبتلایان به عفونت بیمارستانی  %5/7( بدست آمد. از نظر مرگ P<0/05ارتباط معنی داری بین عفونت زخم و نوع عمل جراحی)

ه بحث ونتیجه است.سال با عفونت تنفسی در بخش مراقبت های ویژه رخ داد 7٥فوت کردند.بیشترین مرگ در بیماران سنین بالای 

: جهت کاستن از عفونتهای بیمارستانی زخم های جراحی  اجرای صحیح اصول آسپتیک، پایش دائمی عفونت های جراحی گیری

 به عفونت ابتلا در بیماران قبل از جراحی سابقه و استعداد وبررسی وثبت گزارشات توسط کمیته های کنترل عفونت بیمارستان ها

 ز دقت بیشتر پرسنل اتاق عمل و بخشهای جراحی در حین کار تاکید می گردد. و نی بیمارستانی های

 :عفونت بیمارستانی،عفونت زخم جراحی، نوع عمل جراحیکلید واژه ها
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و پاشیدن ترشحات به چشم  و اقدامات انجام شده در  needle stickبررسی میزان موارد ثبت      

 سا ل 9کارکنان مجتمع آموزشی  پژوهشی درمانی  کوثرسمنان طی 

 2افسانه نیکفر ،2سکینه صیادجو  

 ، سمنان، ایراندانشگاه علوم پزشکی سمنان. 2

راه  آلودگی احتمالی عوامل عفونی منتقله از حوادث فرو رفتن سوزن به درون پوست و پاشیدن خون یا ترشحات به چشم و مقدمه:

از خطرات مهم شغلی تهدید کننده سلامت کارکنان مراقبت های بهداشتی و درمانی است.  HCVو  HIV  ،HBVخون نظیر 

برآورد موارد فرو رفتن سوزن به دست مشکل است،زیرا حتی در کشورهایی که نظام مراقبتی برای گزارش چنین مواردی وجود 

و پاشیدن ترشحات به چشم  و  needle stickاز آنها گزارش نمی شود. هدف از این  مطالعه، بررسی موارد ثبت  %70حدود دارد،

( در مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی سمنان بوده  2٩٣٥الی مهرماه  2٩٣٩سال )از فروردین ٩اقدامات انجام شده  در  مدت 

نفراز کارکنان شاغل و دانشجویان از بخش های  مختلف  2٥0مقطعی می باشد، -این مطالعه به روش توصیفیمواد و روشها:است.

یا پاشیدن خون یا ترشحات به چشم به پرستار کمیته کنترل عفونت مجتمع  needle stick سال پس از مواجهه با  ٩درمانی در طی

از  بررسی میزان خطر بیماری زایی ناشیمراجعه نمودند، پس ازتشکیل پرونده،اطلاعات حاصله در فرمهای مخصوص ثبت گردید و

جراحت نظیر اندازه گیری تیتر آنتی بادی کارکنان وهمچنین بیماران درصورت نیازانجام می شد، بطوریکه تعدادی از کارکنان 

 %٥5ن درمانیاکثریت کارکنا نتایج:مجددا واکسینه شدند.  Bدریافت داشته و افراد غیر مصون دوباره از نظر هپاتیت  ایمونوگلوبولین

عامل مواجهه را فرو رفتن سوزن  %٦/٣1با تحصیلات  لیسانس بوده اند. اکثریت   %٦/٥0سال و  10-٩0در گروه سنی   %٥5مونث و

کادر پرستاری،   %4/4٦پاشیدن خون یا ترشحات به چشم را گزارش نمودند. بیشترین میزان حادثه بترتیب  %4/7یا بریدگی دست و 

درجراحان اتفاق افتاده بود. بیشترین نیدل استیک  شدن کادر پرستاری بترتیب در  %1/4خدمات و  %٣/2٦دانشجویان و ٩/٩1%

، ما بقی داخلی، جراحی،آی سی یو، وسی سی یو روی داده بود. پوشش  %٩/17، اورژانس  %5/٩0بخشهای اتاق عمل و کت لب 

را کامل  Bافراد سابقه واکسیناسیون هپاتیت  %4/٣0کثریت آسیب دیدگان رضایت بخش بود بطوریکه ا Bواکسیناسیون هپاتیت 

افراد اقدامات اولیه  شستشوی زخم با آب و صابون و عدم فشار بر روی موضع انجام گردید بدلیل مصون  %200گزارش نمودند.

مجدد دریافت نمودند  Bت افراد غیر مصون بوده که واکسن هپاتی % ٥/٥یا ایمونوگلوبولین دریافت نکردند.  Bبودن واکسن هپاتیت 

هی از با توجه به نتایج میزان قابل توج بحث و نتیجه گیری:افراد شستشوی غشای مخاطی با آب فراوان داشته اند. % 1/20و 

کارکنان  در معرض آلودگی قرار داشته اند آموزش مستمرکارکنان درمانی و بویژه دانشجویان و افزایش سطح ایمنی کارکنان در 

جمع آوری و نگهداری و انتقال دفع مناسب و شناسایی افرا غیر مصون  وانجام اقدامات  و پایش آنها می تواند باعث  حین کار و

 کاهش احتمال خطر و آسیبهای شغلی  گردد.

 بیماری های منتقله از راه خون ، کارکنان مراقبتهای بهداشتی و درمانی، یدل استیک   :کلیدی واژگان
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 مادران کودکان بستری و میزان حمایت پرستاران از آناننیاز های 

 ٩، سیده فاطمه حسینی*1ابراهیم رحمانی مقدم ،2، آسیه مودی2فاطمه محلی

 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.-2

 بیرجند، بیرجند، ایران کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی-1

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.-٩

بیماری و بستری شدن کودک ، یکی از منابع اصلی تنش و اضطراب برای خانواده است . والدین جهت ارائه  مقدمه و هدف :

روحی برخوردار بوده و نیازهایشان برآورده شود . لذا این مطالعه با هدف بررسی مراقبت و حمایت کافی از کودک ، باید از آرامش 

 نیازهای مادران در طول بستری کودک در بیمارستان و حمایت پرستاران از آنها انجام گرفته است .

شهر قاین که نفر از کودکان بستری در بخش کودکان بیمارستان شهدای  200در این مطالعه توصیفی مقطعی  روش بررسی :

ساعت در بیمارستان حضور داشته اند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بررسی شدند . نیاز های مادران با  14حداقل 

مصاحبه  بصورت "حمایت پرستار از والدین  "نیازهای والدین کودکان بستری و حمایت پرستاران از مادران با ابزار  "پرسشنامه  

 تحلیل شد. 24ویرایش   SPSSبی قرار گرفت . داده ها با استفاده از نرم افزار آماری انفرادی مورد ارزیا

بر اساس نظرات مادران نیاز های مربوط به کسب اطلاعات از بالاترین اهمیت برخوردار بوده و نیازهای مربوط به  یافته ها :

سایراعضای خانواده به میزان زیادی برآورده شد . نیازهای دیگر اعضای خانواده هم از کمترین اهمیت برخوردار بود ولی به میزان 

 7٣/0ین مالی یا وسیله ای با میانگ –ادران بیشترین حمایت را در رابطه با حمایت مراقبتی زیادی در این بخش محقق شد . همچنین م

از سوی پرسنل دریافت کردند میانگین کل حمایت  ٥٩/1 ± ٥٦/0و کمترین حمایت را در رابطه با حمایت عاطفی با میانگین   1/٣٩±

 بود. 14/٥5 ± ٥1/٣پرستار از مادران نیز 

یی عوامل تنش زا جهت کاهش نگرانی های والدین و برآورده کردن نیازهای مادران در کنار نیازهای کودک شناسا نتیجه گیری :

و فراهم کردن امکانات لازم جهت تامین رفاه و آسایش والدین در بیمارستان بایستی مورد توجه برنامه ریزان و مدیران بیمارستان ها 

 قرار گیرد .

 ، حمایت پرستاری از والدین ، کودکان بستری نیازهای والدین کلید واژه ها :
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 جایگاه دکس مدتومیدین در بیهوشی

 سمانه علی یاری -مهدی فیض آبادی -*1محمدمهدی ارادتی

 0٣2074٥7110شماره تماس: 

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.2

 m.eradati.5731@gmail.comآدرس ایمیل: 

، sileoو با نام های تجاری  α 2 داروی دکس مدتومیدین به عنوان آگونیست گیرنده های آدرنرژیک:مقدمه

dexdor ،precedex   شناخته شده است.از این دارو به عنوان بی دردی ، کاهش اضطراب و آرامبخش در

اثرات این دارو از جمله کاهش فشارخون و ضربان قلب ،  بررسیبخش های جراحی و بیهوشی استفاده می شود.

 ضروذی به نظر می رسد.)شاخص اندازه گیری عمق بیهوشی( در بیماران   BISحفظ 

قاله به مطالعه مروری داروی دکس مدتومیدین پرداخته شد. برای جمع آوری اطلاعات در این م:روش مطالعه

مراجعه کردیم و تعدادی از  google scholar و  ,pubmed, sciencedirecبه سایتهای علمی 

 را مورد بررسی قرار دادیم. 102٦تا  1005مقالات سالهای 

ن می باشد که به جنس ، وزن و سابقه نارسایی احتقانی از اثرات مهم دکس مدتومیدین هایپوتانسیو:یافته ها

میلی متر جیوه است، این نکته قابل توجه  ٥4  dexdorبستگی دارد.در حالی که افت فشار خون توسط داروی 

به   bupivacaineدر اسپاینال کاهش فشار خون کمتری نسبت به   bupivacaineاست که ترکیب آن با 

د می کند.در نتیجه عوارض اسپاینال نظیر تهوع، استفراغ و سرگیجه کاهش پیدا می صورت تنها در بیمار ایجا

 کند.البته  کاهش فشار خون مخدرها نسبت به دکس مدتومیدین بیشتر است.

mailto:m.eradati.5731@gmail.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-2_adrenergic_receptor
http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-2_adrenergic_receptor
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ن در بیهوشی اسپاینال میباشد. همچنین ثبات ئداروی دکس مدتومیدین، یک داروی مطم:نتیجه گیری

دنبال دارد. در افرادی که دچار افت فشار خون هستند باید با احتیاط مصرف همودینامیک و سطح بیهوشی را به 

 شود.

 دکس مدتومیدین، بیهوشی های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 

 ای در بیماران مبتلا به سرطان و نقش پرستار در ارزیابی آنها بررسی مشکلات تغذیه

 *٩، دکتر محمدرضا عسگری1، معصومه فلاحی2مریم کاشانی

 بیمارستان معتمدی گرمسار، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -2

 بیمارستان سوم شعبان دماوند، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران -1

 ایرانهای پرستاری، گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، مرکز تحقیقات مراقبت -1

نووع  ٥00نووع سورطان و حوداقل  2٥0امروزه بوا افوزایش میوزان بوروز سورطان در جهوان روبورو هستیم. تقریبواً  :هدف مقدمه و

 که است شایعی پدیده سرطان، سوءتغذیه به مبتلا بیماران کننده مختلف برای سرطان در انسوان شناسوایی شده است. درعامل ایجاد

تغذیه تأثیر منفی بر پاسخ بیمار به درمان دارد و بروز عوارض جانبی  ماند. سوءمی دور نظر از بیماری و درمان پیگیری مسیر غالباً در

مناسب در برنامه درمان سرطان، نتایج   موثر تغذیه شود. در ارتباط با نقشدهد و سبب کاهش بقاء میناشی از درمان را افزایش می

یابد. با توجه به اهمیت موارد می کاهش مناسب غذایی رژیم مصرف با سرطان ناشی از مرگ %٩٥ به نزدیک دهد کهنشان می

 وش مطالعه:رالذکر، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت تغذیه در بیماران سرطانی و نقش پرستار در ارزیابی آنها انجام گرفت.فوق

، Cochraneهای اطلاعاتی در بانک شده مقالات ایندکسپژوهش،  این اهداف به رسیدن این یک مطالعه مروری بود. برای

Pubmed ،MEDLINE و ،SID  های کلیدی: مورد بررسی قرار گرفت. جستجو با استفاده از واژه 102٦تا  2٣٣0بین سالهای

از نظر شیوع،  ا:هیافته سرطان، تغذیه، مشکلات تغذیه، سوءتغذیه، و مراقبت پرستاری انجام شد و مقالات مربوطه استخراج گردید.

 سرطان، سوء به مبتلا بیماران %٥٩تغذیه بالینی دارند.  از تمام بیماران مبتلا به سرطان درجات مختلفی از علایم سوء %5٥در حدود 

 تغذیه،سوء کلی شیوع بر دارند. علاوه درمانی و ایتغذیه جدی مداخله به نیاز دارند که درصد زیادی از آنها  شدید و متوسط تغذیه

 کمترین و گوارش سرطانهای در ایتغذیه اختلالات میزان است. بیشترین شده نیز مشاهده سرطان مهم چند گروه در آن فراوانی

 نشان داد که ارزیابی :نتایجبوده است.  اشتهاییبی و در این بیماران، افسردگی مطلوب تغذیه مانع بود. بیشترین پستان سرطان در آن
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 پیشگیری است. همچنین در برخوردار ایویژه اهمیت از درمان دوره طول تمام در به سرطان مبتلا بیماران تغذیه وضعیت مداوم

نتیجه باشد. داشته مؤثری نقش تواندمی بیماران این زندگی کیفیت بهبود در و درمان روند ارتقاء و بهبود تغذیه، سوء روند ایجاد از

تغذیه در بیماران مبتلای به سرطان شایع است، که روند بیماری و درمان و کیفیت زندگی  درجات مختلفی از علایم سوء گیری:

دهد، لذا ارزیابی وضعیت تغذیه و مشکلات مربوطه در این بیماران به خصوص توسط پرستاران به عنوان آنها را تحت تأثیر قرار می

را با بیماران دارند بسیار حایز اهمیت است. در صورت وجود مشکل، ارجاع این بیماران به سطوح کسانی که بیشترین ارتباط درمانی 

 تواند تأثیر زیادی بر روند درمانی و نتایج آن داشته باشد.بالاتر مثل متخصصین تغذیه و اصلاح رژیم در این بیماران، می

 مراقبت پرستاری.سرطان، تغذیه، مشکلات تغذیه، سوءتغذیه، و  های کلیدی:واژه

 

 

 تاثیر بیماری های پریودنتال مادر بر عواقب بارداری

 2سارا عابدیان 

 گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران .2

تغییرات فیزیولوژیک بارداری بر بافت های دهان و لثه می تواند اثر داشته و باعث افزایش شدت مشکلاتی از قبیل التهاب،  مقدمه :

 خونریزی و تورم لثه گردند. بیماری های پریودنتال به عنوان یک کانون عفونی در بدن می تواند ایفای نقش کند.

ه و اطلاعات موجود در سیستم اینترنتی و پایگاه های اطلاع رسانی معتبر به بررسی مقال با بهره گیری از متون کتابخانه ای روش کار :

 های منتشر شده در این زمینه پرداخته شد.

که می توانند بر تولید سایتوکین ها تاثیر    نتایج تحقیقات نشان دادند که بیماری های پریودنتال عفونت هایی هستند یافته ها :

گذاشته و باعث ایجاد دردهای زایمانی زودرس، پاره شدن پرده های جنینی و زایمان زودرس می شود. تولد نوزاد نارس منجر به 

ن ها اد کم وزن در آافزایش مرگ و میر نوزادی نیز می شود. پژوهش ها نشان دادند بیماری های پریودنتال مادران باردار با تولد نوز

ارتباط دارد. همچنین پریودنتیت با افزایش فاکتورهای التهابی، به عنوان فاکتور خطر دیابت بارداری مطرح است. یافته ها نشان داد 

افراد بدون  برابر بیشتر از 7/٥که ابتلا به بیماری پریودنتال با دیابت بارداری ارتباط داشت و زنان باردار مبتلا به بیماری پریودنتال 

 بیماری پریودنتال به دیابت بارداری مبتلا می شوند.

با توجه به نقش وضعیت پریودنتال مادران باردار در سلامت فرزندان آینده آن ها، ضرورت یک برنامه   بحث و نتیجه گیری :

رمان شود. با پیشگیری و دریزی مناسب برای افزایش سطح آگاهی زنان و بهبود وضعیت دهانی آن ها بیش از پیش آشکار می 

بیماری های پریودنتال در زنان باردار می توان از وقوع این عوارض کاست. تایید سلامت پریودنتال زنان توسط دندانپزشک پیش از 

 اقدام به بارداری در این مسیر می تواند بسیار موثر باشد.

 بیماری پریودنتال، عواقب، بارداری کلمات کلیدی :
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Comparative Study of Critical Thinking Skills of Bachelor and Master Critical 

Care Nursing Students 

Hasan Babamohamadi1 , Ali Fakhr-Movahedi1 , Mohsen Soleimani1, Alireza Emadi*2  

1.Faculty of Nursing and Allied Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 

2. Deputy of Research and Technology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

Background: Promoting critical thinking skills is an essential outcome of graduate and 

postgraduate nursing education. 

Objectives: This study aims to compare critical thinking skills of bachelor nursing students 

(BS) and master critical care nursing students (MSc) in the academic years of 2014–2015. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 79 BS nursing students 

and 44 MSc critical care nursing students in three universities of medical sciences including 

Semnan, Tehran, and Kashan. The California Critical Thinking Test, Form B, was used for 

data collection. ANOVA, Mann-Whitney, and Kruskal-Wallis were also used for statistical 

analyses.  

Results: The mean scores of BS and MS nursing students were 11.14±3.01 and 10.05±3.33, 

respectively, which were not significantly different. The mean scores of three universities 

students were estimated as 9.84±3.13, 9.66±3.32, 11.79±2.92 for Semnan, Tehran, and Kashan 

Universities of Medical Sciences, respectively, and the total mean score was calculated as 

10.46±3.24. The scores of critical thinking domains based on university showed that Kashan 

University students gained higher scores in interference, and deductive and inductive reasoning 

domains in comparison with other universities.  

Discussion: The level of critical thinking in BS students was higher. The overall level of 

critical thinking skill was low for nursing students. The authors suggest that appropriate and 

effective methods should be considered to create and improve critical thinking in nursing 

education. 

Keywords: critical thinking, nursing students, education, nursing 
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 عیتی پرستاران بر حسب نوبت کاری بررسی میزان اضطراب موق

 2و محسن عمادی 1دکتر مجید میر محمد خانی،2*، دکتر نعمت ستوده اصل2دکتر علی اصغر قدس 

 مرکز تحقیقات پرستاری مراقبتهای ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -2

 مرکز تحقیقات مطالعات اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران  -1

 

 های رنج شاهد روز هر محیط بالین در اضطراب هسته مرکزی انواع اختلالات روانی تلقی می شود. پرستاران هدف: و سابقه 

 بیمارستان در پرستاران به نقش توجه با می کنند. بالایی را تجربهموقعیتی  و اضطراب هستند مردم ناراحتی های و ها سوگ فراوان،

میزان  بررسی هدف با مطالعه این بالاتر چه هر کیفیت با خدماتی ارائه راستای در نیز و گروه این سلامت روانی به توجه لزوم و ها

 گردید. انجام پرستاران بر حسب نوبت کاری  در اضطراب

پرستار زن بیمارستان های تحت پوشش تامین اجتماعی در تهران   7٦پرستار مرد و  41در این مطالعه توصیفی  مواد و روش ها:

تی آوری اطلاعات، پرسشنامه اضطراب موقعیبزرگ به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب  و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع

ای بر اساس مقیاس لیکرت بود که به هر کدام از عبارات بر اساس پاسخ ارائه شده سوال چهار گزینه  10اشپیل برگر بود که دارای 

متوسط به  4٩-٥٩متوسط به پایین،  ٩1-41اضطراب خفیف،  10-٩2تخصیص می یافت. در این مقیاس، نمره ی  4تا 2امتیازی بین 

 وSPSS 16 افزار نرم از استفاده با ها شد. دادهبه بالا اضطراب بسیار شدید می با 7٦شدید و  ٦٥-7٥نسبتا شدید،   ٥4-٦4بالا، 

 گرفت. قرار تحلیل مورد تحلیلی و توصیفی های آزمون

درصد از  5/20درصد دارای اضطراب متوسط و  70درصد از پرستاران دارای اضطراب خفیف،  ٥/27نتایج نشان داد  یافته ها:

( در نوبت کاری صبح %4/1٥نفر ) ٩0( در نوبت کاری درگردش و %٦/74نفر از پرستاران) 55اضطراب شدید برخوردار بوده اند. 

 (.=17/0p(فعالیت داشتند. نتایج نشان داد، تفاوت معنی داری بین اضطراب پرستاران بر اساس نوبت کاری وجود نداشت

و نظر به این که     (،%5/50می باشند ) دارای اضطراب پرستاران از توجهی قابل با توجه به این که تعداد گیری: نتیجه و بحث

ساز اضطراب  زمینه عوامل دارند، به نظر می رسد، توجه به رفع جامعه افراد ارتقاء سطح سلامت و بهبود در مهمی نقش پرستاران

می بایست مورد توجه  بهداشتی اولویت یک به عنوان چه در سطح فردی یا سازمانی برای کل پرستاران شیفت ثابت و در گردش 

 رد.جدی قرار گی

 اضطراب موقعیتی، پرستاران ، نوبت کاری  کلمات کلیدی:
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 بررسی کیفیت خواب پرستاران با توجه به شیفت کاری 

 

 2و محسن عمادی 1دکتر مجید میر محمد خانی *،2، دکتر نعمت ستوده اصل2دکتر علی اصغر قدس

 علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانمرکز تحقیقات پرستاری مراقبتهای ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه  -2

 مرکز تحقیقات مطالعات اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران  -1

 

 را مهمی نقش انسان روانی و جسمانی را تشکیل می دهد و در تجدید قوای انسان زندگی ریتم از قسمت مهمی : خوابمقدمه

هستند که در معرض بیخوابی قرار دارند و الگوی نامنظم  شیفت کاری دارای های گروه ترین شاخص از ایفا می نماید. پرستاران

هدف بررسی  با مطالعه این خواب و بیداری درآنها باعث کاهش کمیت و کیفیت خواب و کاهش عملکرد حرفه ای آنان می شود.

 گردید. میزان کیفیت خواب پرستاران بر حسب شیفت کاری انجام

پرستار  شاغل در بیمارستان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب  و مورد مطالعه   225در این مطالعه توصیفی  ها:مواد و روش 

( بود. PSQIآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته جمعیت شناختی و پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ )قرار گرفتند. ابزار جمع

کرت از دامنه ی صفر تا سه می باشد. مجموع امتیاز پنج یا بیشتر نشان دهنده کیفیت خواب امتیاز دهی به پاسخ ها بر اساس مقیاس لی

 پرسشنامه کاربردترین پر از و گردیده تائید جهان و ایران در تحقیقات متعددی در ها پرسشنامه این پایایی و نامطلوب است. روایی

 قرار تحلیل مورد تحلیلی و توصیفی های آزمون وSPSS 16 افزار نرم از استفاده با ها داده .شود می تلقی خواب حیطه در ها

 گرفت. 

ساعت و میانگین سابقه کار  ٦0/55±٥2/٩7، میانگین اضافه کاری  7٥/٩٥±25/٥نتایج نشان داد، میانگین سن پرستاران  یافته ها:

 5٣/٩خواب نمونه های پژوهش   کیفیت نمره متاهل بودند. میانگین %4/٦4پرستاران مجرد و  %5/27سال بوده است.  ٩2/22±٥/01

بود که بیان گر کیفیت نامناسب خواب در پرستاران بود. نتایج هم چنین حاکی از آن بود که بین کیفیت خواب پرستاران بر  ±41/7

 (.  =00٦/0p(حسب شیفت کاری تفاوت معنی دار مشاهده می شود

باشند. همچنین  پایین می خواب کیفیت دارای از پرستاران بالایی درصد نتایج این تحقیق نشان داد، گیری: نتیجه و بحث

 به توجه با لذا پایین تری نسبت به پرستاران با شیفت ثابت صبح برخوردار هستند.  خواب کیفیت نوبت کاری از پرستاران دارای

 خواب کیفیت بهبود جهت مناسب های ریزی برنامه انجام آنها، مراقبت کیفیت بر پرستاران خواب پایین نامطلوب کیفیت اثرات

  .رسد می نظر به ضروری

 نوبت کاری خواب، کیفیت پرستاران، :کلیدی واژگان
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نگرش و عملکرد دانشجویان نسبت به فرایند پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی سمنان: یک مطالعه 

 مقطعی

 1معصومه حمیدی ،1چهارپاشلو، هاجر 1فائزه دیهیم فر ،2مهدی کاهویی، 2حسن بابامحمدی

  سمنان، ایراندانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان،  .2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .1

یر و جهت مداخلات آتی در راستای تغی های تحقیقاتی، مبنایینگرش و عملکرد دانشجویان به پژوهش و فعالیت زمینه و هدف:

نسبت به فرایند پژوهش در دانشگاه   باشد. لذا این مطالعه به منظور تعیین نگرش و عملکرد دانشجویانبهبود نگرش و عملکرد آنان می

 علوم پزشکی سمنان طراحی گردید. 

نفر از دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی سمنان  2٣0مطالعه ای مقطعی به منظور اندازه گیری نگرش و عملکرد  ها:مواد و روش

گویه جمع آوری گردیدند. در نهایت  17نسبت به فرایند تحقیق طراحی گردید. داده ها توسط یک پرسشنامه دست ساخته لیکرت با 

 ند. داده ها توسط آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد

انجام "دانشجویان به مقوله پژوهش علاقمند بودند. نگرش دانشجویان نسبت به مقوله های زیر مثبت بود:  %٦0نتایج نشان داد  ها:یافته

انجام "، و "تحقیق به معنی تلفیق تجارب گذشته با علم امروز برای آینده بهتر"، "تحقیقات موجب پیشرفت علم در جامعه بشری

نه مسایل ارتباط با اساتید در زمی". بیشترین میزان عملکرد دانشجویان مربوط به مواردی نظیر "مل یادگیریتحقیقات علمی مک

بود.  "عضویت در مرکز تحقیقات دانشجویی و شرکت در کارگاه روش تحقیق"، "شرکت در کنگره یا سمینار علمی"، "پژوهشی

به عنوان مجری اصلی در طرح های "، "چاپ مقاله در مجلات علمی"همچنین کمترین عملکرد دانشجویان مرتبط با مواردی نظیر 

 بود.  "مشارکت در تحقیقات"و  "تحقیقاتی

موانع  های روش تحقیق، همراهی اساتید با دانشجویان و رفعبا توجه به علاقه دانشجویان به پژوهش، برگزاری کلاس نتیجه گیری:

 ویان بیانجامد.تواند به تغییر نگرش و عملکرد دانشجپژوهشی می

 : نگرش، عملکرد، پژوهش، دانشجو، علوم پزشکی سمنانکلیدی هایواژه
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 نمره دانشگاه علوم پزشکی سمنان در شروع راه آزمون صلاحیت بالینی چند است؟

 دکتر زهرا صفائی، دکتر رامین پازکی*  

 سمنان،سمنان،ایراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان  

لزوم یادگیری مهارتهای عملی وارتباطی درکنارآموزشهای نظری در آموزش علوم پزشکی برکسی پوشیده نیست : زمینه و هدف

و سنجش صلاحیت بالینی،فرآیندی پیچیده وترکیبی ازمراحل مختلف ارزیابی است که درآن توانمندیهای دانشجو درزمینه کاربرد 

لینی برای حل مشکلات بیماران ازطریق طراحی واجرای برنامه های درمانی و مراقبتی اندازه گیری می شود که ماهرانه مهارتهای با

رسی مطالعه حاضر باهدف بر مهمترین چالشهای فرآیند آموزش محسوب می گردد.با توجه به نوپا بودن آزمون صلاحیت بالینی،

 شگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد.رضایتمندی شرکت کنندگان در آزمون صلاحیت بالینی دان

نفر  2٣نفر از دانشگاه علوم پزشکی سمنان ودو نفر از خارج دانشگاه که 42نفر دانشجوی شرکت کننده در آزمون 4٩از : یافته ها

ضعیف از دانشجویان اطلاع رسانی را در حد ضعیف و خیلی  %21سال بود. 1٥,4نفر مونث بودند.میانگین سن دانشجویان  14مذکر و 

،کیفیت فضای ایستگاههاومهیا بودن شرایط آزمون (از رفتار کارکنان و مسئولان %٣0عنوان کرده بودند. اکثر دانشجویان )حدود

شرکت کنندگان درباره  %50دانشجویان از کیفیت مولاژها ناراضی بوده اند.حدود %2٣رضایتی در حد عالی و خوب داشته اند.

مکانات رضایت در حدخوب و عالی داشتند. در سوال باز از دانشجویان درباره آزمون ،عدم مطابقت بیمارنما و نیز کمیت و کیفیت ا

آزمون با نحوه آموزش در دوران آموزش بالینی بیشترین نظرِارائه شده بود.همچنین در مقایسه نتایج این ارزیابی در دو دوره سوم و 

ه به نحوی که در رتبه های ضعیف و خیلی ضعیف درصد به صفر رسیده چهارم،در کل میزان رضایت در دوره چهارم افزایش یافت

 است.

بوده و نمونه گیری بصورت تمام شماری برروی دانشجویان پزشکی  2٩٣٥مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی در سال : روش کار

کی سمنان انجام شد. ابزار پژوهش شرکت کننده در دوره سوم و چهارم)مرداد و آبان( آزمون صلاحیت بالینی دانشگاه علوم پزش

 انجام شد.SPSS 19پرسشنامه استاندارد ارسالی از وزارت متبوع بود. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار

برنامه ریزی ازسوی گروه های آموزشی بالینی جهت ارتقای سطح مهارت کارآموزان وکارورزان رشته : بحث و نتیجه گیری

دن عملکردآنها نقش بسزایی داشته باشد.تقویت مراکزمهارتهای بالینی دانشگاهها وتأمین نیروی انسانی پزشکی می تواند در بهترش

 اهمیت ویژه ای برخورداراست. از کارامد و تجهیزات وامکانات نیز

 ارزیابی-دانشجو -سمنان-آزمون  -صلاحیت بالینی : کلیدواژه ها 
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 ارتقاء کیفیت مهارت های بالینی دانشجویان پرستاریبررسی تأثیر برقراری ارتباط با بیمار در 

 ٩، مهدی محمودی٩، عادله قره طغانی1مریم خطیر احمدی ،2علی صدرالهی 

 ندانشکده پرستاری بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، بندرگز ایرا -2

  ، ساری، ایران.دانشگاه علوم پزشکی مازندرانهای پزشکی اورژانس مازندران، معاونت درمان مرکز مدیریت حوادث و فوریت  -1

 ، گرگان، ایران.معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان -٩

 

برقراری ارتباط با بیمار جهت ارائه مراقبت های پرستاری مناسب یکی از اصولی است که از اهمیت زیادی برخوردار هدف:  و زمینه

است. تاثیر این فرایند در کسب مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری به صورت مبهم تعریف شده است. هدف مطالعه حاضر 

 کیفیت مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری بود.  بررسی تأثیر برقراری ارتباط با بیمار در ارتقاء

دانشجوی پرستاری که  ٦1انجام شد. نمونه پژوهش  2٩٣4: مطالعه تجربی حاضر به صورت دو گروهی در سال هامواد و روش

جویان دانشد. واحد داخلی و جراحی پرستاری را در ترم جاری اخذ نموده بودند بود. روش نمونه گیری به صورت در دسترس انجام ش

در دو گروه تجربی )آموزش با برقراری ارتباط مستمر با بیمار( و شاهد )روش معمول آموزش بالینی( قرار گرفتند. آموزش ها به 

ابزار مطالعه شامل اطلاعات دموگرافیک و مقیاس ارزشیابی توانایی ساعت ارائه شد.  ٥هفته طی دو روز در هفته به مدت  4مدت 

اسمیرنوف، تی  های کولموگروف، آمار توصیفی و آزمون2٦ی نسخهSPSS افزار نرم از استفاده با هادادهنی بود. مهارت های بالی

  .شد وتحلیلتجزیه p<0٥/0داری معنی سطح در مستقل و تی وابسته

کیفیت میانگین سال بود.  4/11±٦/2کنندگان کنندگان زن بودند. میانگین سنی شرکت( از شرکت% ٩/51نفر ) ٥2تعداد  ها:یافته

( p=02/0که از اختلاف معناداری ) بود (2/2٣±٩/٦)بالاتر از دانشجویان شاهد  (٣/٩2±2/4) مهارت های بالینی در دانشجویان تجربی

(، و p=04/0(، اعتماد به نفس )p=0002/0برخوردار بودند. همچنین مهارت دانشجویان تجربی در توانایی اخذ شرح حال از بیمار )

(، و دانش p=047/0( به طور معناداری بالاتر از دانشجویان شاهد بود. توانایی ارائه مداخلات بالینی )p=002/0مهارت تشخیصی )

 ( در دانشجویان شاهد به طور معناداری بالاتر از دانشجویان شاهد بود.    p=01٦/0بالینی )

نتایج نشان داد اگر چه برقرار ارتباط مسمتر با بیمار در ارتقا مهارت های بالینی دانشجویان در کسب اخذ شرح حال  گیری:نتیجه

پزشکی، شناخت مشکلات بیماران و بهبود اعتماد به نفس دانشجویان موثر است ولی در حیطه ارائه مداخلات مناسب بالینی و بهبود 

 ار نیست.  دانش بالینی از کارآیی لازم برخورد

 آموزش، دانشجو، پرستار، بیمار، مهارت بالینی، ارتباط: های کلیدیواژه

 

 

   

The relationship between sleep quality in patients' undergoing hemodialysis and different 

therapeutic' shifts  
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Monir Nobahar *2, Raheb Ghorbani 2, Zaynab Hydarinia Naieni 2 

1- Nursing Care Research Center, Faculty of Nursing and paramedical, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran.  

2- Social Determinants of Health Research Center,  Department of Community Medicine , Faculty of Medicine, 

Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

Email: nobahar43@Semums.ac.ir 

Background and aim: Many hemodialysis patients suffer from poor quality sleep. The aim of 

this study was to determine the relationship between therapeutic' hemodialysis shifts with sleep 

quality in patients' undergoing hemodialysis. 

 

Methods: This was a descriptive, cross-sectional study and participants were selected by 

available method, including 90 hemodialysis patients in Semnan who were undergoing 

hemodialysis in fixed shift, in morning, evening or night for at least 3 months. Inclusion criteria 

included age over 18 years and hemodialysis two or three times per week for three hours or 

more per session. Sleep quality was assessed by the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). 

Data Analysis was performed with SPSS 18.0 software and significance level of 5% by using 

Shapiro Wilk, Mann-Whitney, t, chi-square and logistic regression.  

Results: In this study participants were 54.4% male and the rest were female. 33.3% of patients 

had good sleep quality and 66.7% had low sleep quality. In one variable analysis there was 

significantly correlation between quality of sleep and sex (P=0.01), marital status (P=0.009), 

number of children (P=0.012) and dialysis' shift (P=0.003). The effect of simultaneously 

variables in the logistic regression showed that the risk of low sleep quality in women versus 

men was 3.75/1, evening' versus morning shifts was 5.25/1 and night' versus morning shift was 

4.13/1. Also, for each additional offspring, the risk of low sleep quality was increased to 1.33/1. 

Conclusion: Findings in this study showed that sleep quality in patients that are hemodialyzed 

in morning shift was significantly better that other shift. This information may help for 

arranging the situation to choose the most appropriate therapeutic shift for hemodialysis 

patients, especially for those who suffer from poor quality sleep. 

Keywords: Hemodialysis, sleep, Shift  
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 5930ارزشیابی عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی شهر شهرکرد درسال

 

            

 چکیده

تر، قدر مدیریت این بیماران مناسببیمارستانی نقش مهمی در مدیریت بیماران اورژانس دارد. هر چهمراقبت پیش سابقه و اهداف:

زایی و مرگ و میر کمتر خواهد شد. هدف این پژوهش، ارزشیابی عملکرد خدمات اورژانس تر باشد میزان بیماریتر و سریعصحیح

 بیمارستانی شهرشهرکرد بوده است.پیش

های اورژانس در تمامی پایگاه 2٩٣4پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی، تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال  ررسی:روش ب

ای اورژانس شهرکرد با های مربوط به کارکنان و تجهیزات موجود در پایگاهشهر شهرکرد انجام شده است. در این پژوهش، داده

گزارش مأموریت ثبت شده در پایگاه مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. ٩741دادلیست استخراج شدند. همچنین، تعاستفاده از چک

 آنالیز گردیدند. Spss (Var=22)با نرم افزار (α=0٥/0مستقل در سطح معنی داری ) tدادها توسط آزمون 

های اورژانس، کدام از آمبولانسهیچ. همچنین، نبودند.ها دارای نیروی انسانی کافی از پایگاه هیچ یکها، بر اساس یافته ها:یافته

درصد  4/٥7حیاتی بوده که تنها  –اند. بیشترین کمبود، مربوط به تجهیزات مدیریت درمانی دارای تمامی تجهیزات مورد نیاز نبوده

رصد از د ٣/٣٥تنفس بوده که در  –اند و بهترین وضعیت مربوط به تجهیزات تهویه ها دارای این تجهیزات بودهاز آمبولانس

 اند.دقیقه پاسخ داده شده ٦ها در زمان کمتر از از درخواست %٥/52 . تعداد  اندها موجود بودهآمبولانس

های موجود باشد اما کاستیها و حوادث اورژانس میمهم در کاهش تلفات بیماری رهرچند زمان پاسخ، عاملی بسیا گیری:نتیجه

های انجام شده گردد. لذا، رفع کمبودهای نیروی تواند باعث کاهی اثربخشی مأموریتدر نیروی انسانی و تجهیزات آمبولانس می

 .رسدانسانی و تجهیزات ضروری به نظر می

، اورژانس ،شهرکرد اثربخشی:ارزشیابی عملکرد،  واژه های کلیدی
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The quality of life in patients with abnormal uterine bleeding and the factors affecting 

it at Amir-al-Momenin Hospital 

Elham Safarie1 

1.Semnan University of Medical Sciences 

Background and Objectives: Abnormal Uterine Bleeding (AUB) is a disorder that adversely 

affects the personal life of women of reproductive age. AUB has detrimental effects on the quality 

of life in patients. Improving the Health-Related Quality of Life (HRQL) is the primary goal in the 

treatment of AUB and the improvement of quality of life is considered a treatment outcome in 

these patients. The present study was conducted to assess the quality of life in patients with AUB 

and the factors affecting it in Semnan, Iran.  

Materials and Methods: The present cross-sectional analytical study was conducted in 2015-16 

on 152 women with AUB presenting to the gynecology and obstetrics clinic of a hospital in 

Semnan. The quality of life was assessed in women presenting to this center with AUB using 

CHAT and SF-36 and the data obtained were analyzed in SPSS-21 at the significance level of 

P<0.05. 

Results: The results obtained from the 152 patients examined showed that the quality of life does 

not depend on age, gender, marital status, place of residence, occupation, education, BMI or 

hemoglobin level in this group, but does on menorrhagia, which affects the dimensions of physical 

functioning, vitality, social functioning, pain and general health perception, but not the dimensions 

of role limitations caused by physical health problems, role limitations caused by emotional health 

problems and mental health.  

Conclusion: Women with AUB, especially those with menorrhagia, have a low quality of life. 

Keywords: Quality of Life, Menorrhagia, HRQL-AUB 
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Comparing the Effect of Ondansetron, Dexamethasone and There Combonition 

in Reducing Nausea and Vomiting Following Laparoscopic Cholecystectomy in 

patients reffered to Semnen Kosar Hospital, 2016.  

Babak Hossein zadeh1, Hamidreza hemmati1, Majid mirmohammadkhani1,  Nima salehi2  

 1.Faculty of medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 

2. Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

 

Introduction: Nausea and vomiting after surgery is anesthesia complications, which can be 

an unpleasant feeling of pain associated with surgery, and it is more uncomfortable. 

Therefore, this study aimed to compare the effect of dexamethasone; ondansetron and 

combination of both in the prevention of nausea and vomiting after laparoscopic 

cholecystectomy in patients were admitted to Kowsar hospital in Semnan. Methods: In this 

randomized double blind clinical trial, 90 patients undergoing laparoscopic cholecystectomy 

in Semnan Kosar hospital operating room in 2016, using Block Stratified Randomization in 

three groups of 30 (group A: 16 mg of dexamethasone IV, group II: ondansetron 4 mg 

intravenously and group III: 4 mg, 8 mg ondansetron + dexamethasone intravenously) were 

divided. Nausea and vomiting and the need for additional medication in the Patients were 

studied in the recovery room, 6 and 24 hours after surgery. Results: 90 patients with mean 

age of 49.63 and 12.65 year respectively (84.4% female) and body mass index of 26.67 ± 

2.94 kg per square meter, systolic blood pressure 153.06 ± 19.97 mm Hg and diastolic 97.10 

± 17.27 mm Hg were studied. Overall, 34 patients (37.8%), nausea and 10 patients (11.1%) 

have vomiting. In the Dexamethasone + ondansetron groups, dexamethasone and 

ondansetron, the overall incidence of nausea were 26.7, 40.0 and 46.7 percent respectively. 

The overall incidence of vomiting was 6.6, 13.3 and 13.3 percent respectively. Nausea and 

vomiting among various groups, in ondansetron + dexamethasone group, the association was 

significantly higher than other groups, but between dexamethasone and ondansetron, there 

was no significant difference in this respect. Conclusion: The effectiveness of ondansetron 

and dexamethasone simultaneous use of two drugs in reducing nausea and vomiting after 

laparoscopic cholecystectomy surgery is the most of these drugs separately; the difference of 

the effectiveness of ondansetron and dexamethasone separately is not significant. 
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Heterotopic pregnancy, A case report 

Rahmanian M1, Moradan S*1, Lavvaf S 1 

1Abnormal uterine Bleeding Research center, Semnan University Of Medical Sciences, Semnan, Iran 

 

Introduction: 

Heterotopic pregnancy occurs when intrauterine and ectopic implantation happens simultaneously. 

This type of pregnancy is extremely rare and the incidence is about 1 in 100 to 1 in 30000 of 

pregnancy. However, a heterotopic pregnancy usually occurs after using of assisted reproductive 

technology, their occurrence in natural cycles is extremely rare. 

Case report: 

A 28 years old woman with prior term pregnancy was referred to the hospital  with complain of 

acute abdominal pain .she had no history of infertility and was a known case of polycystic  ovarian 

syndrome .she used  daily  one tablet  of metformin  from 1 month  ago. Heterotopic pregnancy 

were diagnosed in 8 week plus 4 days of gestation by using the titrate Of BHCG and serial 

sonography and the fetus in the uterine cavity was missed. Laparotomy were Performed and a 

ruptured ampullary ectopic gestation was present in left tube. Therefore, left tube Salpingectomy 

and dilation plus curettage were performed.  heterotopic pregnancy was confirmed by 

histopathologic evaluation. 

Conclusion: 

Heterotopic pregnancy could occur in natural cycle. In regard to metformin as a risk factor of 

occurrence 

Of heterotopic pregnancy more study is need 

Key words: Heterotopic pregnancy, ectopic pregnancy, natural cycle 
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Comparison of specimen adequacy and smear quality in conventional and liquid-

Based Pap tests 

 

Sanam Moradan *1, Majid Mirmohammadkhani 2, Samaneh Lavvaf  1 

1. Abnormal uterine Bleeding Research center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 

2. Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, 

Iran 

 

Back ground: Since the best method of cervical smear is a controversial subject, this study was 

designed to compare two methods 

of cervical sampling, consisting of conventional versus liquid base. 

Objective: Pap smear is a screening test used to detect pre malignant and malignant processes in 

the endocervical canal of the female reproductive system. There are two method consists of 

Conventional Pap that samples are smeared directly on a microscope slide after collection and 

Liquid based cytology that the smear sample is put in a bottle of preservative for transport to the 

laboratory, where it is then smeared on the slide. In this study it was decided to compare these two 

methods of sampling. 

Method and materials: This randomized trial was carried out in university Amir Hospital, 

Semnan, Iran on 240 women undergoing Pap smear screening testing from April to September 

2012. Patients were divided to two group including conventional (n=120) and liquid base cytology 

smear (n=120) groups. The results of cytological reports of both groups were compared in regard 

to sufficiency of sample, taking bloody sample, presence of infection and premalignant or 

malignant condition. 

   Result: Specimen adequacy and smear quality significantly were better in liquid base sampling 

test (p=0.03), Presence of benign cellular changes was not difference between two groups 

(p=0.389). Diagnosis of bacterial vaginosis was significantly better in conventional method 

(P=0.007). Also, severe inflammation was more reported in conventional method than liquid base 

sampling test (p=0.029) 

Conclusion: 

Specimen adequacy and   diagnosis of inflammatory reaction were better in liquid base smear and 

convention smear, respectively. 

 

Key words: Pap smear, Liquid base, Conventional 
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Surgical Management of an Ovarian Bilateral Multiple Dermoid CystDuring 

Pregnancy: A Case Report Study 

Sanam Moradan *1 

1. Abnormal uterine Bleeding Research center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, 
Iran. 

 

Introduction: Most ovarian dermoid cysts occur during the reproductive ageandtherefore 

could occur during pregnancy. They are present in 0.03% of pregnancies and the risk of torsion 

during pregnancy is approximately 8%. They are bilateral in approximately 10% of cases. 

Diagnosis is usually made by ultrasound imaging. An ovarian cystectomy is almost always 

possible, even if it appears that only a small amount of ovarian tissue remains. Intraoperative 

spill of tumor contents may be a cause of complications. 

Case Presentation: A 28-year-old, pregnant, primipara female with gestational age 20 weeks 

+ four days where referred to with complaint of pelvic mass that was incidentally reported in 

sonography where referred to the hospital. She had undergone intact removal (without spillage) 

of cysts during pregnancy by laporotomy and histopathologic report confirmed bilateral, 

multiple, benign and dermoid cyst. She was discharged without any complication on the second 

day after operation. She had an uneventful pregnancy and a cesarean delivery with alive, 

normal, female fetus at 38 weeks of gestation because of breech presentation. 

 

Conclusions: It seems that early diagnosis and intact surgery of multiple ovarian dermoid cysts 

during the second trimester of pregnancy could prevent complication of cysts and probably 

guarantee the prevention of adverse pregnancy outcome. 

 

Keywords: Dermoid Cyst, Pregnancy, Ovary 
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Diagnostic value of saline contrast sonohysterography for detecting endometrial 

abnormalities in women with abnormal uterine bleeding 

Moradan S1*, Ghorbani R2, Nik Darzi S1 

1 Abnormal uterine bleeding Research center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

2Department of community medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

Background: Abnormal uterine bleeding (AUB) is a common problem in women of all ages 

that is associated with various complications and should be carefully evaluated. Meanwhile, 

evaluation of focal intrauterine lesions is an important issue for decision-making and 

management of treatment. There are different diagnostic tools such as hysteroscopy, 

sonohystrography, and transvaginal ultrasound and each has certain limitations. Therefore, the 

aim of this study is to determine the diagnostic value of saline infusion by sonohystrography 

in diagnosis of intrauterine lesions in women with AUB, as an easier and less invasive 

diagnostic procedure.Materials and Methods: In this prospective cross-sectional study, 100 

married women who referred with AUB to gynecologic clinics of Amir Al-momenin (AS) 

hospital, Semnan, from March 2014 to February 2016, were recruited by convenient sampling 

method, considering the inclusion and exclusion criteria. The study population was made up of 

women in reproductive age and post-menopausal period with abnormal endometrial thickness 

or endometrial focal lesions in transvaginal ultrasound. For all patients, saline was infused by 

sonohystrography and in the end, all patients underwent hysteroscopy, and if necessary, 

endometrial biopsy. Hysteroscopy was carried out in the proliferative phase of the menstrual 

cycle. Finally, the diagnostic value of saline infusion sonohystrography was calculated. The 

gold standard was pathologic results. Results: Among 100 evaluated women (87%:AUB and 

13%:infertile), the mean age of women presenting AUB was 42.91±11.25 years while that of 

infertile women was 35.54± 9.89 years. In diagnosis of overall focal lesions, sensitivity, 

specificity, positive predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV) of 

sonohystrography with saline infusion were 79.6, 89.1, 89.6, and 78.8%, respectively, and were 

100, 95.7, 96.4, and 100%, respectively for hysteroscopy. For diagnosis of polyp, sensitivity, 

specificity, PPV and NPV of sonohystrography with saline infusion were 75.0, 87.5, 82.5, and 

81.7%, respectively, and were 100, 94.6, 93.6, and 100%, respectively for hysteroscopy. In 

addition, for diagnosis of myoma, sensitivity, specificity, PPV and NPV value of 

sonohystrography with saline infusion were 60.0, 97.8, 75.0, and 95.7%, respectively, and were 

90.0, 100, 100, and 98.9%, respectively for hysteroscopy. Conclusions: According to the high 

specificity of sonohystography for diagnosis of uterine focal lesions and polyps, it is 

recommended that sonohystography should be the first technique to be used for the diagnosis 

of such lesions and hysteroscopy would not be required in the absence of focal lesions. 

However, sonohystrography is not a suitable method for the diagnosis of submucosal myoma. 

Key words: Abnormal uterine bleeding, uterine abnormalities, sonohystrography, transvaginal 

ultrasound, hysteroscopy 
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ی اثر دگزامتازون، اندانسترون و ترکیب این دو در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از مقایسه

 5935منان؛ کننده به بیمارستان کوثر سسیستکتومی لاپاراسکوپیک، در بیماران مراجعهکوله
 

 ، نیما صالحی3، مجید میرمحمد خانی5، همتی5بابک حسین زاده
 ایران سمنان، سمنان، پزشکی علوم دانشگاه کوثر، بیمارستان .2

 .دپارتمان پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران1

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .٩

 

 درد از میتواند که است هوشی بی عوارض از و ناخوشایند احساس یک دراحی، عما از بعد استفراغ و وعهت :هدف و مقدمه

 در دو این ترکیب و اندانسترون دگزامتازون، مقایسه اثر هدف با مطالعه این بنابراین، .باشد ناراحت کننده تر دردجراحی، از ناشی

 انجام سمنان کوثر بیمارستان به مراجعه کننده بیماران در لاپاراسکوپیک، کوله سیاتکتومی از بعد استفراغ و تهوع از پیشگیری

 انجام کاندید بیماران از نفر ٣0 تعداد یک سوکور، تصادفی سازی شده شاهددار بالینی کارآزمایی این در :روشها و مواد.گرفت

 Block Stratified استفاد با ، 2٩٣٥ سال در سمنان کوثر بیمارستان عمل های اتاق در لاپاراسکوپیک کوله سیاتکتومی

Randomization  وننستراندا میلیگرم4 :دو گروه وریدی،به صورت  دگزامتازون میلیگرم2٦ :یک گروه( نفری ٩0 گروه سه در 

 میلیگرم  +5 ترونساندان میلیگرم4 :سه گروه و وریدی ورتص به

 و وعهت نظربروز از راحی،ج لعما از پس ساعت 14 و ٦ ریکاوری، اتاق در بیماران .شدند یمستق )وریدی ورتص به دگزامتازون

 .شدند بررسی تر، اضافه داروی به نیاز و استفراغ

 ٣7/2٣±0٦/2٥٩تولیک سسی خون فشار مربع، متر بر کیلوگرم ٦٥/21و  ٦٩/4٣نفر با میانگین و انحراف معیار سن به ترتیب  ٣0یافه ها: 

نفر  20درصد دچار تهوع و  5/٩4نفر) ٩4کلی، به طور .شدند مطالعه وارد دیوه میلیمتر 20/٣7±17/27دیاستولیک  و دیوه میلیمتر

 کلی تهوع بروز میزان انداناترون، و دگزامتازون اندانسترون، + دگزامتازون گروههای در .شده بودند استفراغ درصد( دچار2/22)

 اندانسترون، + دگزامتازون گروه در مختلف، گروههای افراد بین در استفراغ و درصد بود. شیوع تهوع ٩/2٩و  0/40، 7/1٦ترتیب  به

 .نداشت ودود نظر این از معنی داری تفاوت اندانسترون، و دگزامتازون بین اما بودچ دیگر ازگروههای بیشتر معنی داری ارتباط با

 جراحی عمل از بعد واستفراغ تهوع کاهش در دگزامتازون و اندانسترون داروی دو از همزمان استفاده ی اثربخشی :نتیجه گیری

 استچ جداگانه به طور داروها این استفاده ی از بیشتر لاپاروسکوپیک، تکتومیسکوله سی

 .ندارند هم با معنی داری تفاوت دگزامتازون، و اندانسترون جداگانه ی استفاده ی اثربخشی

 لاپاروسکوپیک کوله سیستکتومی استفراغ، و تهوع دگزامتازون، اندانسترون، :کلیدی واژگان

 

 

 

 

حساسیت و ویژگی روش بالینی )کلینیکال( و روش امتیاز دهی برای تشخیص آپاندیسیت بررسی مقایسه ایی 

 حاد در بزرگسالان

 



گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه ن خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش  5935اسفند ماه  6و5دندا

نپزشکی گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندا  دانش

284 
 

 9، الهه جهان3، شهرزاد آقاعمو5کامران قدس

 گروه جراحی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران. -2

 مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امیرالمومنین، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.گروه زنان و زایمان،  -1

 مامایی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. -گروه پرستاری-٩

 

 

م گیری جراحی تصمی درتمامی دنیا شایعترین علت شکم حاد ، التهاب آپاندیس می باشد . جهت تشخیص آپاندیسیت حاد و مقدمه:

این بیماری ، چندین سیستم امتیاز دهی ابداع و استفاده شد ، این مطالعه با هدف تعیین مقایسه ایی حساسیت و ویژگی روش بالینی و 

 روش امتیاز دهی برای تشخیص آپاندیسیت حاد در بزرگسالان و معرفی  و ارزیابی یک سیستم ساده تشخیص صورت گرفت . 

با شک به آپاندیسیت حاد بستری شده بودند ، بصورت آینده نگر  2٩٣٩-٣4بیمار که در سالهای  ٩00در مطالعه فعلی  روش کار:

و با استفاده از روش امتیاز دهی مذکور ، تحت پیگیری و جراحی قرار می گرفتند . برای هر بیمار فرم جمع آوری اطلاعات تکمیل 

نفر با اسکور  ٥5( 1داشتند ،  7بیمار که طبق سیستم امتیازدهی اسکور مساوی و بیشتر از  24٥( 2شد و در سه گروه تقسیم شدند : 

 نفر که به روش کلینیکال معمول انتخاب و تحت عمل جراحی قرار گرفتند . ٣7( ٩که تحت نظر قرار گرفتند و  7کمتر از 

ز تحت نظر قرار گرفتن با حال عمومی خوب گروه اول و سوم تحت عمل جراحی آپاندکتومی قرار گرفتند و گروه دوم پس ا

 مرخص شدند . پس از تهیه جواب پاتولوژی و مقایسه آن با یافته های حین عمل ، نتایج تحت آنالیز آماری قرار گرفت .

مهای رجهت تهیه حساسیت و ویژگی دو گروه ) بیماران در سیستم امتیاز دهی و بیماران در روش کلینیکال معمول ( از ف یافته ها :

مربوطه استفاده گردید و باتوجه به  داده های بدست آمده در فرم جمع آوری اطلاعات ، جداول لازم تهیه و تجزیه و تحلیل آماری 

و در روش  %٥0بوده در صورتیکه ویژگی روش امتیاز دهی  %200صورت گرفت ، و معلوم شد که حساسیت در هر دو روش 

 می باشد . %10کلینیکال معمول 

با مقایسه نتایج مشخص می شود که روش امتیاز دهی دارای حساسیت و ویژگی بیشتری نسبت به روش کلینیکال جه گیری :   نتی

 معمول دارد .

لذا پیشنهاد میگردد که جهت تفکیک و تعیین تکلیف بیمارانی که با شک به اپاندیسیت حاد مراجعه میکنند از روش امتیاز دهی 

رگیری یافته های بالینی بصورت عمده و استفاده از یک تست ازمایشگاهی ساده ) اندازه گیری گلبول استفاده گردد همچنین بکا

های سفید خون( باعث میشود که امکان استفاده از این راه تشخیصی در کلیه مراکز درمانی با حداقل امکانات موجود به سادگی 

 امکان پذیر باشد.

 هی، حساسیت، ویژگی. آپاندیسیت حاد، امتیازد :ها کلید واژه

 

 

 
 

An investigation into the Effects of Alpha Ointment (Fundermol) on the Perineal 

PainFollowing Episiotomy in Nulliparous Women 
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Zahra Abedian1*, Mozhdeh Navi Nezhad2, Javad Asili3 , Habibollah Esmaeili4 

1. Research Center of Evidence-based Care, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical 

Sciences, Mashhad, Iran. 

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

3.Department of Pharmacology in the School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, 

Iran. 

4. Department of Statistics in theSchool of Health, Member of the Neonatal Research Center, Mashhad University 

of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 

Introduction:The most common complaint of mothers after episiotomy is pain. Through 

reducing inflammation and preventing the spread of infection, Alpha ointment applies its 

regenerative effects and alleviates pain. 

Method: A double-blind clinical trial was undertaken on 100 nulliparous pregnant 

inOmmolbanin Hospital in Mashhad. The first method included 30 patients who used three 

times a day for 10 days and the second method involved 70 patients (intervention and control) 

that 48 hours after delivery, utilized once a day for 10 days, a knuckle of the prescribed 

ointment after washing and drying the wound with normal saline. Wound healing was 

evaluated using the REEDA scale on the first, fifth and tenth days after delivery. Data analysis 

was carried out by the statistical software, SPSS (version 16), and Mann-Whitney statistical 

tests, T-test, Chi-square and Fisher. The rate of p less than 0/05 was considered significant. 

 

Results: In the first method, for the average pain score before the intervention, there was no 

statistically significant difference between the groups (p =0.204). The first day (p =0.046) and 

fifth (p =0.01) and tenth (p =0.024) There is a statistically significant difference. In the second 

method, for the average pain score during the days of study, there was no statistically 

significant difference between the groups. 

 

Conclusion: In the first method, the Alpha ointment in the fifth and tenth days after episiotomy 

reduces perineal pain. However, in the second method,the Alpha ointmentdoes not have any 

effect on the perineal pain after episiotomy. 

Key words:Episiotomy, Alpha Ointment, Episiotomy Pain 
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 گاهزمایشدر بیماران لوسمی لنفوئیدی مزمن در محیط آApollonمطالعه اثر داروی بربرین در بیان ژن 

 

 *4،2، پرویز کوخایی1و2احسان منوچهری ،٩، فرحناز قهرمانفرد 2،1، مهدی براتی1،2، حبیب جعفری نژاد2،1نیلوفر غنی زاده

 

 مرکز تحقیقات سرطان و گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -2

 پزشکی سمنان، سمنان، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم  -1

 گروه پزشکی داخلی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -٩

 آزمایشگاه ایمونولوژی و ژن درمانی، مرکز سرطان کارولینسکا، بیمارستان دانشگاه کارولینسکا، استکهلم، سوئد  -4

 

 ند.حبیب جعفری نژاد و نیلوفر غنی زاده بطور مساوی در این طرح سهیم هست

 

باشد. همراه می Bهای های خون است که با تکثیر بیش از حد سلولیکی از انواع سرطانCLL) لوسمی لنفوسیتی مزمن)مقدمه:

همراه است. ژن های   Bهای با نقص آپوپتوز در سلول  CLL.تر استشایع سال ٥0بالای این بیماری بطور تقریبی در مردان

Apollon  وSurvivin باشد. هدف ما در این مطالعه بررسی بیان هردو اعضاء خانواده پروتئین های مهار کننده آپوپتوز می

و افراد نرمال   CLLبه عنوان پروتئین مهار کننده آپوپتوز در سلول های تک هسته ای خون محیطی بیماران Apollon پروتئین 

فرد مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن به  21در این مطالعهو روش ها:مواد باشد.می Invitroتحت تاثیر داروی بربرین در محیط 

فرد سالم فاقد لوسمی لنفوسیتی مزمن، منطبق شده با سن بیماران به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار  ٦عنوان گروه موردمطالعه و

جداسازی شده و در دو گروه همراه با  گرفت. بعد از اخذ خون از افراد، سلول های تک هسته ای خون محیطی به روش فایکول

 Real time PCRتوسط دستگاه  Apollonداروی بربرین و بدون دارو در محیط کشت، کشت داده شدند. در نهایت بیان ژن 

در بیماران مبتلا به Apollonنتایج حاصل مشخص نمود که سطح بیان ژن یافته ها:به روش سایبرگرین مورد بررسی قرار گرفت.

CLL کنترل(تفاوت معنی داری را نشان نداد )واف(راد سالم تحت تاثیر داروی بربرین نسبت به گروه بدون داروP>0.05). بحث و

های سرطانی باعث القاء آپوپتوز در سلولSurvivin :نتایج کار قبلی نشان دادکه داروی بربرین با کاهش بیان ژننتیجه گیری

های بیماران و افراد نرمال تاثیر تحت تاثیر  این دارو بر روی سلول Apollonان ژن لوسمی لنفوسیتی مزمن شد در حالیکه سطح بی

در خانواده مهار کننده آپوپتوز وجود دارد اما تغیرات معناداری همانند ژن  Apollonمحسوسی نداشته است. علی رغم اینکه ژن

Survivin  نشان نداد و از این نظر می توان به اختصاصی بودن ژنSurvivin های سرطانی تخت داروی بربرین در آپوپتوز سلول

 اشاره نمود.

 

 Real time PCR(، CLL، لوسمی لنفوسیتی مزمن )Apollon،Survivin واژگان کلیدی:
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The quality of life in patients with abnormal uterine bleeding and the 
factors affecting it at Amir-al-Momenin Hospital 

 

Elham saffarieh1 

1.Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 
 

 

Abstract 

Background and Objectives: Abnormal Uterine Bleeding (AUB) is a disorder that 

adversely affects the personal life of women of reproductive age. AUB has detrimental effects 
on the quality of life in patients. Improving the Health-Related Quality of Life (HRQL) is the 
primary goal in the treatment of AUB and the improvement of quality of life is considered a 
treatment outcome in these patients. The present study was conducted to assess the quality 
of life in patients with AUB and the factors affecting it in Semnan, Iran.  

Materials and Methods: The present cross-sectional analytical study was conducted in 

2015-16 on 152 women with AUB presenting to the gynecology and obstetrics clinic of a 
hospital in Semnan. The quality of life was assessed in women presenting to this center with 
AUB using CHAT and SF-36 and the data obtained were analyzed in SPSS-21 at the significance 
level of P<0.05. 

Results: The results obtained from the 152 patients examined showed that the quality of life 

does not depend on age, gender, marital status, place of residence, occupation, education, 
BMI or hemoglobin level in this group, but does on menorrhagia, which affects the dimensions 
of physical functioning, vitality, social functioning, pain and general health perception, but 
not the dimensions of role limitations caused by physical health problems, role limitations 
caused by emotional health problems and mental health.  

Conclusion: Women with AUB, especially those with menorrhagia, have a low quality of life. 

Keywords: Quality of Life, Menorrhagia, HRQL-AUB 

 

 

 

 

 

The effect of multileaf collimator and compensator on the contaminated neutron 

production in medical linear accelerator 
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Background: Todays, intensity modulated radiotherapy (IMRT) is a useful tool for treating 

various cancers. In order to achieve a field of variable intensity and the better definition of the 

target volume in IMRT, multileaf collimators (MLC) and compensators are employed with a 

medical linear accelerator producing bremsstrahlung photon fields with energy greater than 10 

MeV. The contaminated neutrons are generated by photonuclear reactions when the energy of 

the incident photon is higher than 10 MeV. These unwanted particles deliver an undesirable 

dose to the patients and staffs. Therefore, these particles are a significant problem for radiation 

protection. 

Aim: The aim of this study is the determination of the multileaf collimator and the compensator 

contribution in photoneutron production. 

Materials and methods: The actual geometry of Elekta SL75/25 Linac was simulated by using 

MCNPX MC Code version 2.6.0.Then, the contribution of brass, cerrobend compensators with 

1 cm thickness and MLC in photoneutrons production is separately calculated in 10× 10 cm2 

field size by MPN card. 

Results: our results showed that the contributions of MLC, brass and cerroband compensator 

in photoneutrons production are 15.5%, 21% and 31% respectively. 

Conclusions: based on cerroband composition, it has a high capability in photoneutrons 

production for same conditions (an equal absorbed dose in isocenter) in comparison with MLC 

and brass compensator. Compensators have some advantages such as robustness, excellent 

intensity modulation resolution, high treatment delivery efficiency, simple fabrication and 

quality assurance procedures and flexibility versus MLC. Our results showed that 

compensators have a big disadvantage. For delivering equal absorbed dose in isocenter, 

compensators produce more photoneutrons than MLC in 10× 10 cm2 field size and have a large 

contribution in photoneutrons production. 

Keywords: multileaf collimator, compensator, neutron, MCNP 

 

 

 

ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک بیماران مراجعه کننده به های فک و بررسی رابطه بین جراحی

 کلینیک تخصصی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
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 2، شیدا عرب* 1، عباسعلی ابراهیمیان 2فاطمه گرجی

 

 دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران   -2

 های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانمرکز تحقیقات مراقبت -1

٩-  

ی اندازی دانشکده دندانپزشکست که با راهشود. چند سالی اهای فک در سنین جوانی انجام میبسیاری از جراحی :مقدمه و هدف

شود. استقبال مردم از انجام شد، در سمنان انجام میهای فک که قبلا در شهرهای بزرگ انجام میدر شهر سمنان، بسیاری از جراحی

د. لذا باشهای تشخیص میزان موفقیت خدمات دانشکده دندانپزشکی این شهر تواند یکی از شاخصها در سمنان میاین جراحی

 لینیکک به کننده مراجعه بیماران دموگرافیک متغیرهای با آن ارتباط و فک هایجراحی بین رابطه بررسی ای با هدفمطالعه

 سمنان انجام شد.    استان پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی تخصصی

خصصی کننده به کلینیک تبیماران مراجعهتحلیلی بود. جامعه پژوهش تمامی -مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی:روش مطالعه 

بودند. پس از اخذ مجوز از  ٣٥تا  ٣٩های دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان جهت انجام اعمال جراحی فک در طی سال

فی ادهای پژوهش بطور تصآوری گردید. نمونهمعاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، اطلاعات مربوط به این بیماران جمع

 د. ها تحلیل شدندو( دادهاز بین پرونده بیماران انتخاب شدند. در نهایت با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی )آزمون کای

ساله و  ٦٥سال بود. بزرگترین بیمار  ٩٩/1٥±٦0/2٥بیمار بررسی گردید. میانگین سنی بیماران  ٦٩در این مطالعه پرونده :یافته ها 

 44( از آنها مجرد و بقیه متاهل بودند. %2/٥7نفر ) ٩٦( از بیماران خانم و بقیه مرد بودند. %٣/٦2نفر ) ٩٣له بود. سا 1کوچکترین بیمار 

( از آنها دیپلم و زیر دیپلم و بقیه دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. بین سن و جنس و مدرک تحصیلی بیماران با نوع %٩/٦5نفر )

 . (p>0.05)دیده نشد دار آماری عمل جراحی تفاوت معنی

های فک از سوی هر دو جنس مرد و زن و در تمامی در کلینیک تخصصی دانشگاه علوم پزشکی سمنان جراحی:نتیجه گیری 

ا ههای سنی با مدارج تحصیلی متفاوت مورد استقبال قرار گرفته است. با توجه به اینکه زنان و جوانان نسبت به اینگونه جراحیرده

 اشد.  بهای موفقیت آن میهای این کلینیک یکی از نشانهدارند. استقبال زیاد جوانان و زنان از فعالیت حساسیت بیشتری

 جراحی، فک، داندانپزشکی:کلمات کلیدی

 

 

 

 استفاده از پروبیوتیکها جهت افزایش سلامت دهان و دندان: یک مرور سیستماتیک

 ٩، افسانه خویی شرق1*، رضا نصر2مهرداد عامری

 .آزمایشگاه مرکز بهداشت شهر سمنان، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، سمنان، ایران2
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گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه ن خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش  5935اسفند ماه  6و5دندا

نپزشکی گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندا  دانش

290 
 

 tiny.hatter1372@gmail.comایمیل 

واژه ی پروبیوتیک به میکروارگانیسم هایی اطلاق میشود که در جهت افزایش سلامت انسان عمل کرده و به نوعی  مقدمه و هدف:

برای بدن مفید هستند. از مهمترین پروبیوتیک ها می توان به لاکتوباسیلوس ها و بیفیدوباکتریوم ها اشاره کرد که اثرات مختلف و 

ال های اخیر عاملی جذاب برای محققین بوده است. نقش مفید پروبیوتیک ها در جهت مفید آنها بر بخش های گوناگون بدن در س

افزایش سلامت دهان و دندان در سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته و پیشرفت های قابل توجهی در این زمینه انجام گردیده است. 

 لامت دهان و دندان می باشد.لذا هدف از این مطالعه بررسی استفاده از پروبیوتیک ها جهت افزایش س

پروبیوتیک، سلامت دهان و دندان، لاکتوباسیلوس و  با کلید واژه های 102٦تا  100٥مقالات طی سال های  روش مطالعه:

 استخراج و واجدین شرایط مورد بررسی قرار گرفتند. SIDو  Pub Med ،Google Scholarبیفیدوباکتریوم از پایگاه های 

یک ها با تولید عوامل آنتی باکتریال علیه پاتوژن های دهان همچون استرپتوکوکوس موتانس و یا رقابت با آنها در پروبیوت یافته ها:

 Lactobacillusچسبیدن به سطوح مخاطی و دندانی سبب مهار آن ها می شوند. به طور مثال در مطالعه ای مصرف ماست حاوی 

reuteri   استرپتوکوکوس موتانس بزاق را کاهش دهد. پروبیوتیک ها پاسخ های التهابی درصد سطح  50هفته توانست تا  1در طی

در دهان را کاهش می دهند و با تحریک ایمنی غیر اختصاصی میتوانند اثرات مفیدی داشته باشند. همچنین قادرند شرایط محیط 

 ه ماندن در محیط بسیار اسیدی نباشند.آن را به نحوی تغییر دهند که عوامل مضر و پوسیدگی زا قادر به زند PHدهان همچون 

طبق یافته های این مطالعه مصرف پروبیوتیک ها و نیز محصولات پروبیوتیکی می تواند اثرات مفیدی در جهت بهبود  نتیجه گیری:

العه و بررسی به مط و افزایش سلامت دهان و دندان داشته باشد. با این وجود اثرات استفاده از پروبیوتیک ها در این زمینه همچنان نیاز

  های بیشتری دارد.

 پروبیوتیک، سلامت دهان و دندان، لاکتوباسیلوس، بیفیدوباکتریومکلمات کلیدی: 
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