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 کمیته علمی همایش
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 محورهای همایش

فرد، خانواده و جامعهسالمت   

 

) جسمی،روانی، اجتماعی، معنوی و عاطفی( و عوامل تعیین کننده آن  ابعاد سالمت فردی  

کننده  )نقش و عملکرد خانواده، مشکالت خانوادگی، بهداشت باروری، تربیت فرزند، سالمندی، سالمت روان( و عوامل تعیین ابعاد سالمت خانواده

  ط فیزیکی، محیط روانیاجتماعی، عملکردهای سالمتی، عوامل فرهنگی، جنسیت(آن)شرایط زندگی و کاری، محی

فیزیکی)آب  )عدالت، اقتصاد، آموزش، خدمات سالمت، ایمنی و ...( و عوامل تعیین کننده آن)عوامل اقتصادی اجتماعی، محیطابعاد سالمت جامعه

ه اجتماعی، حمایت اجتماعی، رفتارهای فردی(آشامیدنی سالم، هوای سالم،ایمنی محیط کار، ومسکن مناسب(، سرمای  

 

 ارائه خدمات سالمت فرد، خانواده و جامعه از پیشگیری تا توانبخشی

 )... پیشگیری و کنترل بیماریهای مزمن و غیرواگیر )سرطان، دیابت، فشارخون، بیماریهای قلبی و 

  ،فعالیت فیزیکی، عدم مصرف دخانیات(شیوه زندگی سالم و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر) تغذیه سالم 

 تغذیه در بیماریهای غیرواگیر 

 )سالمت دهان و دندان در گروههای سنی مختلف) از کودکی تا سالمندی 

 پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر 

 بهداشت محیط و کنترل آالینده های محیط زیست 

 بهداشت مواد غذائی 

 یهای شغلیبهداشت حرفه ای،  ایمنی و پیشگیری از بیمار 

 بهداشت مدارس 

  خدمات سالمت باروری و سالمت جنسی 

 خدمات سالمت روان و پیشگیری از اختالالت روانی 

  پیشگیری و کنترل بحران در خانواده)رفتارهای پرخطرجنسی و غیر جنسی، سوء مصرف مواد و اعتیاد، سوء رفتار و خشونت

 خانگی(

 متدارو درمانی و جایگاه دارو در مراقبتهای سال 
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 طب سنتی 

 پزشکی اجتماعی و خانواده 

 خدمات توانبخشی با بهره گیری از مدلهای فرد محور، خانواده محور و جامعه محور 

 آموزش در سالمت فرد ، خانواده و جامعه 

 آموزش پاسخگوی دانشگاه به نیازهای سالمت 

 آموزش جامعه نگر 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 

 در ارتقاء سالمت آموزش توانمندساز و مشارکتی 

 آموزش بهداشت ، سواد سالمت و کیفیت زندگی 

 )آموزش بهداشت و سبک زندگی سالم ) تغذیه، فعالیت فیزیکی، عدم استعمال دخانیات 

 سواد سالمت و خود مراقبتی 

 شیوه زندگی سالم در خانواده و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر 

عهمدیریت خدمات سالمت به فرد، خانواده و جام  

 توسعه پایدار 

 نقش حاکمیت در ارتقاء سطح سواد سالمت فرد، خانواده و جامعه 

 نقش سفیران سالمت در آموزش سالمت فرد، خانواده و جامعه 

 اطالع درمانی و مشاوره اطالعات سالمت 

 سالمت همراه 

 اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان 

  خدمات سالمتنقش و همکاری بین بخشی در توسعه 

 چالشهای ارائه خدمات سالمت به فرد، خانواده و جامعه

 تحول در نظام سالمت 

 )عدالت در نظام سالمت ) آموزش ، خدمات سالمت 

 اخالق در حوزه آموزش ، پژوهش و ارائه خدمات سالمت 

 آموزش پاسخگو در مدیریت اطالعات سالمت 

 بین حرفه ای هم افزائی خدمات سالمت و توسعه آموزش و همکاریهای 

 کاهش گسست نظری و عملی و ارتقاء خدمات سالمت 

 سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی و سالمت 
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 کمیته علمی همایش

 دکتر ماهرخ کشوری        دبیر علمی همایش:   
 

 کمیته علمی:محترم اعضای 

 کاظمی اشرف دکتر صالحی شایسته دکتر پاپی احمد آقای پروانه  اباذریدکتر 

 دکتر امیر کشاورزیان صالحی مهرداد دکتر پرویزی سرور دکتر اسالمی دکترمحمد

 کلیشادی رویا دکتر فخری صبوحی ترک نژاد علیرضا دکتر اشرفی ریزی  حسن دکتر

 آرا کیوان محمود دکتر طالقانی فریبا دکتر حبیب اله حسینی اعرابی اکرم  دکتر

 محمدیعیسی  دکتر طاهری  محمدرضا آقای خدیوی رضا دکتر لیال اکبری

 محمودیاندکتر سید احمد  طحانی بهاره دکتر مژگان جوکار اکبری اسماعیل دکتر

 مرندی محمد سید دکتر عابدی حیدرعلی دکتر خراسانی پروانه دکتر اکبری مائده سیده دکتر

 دکتر فرزانه محمدی عادل مهربان مرضیه دکتر اصغر خلیفه زاده امامی محمدرضا دکتر

 مطلق اسماعیل محمد دکتر عمرانی فرد ویکتوریا دکتر خانم خوراسگانی ربانی  علی دکتر امانی  دکتررضا

 مظاهری محمد دکتر مهشید عبدی شهشهانی رضایتمند  رضا محمد دکتر دکتر اطهر امید

 مریم معروفی صدیقه طالکوب عبداله رضایی دهاقانی ایرج پور علیرضا دکتر

 دکتر جعفر مقدسی محمدی علی نصراله دکتر روزبهانیدکتر رضا  آویژگان مجید دکتر

 مقصودیدکتر حجت اله  دکتر موسی علوی زارع فراشبندی  فیروزه دکتر دکتر سیما بابایی

 طیبه محرابی زیناب عینی دکترحسن زمانی احمدرضا دکتر بابائیان محمود دکتر

 سهیال مژده دکتر سمیه غفاری زمانی فرشته دکتر پروین بهادران

 احمد نجاتیان دکتر مالک فریدونی مقدم زهرا زندیه دکتر حمزه بهارلویی

 نوریان  دکترمژگان زادگان فرج زیبا دکتر سبزقبایی محمد علیمیر دکتر مرجان بیگی

 دکتر مهناز نوروزی قاسمی لباف دکتر سلیمانی  رضا محمد دکتر بدری سادات شیرین دکتر

 والیانی محبوبه دکتر دکتر احمد قدمی شمس بهزاد دکتر برکتین مجید دکتر

 یاوری ندا دکتر قسیسین  لیال دکتر شهریاری محسن دکتر برومند زهرا دکتر

 یاوری مریم دکتر کشوری ماهرخ دکتر شهنازی حسین دکتر بهارلوئی  حمزه دکتر

 نیکیزدان  احمدرضا دکتر کهنشهناز  دکتر مریم شیرازی بهرامیدکتر مسعود 
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 کمیته اجرائی همایش:
 

 دبیر اجرائی همایش:        دکتر مرضیه عادل مهربان

 اعضای محترم کمیته اجرائی:

 آقایان: خانمها:
 دکتر محسن شهریاری دکتر ماهرخ کشوری

 دکتر محمد مظاهری دکتراشرف کاظمی

 دکتر رضا روزبهانی شهشهانی عبدی مهشید

 جهانپوردکتر کیانوش  انرخشنده طاهری

 محمدرضا ابراهیمی زهرا کربالیی

 امیرحسین میریان ثریا اسدی

 مرتضی جلی فاطمه شایگانفر

 حسینی ..ا رحمت بهاره مقدسی

 عباسعلی گلی زهرا زمانی

 سید امین فالح فاطمه داوودی

 سید عرفان حسینی زینب کاظمی

 نوید احمدی زهرا ربانی

 سعید صادقی زهرا روانخواه

 اسماعیل کاوی نیکبختاننسیم 

 سجاد داوری زهره سلیمانی

 محمد مهدی ایزدی زهرا اکبر زاده

 محمد برادران زینب حیدری

 محمد توسلی سمیه عمادی

  مریم اسدی
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 با نام و یاد پروردگار متعال

 پیام دبیر همایش
 

کشوری آموزش و خدمات سپاس و ثنای بی حد بر آستان صفات بی همتای احدیت که در کمال رافت و در نهایت عطوفت رخصت برگزاری همایش     

 فرموده است.را به ما عطا سالمت فرد، خانواده و جامعه 

، این رامی و کلیه حضار ارجمند که با تشریف فرمایی خوددانم نسبت به همه اساتید محترم، پژوهشگران گ وظیفه خود می ،در آغاز مراسم افتتاحیه همایش

ی گزار سپاسا بوده اند، دعوت ما را برای حضور در این همایش پذیراز اینکه و کنم ادای احترام محفل علمی را مزین نمودند، خیر مقدم عرض نموده  و 

 نمایم.

نقاط مختلف کشور از  ،ج سفر را بر خود هموار کرده و برای شرکت در این همایشکه رناساتید و پژوهشگران ارجمندی به  خود می دانم وظیفه  بویژه 

آرزو  رم و فرحبخش رابا خاطراتی خ ، تواماقامتی خوشاین شهر زیبای تاریخی شان در  آمد بگویم و برای خوش  اند، سفر کرده عزیزمان ایران به اصفهان

 .نمایم

گرد هم آمده  رشته های مختلف علوم سالمت و علوم انسانی و اجتماعی از سراسرکشورو پژوهشگران  شمنداناندیبسیار خرسندیم که بستری فراهم شده تا 

به  تقویت مشارکت بین رشته ای و همکاری بین بخشی،هستیم و این در حالی است که ای عالم و فرهیخته و متعهد شاهد حضورخانواده  مکانو در این 

  حاضر بوده است. همایشحق یکی از مهمترین اهداف 

یافته های علمی اندیشمندان و صاحب نظران محترم علوم سالمت و علوم و  هتجرباستفاده از دانش،  فرصت بسیار مناسبی است که با برگزاری این همایش 

پرورش، صدا و سیما و سایر بخش  نهاد ها، از قبیل استانداری، شهرداری، سازمان آموزش وو همراهی انسانی و اجتماعی کشور، و بهره گیری از مساعدت 

نیازها، مشکالت و چالش های موجود در سالمت فرد، خانواده و جامعه  ایجاد نموده و با  پیرامون فضایی مناسب برای همفکری و تبادل نظراتهای توسعه، 

موانع و مشکالت حاضر، در صدد برای مقابله با  ارائه راهکارهای علمی، منطقی و مناسب به اشتراک گذاشتن دانسته های علمی و توانمندیهای خود، و

و  فرصت پیش آمده در جهت ارتقای کیفیت زندگیبا بهره گیری از و کمک به رفع نیازهای سالمتی در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی برآییم

 کوشا باشیم. اقشار مختلف جامعه سالمت

سائل و موضوعات مختلف مرتبط با ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی، عاطفی، و معنوی سالمتی در متا با تحت پوشش قرار دادن  ما در این همایش بر آنیم 

پرداخته و آنها را مورد نقد و بررسی قرار  سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی، به تنگناها و موانع موجود در تامین سالمتی در عرصه های مختلف جامعه 

سالمت فرد، خانواده و جامعه، ارائه خدمات سالمت از پیشگیری تا توانبخشی، آموزش در حول محورهای  ملی خود رادر این راستا همایش دهیم و 

 سالمت فرد ، خانواده و جامعه و  در نهایتچالشهای ارائه خدمات سالمت به فرد، خانواده و جامعه قرار داده ایم. 

زمینه ساز  عالم عامل باشیم و هوشمندانه تالش کنیم ،و با همراهی و همدلی راه سازیم همبا امید به اینکه ، آگاهی و مهارت را با سرعت، دقت و کیفیت 

ر پر شکوهمان ارتقاء سالمتی در ابعاد مختلف آن، در سطح فرد، خانواده و جامعه  بوده و نوید بخش آینده ای روشن، سالم و پویا برای مردم عزیز و کشو

 ایران باشیم. 

 ارزشمند شما سروران اندیشمند و متعهد، یاریگر ما در تحقق این رسالت بزرگ و ارزشمند خواهد بود.رجاء واثق داریم که حضور 

و  غالمرضا اصغری ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکترمهدی نعمت بخش معاون محترم تحقیقات و فناوری دکتر رضا خدیوی حجه االسالم

ندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آقای احمد نجاتیان مدیرکل دفتر ارتقاء المسلمین جوادی مسئول محترم نهاد نمای

 .معاونت پرستاری سالمت،خدمات بالینی و پرستاری

 

 

 دکتر ماهرخ کشوری                               

 دبیر علمی همایش                           
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 صورت سخنرانی فهرست مقاالت پذیرفته شده به

 8/21/59روز یکشنبه 

نام  نام ردیف

 خانوادگی

 محل عنوان مقاله کد مقاله

آزادی  طیبه  .1

 میانکوهی

بررسی وضعیت عملکرد زنان دارای رفتار پرخطر جنسی نسبت به  51751

 عفونتهای منتقله جنسی در شهر کرمانشاه

 تاالر ابن سینا

 تاالر ابن سینا خانواده و آثار آن بر سالمت آنهانقض حقوق افراد در  98714 رئیسی لیال  .2

 تاالر ابن سینا آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری زنان زندانی 78797 ترکمان محیا  .3

سلطانی مال  نسرین  .4

 یعقوبی

بررسی رفتارهای ارتقا دهنده سالمت دردانشجویان پرستاری دانشگاه  93007

 علوم پزشکی تهران

سیناتاالر ابن   

 تاالر ابن سینا ویژگی های رفتار مخاطره آمیز جنسی جوانان: یک مطالعه کیفی 13713 نوروزی مهناز  .5

فتح اللهی  فریبا  .6

 دهکردی

آیا رفتار غربالگری ماموگرافی  در بین زنان با سابقه خانوادگی مثبت از  17971

 طریق همتایان بهبود می یابد؟

 تاالر  ابن سینا

حمایت همه جانبه: آنچه که زنان باردار پرخطر ایرانی در دوران استراحت  81010 قربانجانی  مژگان  .7

 در بستر نیاز دارند.

 تاالر رازی

بررسی تاثیر برنامه بازدید از منزل بر فعالیت فیزیکی و خستگی سالمندان  94118 برجی میالد  .8

5041شهر ایالم در سال   

 تاالر  رازی

 تاالر  رازی انتظارات جامعه از پرستار دیابت 13417 اباذری پروانه  .9

 تاالر  رازی اختالل در روابط زوجی والدین کودکان مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد 13497 طالقانی فریبا  .11

امینی  سعید  .11

 رارانی

تاثیر ورزش  مقاومتی و مصرف مکمل چای سبز بر برخی عوامل خطرزای  48111

 وزن اضافه دارای و چاق مردان در عروقی  –قلبی 

 تاالر رازی

 

 فهرست مقاالت پذیرفته شده به صورت سخنرانی

 5/21/59روز دو شنبه 

 سینا ابن تاالر تایمیا آلکسی ابعاد به توجه با تنی روان بیماری به ابتال شانس 57594 معروفی مریم  .21

قائدی  فاطمه  .21

 حیدری

 نایتاالر ابن س رفتارهای خودآزاری در نوجوانان 89704
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 بررسی ارتباط هوش هیجانی و سالمت روان درنوجوانان 83890 گلشیری پرستو  .21
 

 نایتاالر ابن س

 رابطه سالمت معنوی با شادکامی در دانشجویان پرستاری 07797 عبادی بی بی نجمه  .21
 

 تاالر ابن سینا

 تجارب سوء رفتار در زنان  تحصیلکرده 18840 صالحی شایسته  .21
 

 تاالر ابن سینا

 ایسکمیک بیماران سالمت سواد سطح بر الکترونیک آموزش تاثیر بررسی 75858 صالحی شایسته  .21

 به وابسته های بیمارستان ویژه مراقبت  های بخش در بستری قلبی

 41 درسال لرستان پزشکی علوم دانشگاه

 تاالر ابن سینا

مادران و شیو ه های فرزند پروری با رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه  93988 فرهنگی عبدالحسن  .21

 نشانه های اختالالت کودکان

 نایتاالر ابن س

 رفتار حمایتی، مشارکتی در مراقبت مهرورزانه 44770 بابایی سیما  .21
 

 نایتاالر ابن س

 سالمت سواد اقتصادی اثرات 11112 رضایتمند رضا محمد  .12
 

 نایتاالر ابن س

بررسی  میزان اهمیت  رسانه ها در برنامه های آموزش سالمت  فرد و  18373 سلطانی راحله  .12

 کارکنان  بخش سالمتجامعه  و ارتقا سالمت از دیدگاه  
 

 نایتاالر ابن س

 سواد سالمت ارتباطی و انتقادی و خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع دو 48713 رئیسی مهنوش  .11
 

 نایتاالر ابن س

 زارع فیروزه  .11

 فراشبندی

های کثیراالنتشار ایران مستند و معتبر  آیا اطالعات سالمت روزنامه 05015

 اطالعات پزشکی کودکان(هستند؟)مطالعه موردی 
 

 تاالر ابن سینا

قصابی  فاطمه  .11

 سینی

ای والدین در انتخاب  ای برکودکان و نقش سواد رسانه های رایانه تأثیر بازی 87941

 آن

 نایتاالر ابن س

 موثر بودن تکنولوژی سالمت همراه دربهبود رفتارهای سالمت سالمندان 40357 چنگیزی مریم  .11
 

 نایتاالر ابن س

گزارش یک  نمونه طرح معماری منزل  متناسب برای افراد باتوان حرکتی  45303 ابراهیمی بهاره  .11

 محدودبا رویکرد ارتقاء بهداشت خانواده

 یتاالر  راز

 اهمیت خود مراقبتی در سالمت فرد، خانواده و جامعه  روزبهانی رضا  .11
 

 یتاالر  راز

 یائسه شناسایی ابعاد سالمت زنان 45139 افقری افسانه  .11
 

 یتاالر  راز

 بررسی رفتارهای خودمراقبتی در زنان سالمند 59743 مهدی زاده مهرالسادات  .11
 

 تاالر رازی

نفیسه   .12

 السادات

 یتاالر  راز چرا زنان جهت مراقبت قبل بارداری مراجعه  نمی کنند ؟ 49701 نکویی
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سید همام   .12

 الدین

انحصاری با شیر مادر در زنان نخست بررسی پیش گویی کننده های تغذیه  09383 جوادزاده

 زای شهر بوشهر: کاربردی از تئوری رفتار برنامه ریزی شده

 تاالر رازی

تأثیر آموزش خودمراقبتی بر کاهش رفتارهای پرمخاطره در زنان با سابقه  41917 شاعلی مهسا  .11

 اعتیاد به موادمخدر: یک مطالعه کارآزمایی میدانی

 یتاالر راز

تاثیر بازتوانی قلبی بر روی شاخص سالمت جسمی و روحی در بیماران  97411 دری صفورا  .11

 کرونری

 یتاالر  راز

 

 فهرست مقاالت پذیرفته شده به صورت سخنرانی

 21/21/59روز سه شنبه 

بررسی تاثیر آموزش مهارت کنترل خشم بر تعارض زناشویی و ادراک  50193 مهرابی طیبه  .11

 به سوء مصرف مواد و همسرانشانحمایت اجتماعی مردان مبتال 
 

 سینا ابن تاالر

: توسعه، 7موانع درک شده در خودمراقبتی بیماران مبتال به دیابت نوع  54940 رمضانخانی علی  .11

 روایی و پایایی ابزار
 

 تاالر ابن سینا

استراتژی راهبردی در  8و  Neare & NEAREARمعرفی الگوی  94075 خراسانی پروانه  .11

ریزی گسترش نقش و خدمات سالمت به جامعه: تحلیل محتوای  برنامه

 ساختار، فرایند و برایند
 

 نایتاالر ابن س

ارزشیابی اثر بخشی برنامه آموزشی داوطلبان سالمت بر اساس الگوی کرک  91000 ویزش فر فاطمه  .11

 پاتریک

 نایتاالر ابن س

ن در شیردهی: ناسازی زنمنداتوطراحی و ارزشیابی یک برنامه ارتقاء  81581 حیدری زینب  .11

 مطالعه ترکیبی

 سینا ابن تاالر

معصومیان  سیده تکتم  .11

 حسینی

بررسی تاثیر برنامه مراقبتی انگیزشی مبتنی بر مشارکت و تمکین بیماران  17857

 در جهت ارتقای رفتارهای خودمراقبتی و دانش بیماران دیابتی
 

 یرازتاالر  

بررسی تاثیر طرح تحول نظام سالمت بر میزان سزارین و میانگین هزینه  15144 ساالری مهر ساغر  .12

پرداخت شده توسط مادران در مرکز آموزشی درمانی طالقانی تبریز استان 

 آذربایجان شرقی

 رازیتاالر 

 رازیتاالر  پس از زایمانبر پیامدهای زایمان و افسردگی  8بررسی تاثیر ویتامین ب 97490 خداداد مریم  .12
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شریفه   .11

 سادات

تاثیر برنامه خانواده محور بر میزان بار مراقبتی خانواده های کودکان مبتال  01757 موسوی

 بیش فعالی -به اختالل نقص توجه

 یتاالر راز

رفتن بیماران پس از سکته مغزی بر حسب  درمانی بر توانایی راه تأثیر آینه 15335 بهرامی مهناز  .11

 قدرت عضالنی پای مبتالء
 

 تاالر  رازی

بررسی تاثیر کالس های بازآموزی و کالس طراحی شده بر بار ذهنی در  94017 اعرابی اکرم  .11

: 5041پرستاران بخش ویژه نوزادان بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان 

 یک کارآزمایی بالینی

 یتاالر  راز

 

 

 
 

 

 پوستر الکترونیکفهرست مقاالت پذیرفته شده به صورت 

 8/21/59روز یکشنبه 

عادل  مرضیه  .1

 مهربان

 تکنو استرس: معضل مدرن در حرفه ی پرستاری 45175

 

 درک دانشجویان پرستاری از مراقبت خانواده محور : گزارشی مبتنی بر تجربه  بازدید از منزل 53757 نیک زادیان محمد  .2

 

 کیفیت زندگی  بیماران مبتال به آسم  با افراد سالمشناسی روانی و  بررسی آسیب 53878 اداوی احمد  .3
 

 بررسی ابعاد سالمت روان در نوجوانان ایرانی 55719 عفری محمود  .4
 

 اثربخشی تمرینات یوگا بر کیفیت خواب زنان مبتال به سرطان پستان 59871 قزلباش سیما  .5
 

رئیسی  زیبا  .6

 دهکردی

 درمنزل  خانواده های  مادران باردارشیوع مصرف سیگار و ممنوعیت مصرف آن  51139

 نقش طرحواره های ناسازگار اولیه درپیش بینی سازگاری اجتماعی 51478 فردوسی فرزانه  .7

 

معرفی مراحل استانداردسازی پمفلت های آموزش بیمار وخانواده در سه اولویت مزمن  54179 اقتداری مریم  .8

 غیرواگیردار شایع: از طراحی تا ارزشیابی
 

ساله  استان  1تا  7عملکرد پرسنل بهداشتی درمانی درارائه مراقبتهای بهداشتی کودکان  73877 امروزی ربابه  .9

 مرکزی

 بررسی وضعیت عفونت انگلی روده ای در کودکان مبتال مراجعه کننده به مراکز درمانی 73155 مدملی یعقوب  .11
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 بیماران مبتال به اختالالت سالمت روانبار مراقبتی درمراقبین خانوادگی  73417 اکبری محمد  .11

 
 

 فهرست مقاالت پذیرفته شده به صورت پوستر الکترونیک

 5/21/59روز دوشنبه 
 

 آزاد و پزشکی علوم های دانشگاه پرستاری دانشجویان در امیدواری با معنوی سالمت رابطه 10154 عبادی بی بی نجمه  .12

 یزد شهر اسالمی

و اثربخشی برنامه های آموزشی برغربالگری سرطان پستان ودهانه ی رحم:  مروری  بررسی 75730 پهلوان فتانه  .13

 سیستماتیک

بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی در پیشگیری از ابتال به زخم پای دیابتی   بر آگاهی ،نگرش و  77954 پورکرمانیان پوران دخت  .14

 اصفهانعملکرد سالمندان بستری در بیمارستان نور و علی اصغر)ع( شهر 
 

بررسی تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر فشار مراقبتی مراقبین سالمندان مبتال به دیابت شهر  77117 صالحی مصطفی  .15

 لرستان

روزه  مریم  .16

 اهوازی

 مروری برتاثیرعصاره گیاه خارمریم بر کبدچرب 70171

 

 آسیب شناسی امنیت روانی خانواده 70731 رضاعلی محمدباقر  .17

 

ارتباط بین نگرش به تغذیه وسازه های مدل اعتقاد بهداشتی با عادات غذایی در زنان تحت  70107 کرمی زهرا  .18

 مراقبت قبل از بارداری

عملکرد برنامه مربیان همسان  مدارس در انتقال مفاهیم بهداشتی به دانش آموزان در  79371 زاده عدالت منیره  .19

 شهرستان تبریز

 داوطلبان سالمت:تحلیل محتوای کیفیچالشهای  79009 ویزش فر فاطمه  .21

 

اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر شدت خستگی زنان مبتال به مولتیپل  78730 عباسی سمیرا  .21

 اسکلروزیس: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی
 

غذایی در زنان میانسال بررسی ارتباط خرده مقیاس های نگرش نسبت به بدن با عادات  43893 زارع پور صغری  .22

 مراجعه کننده به مراکز سالمت جامعه شهر اصفهان
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 فهرست مقاالت پذیرفته شده به صورت پوستر

 8/21/59روز یکشنبه 
 

 تحت خون پرفشاری به مبتالیان دانش بر زندگی سبک اصالح آموزشی برنامه یک تاثیر 91870 شهریاری محسن  .1

 آنژیوپالستی

آرمین   .2

 دخت

 Tobacco Use and Influencing Factors Among Iranian Children and 09781 شاه ثنایی

Adolescents at National and Subnational Levels, According to 

Socioeconomic Status: The Caspian-IV Study 
 مقایسه دو روش اموزش خود مراقبتی در سالمندان بر رضایتمندی ان ها 77831 پورکرمانیان پوران دخت  .3

 

 سبک زندگی، کارکردها وعوامل موثرآن در ارتقائ سالمت 77893 رضاعلی محمدباقر  .4

 

 ارتباط تئوری شناختی اجتماعی با فعالیت فیزیکی در زنان باردار 77493 فهامی فریبا  .5

 

 The Effect of Balint Group on Job satisfaction among Nurses in AL-Zahra 74597 معروفی مریم  .6

Hospital, Isfahan, Iran 
 

بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس : بررسی سبک های سازشی و عوامل مرتبط با آن در  74113 پاکیزه زینب  .7

 مرور سیستماتیک

 Evaluation of individual and group tour effect on 9-7 year’s old 03731 معروفی مریم  .8

hospitalized children anxiety and their mother’s in Isfahan Imam Hussain 

hospital, 7359 

 

 Evaluation of prevalence, symptoms and causes among the poisoned 03775 مدملی یعقوب  .9

snakebite admitted to hospital 
 

 

 نوردرمانی و بهبود کیفیت زندگی در زنان مبتال به سرطان پستان تحت شیمی درمانی 05347 قزلباش سیما  .11

 

نقش و فیلم ویدئویی بر دانش و  ریوی از طریق ایفای -مقایسه اثربخشی آموزش احیای قلبی  05715 معروفی مریم  .11

 عملکرد دانش آموزان دبیرستانی

 

 ایمنی سیستم فعالیت بر صوتی آلودگی اثر 47015حاجی  فاطمه  .12
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  قاسمی

 مصرف روغن زیتون و پیشگیری از سرطان پستان 07454 قزلباش سیما  .13

 

 Freeze-melting process significantly decrease phthalate 54111 فالحتی مجید  .14

ester plasticizers levels in drinking waters stored in 

polyethylene terephthalate (PET) bottles 

 سی روشهای آموزش بهداشت و سبک زندگی سالمربر 08553 قاسمی یداهلل  .15

 

رحمانی  ابراهیم  .16

 مقدم

الگوی توانمند سازی خانواده در تاثیر آموزش از طریق سخنرانی بر رفتارهای خودمراقبتی و  08089

 بیماران دیابت نوع دو

 Evaluate the need for medical ethics education to promote hospital and 07111 مدملی یعقوب  .17

pre-hospital system 
 

باید بدانند: یادآوری به تیم سالمت در مورد آنچه همراهان بیماران تحت عمل جراحی زنان  07141 گله دار نسرین  .18

 یک مطالعه کیفی

 تاثیر نقاشی بر میزان افسردگی کودکان مبتال به سرطان تحت شیمی درمانی 04141 طالکوب صدیقه  .19

 

سید   .21

 علیرضا

 : عوامل تهدید کننده سالمت ارگان های حیاتی بدن انسانXRCC5اثرات مصرف الکل بر ژن و پروتئین  93111 میرصانع

ارتباط عملکرد خانواده و عزت نفس در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر  بررسی 97153 پاکی سمیه  .21

 اصفهان

 

رضایی  عبداله  .22

 دهاقانی

 تاثیر اموزش مبتنی بر نیاز پیشگیری از سقوط بر فعالیت های روزمره زندگی سالمندان 97157

 

 و پس از زایمان تاثیر فعالیت فیزیکی بر زنان در بارداری ،زایمان 97798 سلیمانی زهره  .23

 

 مامایی بخش کارکنان آگاهی میزان بر پسماند مدیریت آموزشی برنامه تاثیر 17377 جعفری فهیمه  .24

 اصفهان شهر مریم بن عیسی بیمارستان
 

مقایسه رفتارهای ارتقاء دهنده سالمتی دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل دانشگاه  97470 شیرازی مریم  .25

 اصفهانعلوم پزشکی 

 مطالعه ی مروری بر ماساژ درمانی دربیماران مبتال به سکته مغزی 90317 عبیداوی امینه  .26
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 تاثیر ذغال اخته در پیشگیری از عفونت های ادراری بیماران مبتال به ام اس 90744 نظری فاطمه  .27
 

خودکارآمدی سالمندان شهر ایالم بررسی تاثیر مدل مراقبت مشارکتی بر حمایت اجتماعی و  77194 برجی میالد  .28

 5041در سال 

بررسی تاثیر مراقبت پرستاری بازدید از منزل مبتنی بر حساسیت زدایی بر استرس بیماران  41870 برجی میالد  .29

 مبتال به سرطان
 

 دوتاثیر آموزش مبتنی بر الگوی خودکارآمدی بر کنترل قند خون مبتالیان به دیابت نوع  90107 رئیسی مهنوش  .31
 

 طب مکمل و جایگزین در زنان مبتال به سرطان پستان 99187 قزلباش سیما  .31

 

 بررسی تاثیر زنجبیل بر تهوع بیماران تحت شیمی درمانی 91517 رستمی فاطمه  .32

 

 نوجوانان والدین ای تغذیه اجتماعی حمایت بر آموزشی ی مداخله ی بررسی تاثیر  یک برنامه 98935 مختاری فاطمه  .33

 اصفهان شهر

 بررسی رابطه بین کیفیت خواب و شادی و نشاط درسالمندان 98851 مدملی یعقوب  .34

 

 تبیین تجارب زیست دانشجویان از مراقبت از بیماران معتاد 53089 نیک نژاد ریحانه  .35

 

سیده   .36

 راضیه

 بررسی تاثیر خود مراقبتی بر مادران باردار از دیدگاه سالمت و مذهب 98443 حسینی

 

 حضور فرزند، فرصت یا تهدیدی برای رضایت زناشویی: یک مطالعه کیفی 97707 توکل زینب  .37

 

 تاثیرپذیری رضایت زناشویی از تعامالت زوجین: یک مطالعه کیفی 71090 توکل زینب  .38

 

های  اجتماعی و کیفیت زندگی در خانواده بیماران بستری در بخش-ارتباط بین نیازهای روانی 91373 فرخ زادیان جمیله  .39

 پیوند

 بررسی تاثیر اموزش بهداشت بر حفظ و ارتقا سالمت جامعه 91139 شفیعی بهروز  .41

 

 تاثیر توانبخشی برکیفیت زندگی بیماران مبتال به سکته مغزی 94751 گنجی محمدکاظم  .41
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 بررسی مروری آلودگی صوتی و عوامل موثر بر آن در صنایع، مشاغل و میادین شهری 13010 مدملی یعقوب  .42

 

 5049بررسی سالمت عمومی بیماران قلبی عروقی بیمارستان خاتم االنبیا شوشتر در سال  13749 مهرگان نگار  .43
 

 تمرکز بر توانبخشیمدیریت حوزه سالمت در بالیای طبیعی با  15585 گنجی محمدکاظم  .44

 

بررسی رابطه بین دینداری و آمادگی به اعتیاد، دردانشجویان دانشکده پرستاری ومامایی  10177 مهرگان نگار  .45

 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 

 Cardiovascular disease registry in Isfahan (feasibility study) 11957 گیوی مهشید  .46
 

 5049آگاهی و نگرش معلمان ابتدایی در زمینه سوء رفتار با کودکان در شهر تبریز  در سال       11141 حسینی سیده زهرا  .47

 

آگاهی و نگرش کارشناسان بهداشت خانواده در زمینه سوء رفتار با کودکان در شهر تبریز  در      11954 حسینی سیده زهرا  .48

 5049سال 

 سالمت سالمنداناثر تغذیه در   11871 فرازمند زینب  .49

 

 روسپیگری پدیده بر کوتاه شرحی 57411 بابایی امیرعلی  .51

 

 جنبه های بالینی آینه درمانی در توانبخشی 17830 قربانی سوده  .51

 

 آقاباباییان اقدس  .52

 دهاقانی

 سال در اصفهان شهر جوانان بین در مجازی فضای در همسرگزینی شیوه های چالش: عنوان 87109

5041 
 

 مقاالت پذیرفته شده به صورت پوسترفهرست 

 5/21/59روز دو شنبه 

سیده   .53

 راضیه

 بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر مادران باردار 17807 حسینی

 

 بررسی رفتارهای ارتقا دهنده سالمت کارکنان یک دانشگاه علوم  پزشکی در ایران 13701 فرخ زادیان جمیله  .54

 

ارتباط وضعیت استفاده از بازی های رایانه ای با سالمت روانی و اجتماعی دانش آموزان  بررسی 17450رضایی  عبداله  .55
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 پسر دوره اول متوسطه شهر اصفهان دهاقانی

 

 

بررسی شیوه های فرزندپروری زنان پرستار و برخی متغیرهای مرتبط  در بیمارستانهای  14774 کریمی زهرا  .56

 5040سال منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 
 

عتاری  فاطمه  .57

 پیکانی

بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه  83773

 از ابتال به بیماری های مزمن
 

 بررسی راهکارهای موثر در بهبود عملکرد بیماران سکته مغزی 85851 باسره پریسا  .58

 

 شیوع رتینوپاتی و عوامل خطر مربوط به آن در بیماران دیابتی در ایرانمروری بر  87757 البرزی ژیال  .59
 

 رفتار بر سالمت سالمندان ءاثر سو 80809 فرازمند زینب  .61

 

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی بیماران مبتال به سندروم حاد کرونری با افراد سالم : یک  89577 قزلباش پروین  .61

 مطالعه مرور نظام مند
 

 بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان تحت درمان با انواع روش های درمانی 89037 اداوی احمد  .62
 

 بررسی شیوع زخم بستر و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان های ایران: مرور نظام مند 89779 یوسفی نجیمه  .63
 

اعتقاد بهداشتی برمیزان مصرف نمک زنان در بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی برمدل  73577 حسینی حبیب اله  .64

 خانواده های تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان

 

 بیمارستانهای ویژه بخشهای در پرستاران ماندگاری به تمایل با سازمانی عوامل ارتباط بررسی 75735 توکلی آزاده  .65

 5041 سال در اصفهان پزشکی علوم آموزشی دانشگاه

 

 کیفیت زندگی مراقبین بیماران مبتال به سرطان 77394 قزلباش سیما  .66

 

 نقش خانواده درپیشگیری از انحرافات اجتماعی جامعه 77040 رضاعلی محمدباقر  .67

 

 سندروم آسپرگر )اختالل سطح یک طیف اتیسم( 13145 خاص حسین  .68
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 نصیری امیر حسین  .69

 نایینی

 اضطراب بر اسطوخودوس اسانس با آروماتراپی تاثیر 11315

 فعالیت جسمانی در سالمندان 71815 بهارلوئی حمزه  .71

 

سال مراجعه کننده به مراکز  57آموز زیر بررسی اپیدمیولوژی سوختگی در کودکان دانش  78434 مدملی آمنه  .71

 درمانی

 

بررسی تأثیر فیلم مراقبت جراحی در ناهنجاری مادرزادی شکاف و لب کام نوزادان بر عملکرد  77177 آقاجانی مریم  .72

 مراقبتی مادران

 

رحمانی  ابراهیم  .73

 مقدم

 راهنماییبررسی تاثیر آموزش بهداشت دوران بلوغ بر آگاهی دختران مقطع  71583

 

نفیسه   .74

 السادات

موانع فردی عدم مراجعه جهت مراقبت قبل بارداری در زنان دیابتی از دیدگاه مدیران حوزه  11111 نکویی

 سالمت و مراقبین بهداشتی

 

 برنامه توانبخشی در اسکیزوفرنیا؛ از ابتدا یا در انتها؟ 71077 حسینی عفت  .75

 

رحمانی  ابراهیم  .76

 مقدم

 بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی در بیماران سزارینی 71417

بررسی تاثیر آموزش گروهی بر رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در میان  74335 شهمیری نسرین  .77

 دانشجویان دختر

 

رحمانی  ابراهیم  .78

 مقدم

 COPDبررسی تاثیر آموزش به روش سخنرانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به  74879

 کاردرمانی و کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنیک مزمن 74139 حسینی عفت  .79

 

 گزارش موردی بازدید منزل و اجرای فرایند پرستاری در خانواده 15377 معینی پروین  .81

 

 تجارب افراد با فلج مغزی از توانبخشی 15894 گنجی محمدکاظم  .81

 

بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهربابک در  17509 مبین زارع فاطمه  .82

http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=85081
http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=85081
http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=26976
http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=26976
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 5041مورد پاپ اسمیر در سال

 

نگرش و مدت فعالیت فیزیکی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل باور بهداشتی بر آگاهی،  10711 زندیه زهرا  .83

زنان میانسال مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی امام علی)ع( شهر اصفهان در سال 

5049 

 نقش آگاهی نوجوانان و جوانان در پذیرش واکسن ویروس پاپیلومای انسانی 19118 ترکان بهناز  .84

 

 بررسی علل و عوامل مؤثر بر ترک حرفه پرستاری 19440 حداد محمد  .85

 

نصیری  امیرحسین  .86

 نائینی

 تاثیر آروماتراپی با اسانس اسطوخودوس بر اضطراب 11315

 

 جهان صفیه  .87

 مهر

 5049بررسی میزان مرگ  ناشی ازدیابت و عوارض مرتبط با دیابت در شهرستان تبریز در سال  91115

 در شهرستان تبریزسبک زندگی و رفتارهای مرتبط  با سالمت دانشجویان  17951 عدالت زاده منیره  .88
 

 بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت خواب زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس 11818 عباسی سمیرا  .89
 

 تبیین نقش عوامل روان شناختی بر خود مراقبتی در مبتالیان به پرفشاری خون 43045 رئیسی مهنوش  .91
 

شده تیم سالمتی در اتاق انتظار جراحی: یک مطالعه  حلقه فراموشاعضای خانواده، به عنوان  45317 گله دار نسرین  .91

 کیفی

 بررسی تاثیر شیر مادر در سالمت قلبی عروقی در کودکان 45590 قیصریان زهرا  .92
 

مطالعه ای برای تعیین نیاز های آموزشی بیماران مبتال به اختالالت مزمن شایع: دیابت،  45111 یزدانی اکرم  .93

 ایسکمی قلبی عروقی و نارسایی کلیویپرفشاری خون، 
 

 نقش تحرک درسبک زندگی جامعه سالم 45775 رضاعلی محمدباقر  .94
 

 The effect of stress management on anxiety in women with hypertension 45439 اداوی احمد  .95
 

 ارتباط عمل به باورهای دینی با سبک زندگی در سالمندان 47471 مالئی آمنه  .96
 

 چالشهای ارائه خدمات سالمت به گروه سنی جوانان در مجتمع های سالمت شهرتبریز 40777 عدالت زاده منیره  .97
 

تاثیر درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی زنان  41511 پهلوان زاده سعید  .98
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 مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

 خودکارآمدی در مبتالیان به نارسایی قلبی 41983 بابایی سیما  .99
 

 کاستن  موارد بستری مجدد  بیماران عروق کرونر 41817 دری صفورا  .111
 

 ارائه شده در اورژانسرضایتمندی بیماران از کیفیت خدمات  93017 جعفری فهیمه  .111

 بیمارستان عیسی بن مریم پس از طرح تحول سالمت
 

 The effect of education of health-promoting behaviors on lifestyle in 41107 ذوالنوری سحر  .112

hemodialysis patients 
 

 بررسی رابطه بین سالمت روانی با فرسودگی شغلی کارکنان)مطالعه موردی: مدیریت درمان  41777 یوسف زاده راحله  .113

 سازمان تامین اجتماعی استان گلستان)بیمارستانهای حکیم جرجانی و خاتم االنبیاء(
 

 عوامل موثر بر رضایت زناشویی: یک مطالعه مروری 41774 توکل زینب  .114
 

رفتارهای ارتقا دهنده سالمت با خودکارآمدی رفتارهای بهداشتی در دانشجویان ارتباط  44591 فرخ زادیان جمیله  .115

 پرستاری

 بررسی موانع آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران 75851 حداد محمد  .116
 

 تعیین کننده های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی سالمت 58047 محمدی فرزانه  .117

 

از رژیم دارویی و عوامل عوامل تاثیر گذار بر آن در بیماران تحت آنژیوپالستی عروق  تبعیت 14890 اله بخشیان عاطفه  .118

 کرونر

 تعریف استقالل حرفه ای از دیدگاه پرستاران بخش های ویژه 77175 اله بخشیان مریم  .119

 

 طبیعی زایمان از مادران رضایتمندی میزان بر شناختی گروهی مشاوره تأثیر بررسی 80513 کامروامنش مستانه  .111
 

 زا نخست باردار زنان اضطراب بر گروهی مشاوره تاثیر بررسی 89759 باخته  اعظم  .111
 

 5043-47 سال اصفهان استان سالمندان سالمت شاخصهای بررسی 09819 بابک آناهیتا  .112
 

 اصفهان استان سالمندان زندگی سبک ارزیابی 91087 بابک آناهیتا  .113
 

 بدنی توده شاخص و افسردگی با اصفهان استان سالمندان زندگی کیفیت ارتباط بررسی 87197 بابک آناهیتا  .114
 

http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=40382
http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=40382
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 اعتباربخشی استاندارد اساس بر ترخیص زمان در آن ثبت و مادران به آموزش تطابق بررسی 35366 زمانی زهرا  .115

 کودکان بخشهای در ایران
 

 اصفهان شهر(ع) مریم بن عیسی بیمارستان غذایی مواد و آشپزخانه بهداشت وضعیت ممیزی 70317 حمزه فرزانه  .116

 5041 درسال

 دیابت به مبتال افراد در دیابتی پای زخم ایجاد از پیشگیری های راهکار 73037 خدادادی محبوبه  .117
 

 Quality of life, work ability and other important indicators of women's 91708 توکلی فرد نگاه  .118

occupational health 
 پاتوژنز در پیشرفت: مهاجم آسپرژیلوزیس اصلی عفونی علت فومیگاتوس آسپرژیلوس 70877 قضایی سیامک  .119

 

121.   

 شهناز

 

 پوشش تحت سالمندان ماندگار واطالعات برآگاهی سالم تغذیه تاثیرآموزش بررسی 17708 پور علی

 5049 درسال کلیبر شهرستان ودرمانی مراکزبهداشتی

 کیفی ی مطالعه یک: سالمندان سرای در ثبات بی مراقبت 85401 رحیمی مجید  .121
 

( ع) مریم بن عیسی بیمارستان در سالمت تحول طرح راستای در بیمار به آموزش کیفیت 17377 جعفری فهیمه  .122

 اصفهان

 اصفهان شهر(ع) مریم بن عیسی بیمارستان بالینی های بخش محیط بهداشت وضعیت ممیزی 78784 حمزه فرزانه  .123

 5041 درسال

 موردی ی مطالعه یک: زنان در افسردگی کاهش بر گروهی ورزش اثر بررسی 897107 روزبهانی رضا  .124

 دیابت به مبتال بیماران در چربی رخ نیم بر مقاومتی تمرین و هوازی تمرین هفته 1 اثر مقایسه 180917 روزبهانی رضا  .125

 7 نوع

 کونژوگه های ان دی گلیکوزیله، هموگلوبین لیپیدی، پراکسیداسیون پالسمایی سطح ی مقایسه 871715 روزبهانی رضا  .126

 غیرسیگاری و سیگاری مردان در کمی CRP و
 

 اساس بر مراجعین دیدگاه از بوشهر استان پزشکی علوم بیمارستان خدمات کیفیت ارزیابی 91070 زارعی حلیمه  .127

 (servqual) سروکوال مدل
 

خدارحم  نیلوفر  .128

 زاده

 سیستماتیک مرور:ایرانی آموزان دانش چاقی و اینترنت به اعتیاد بین رابطه بررسی 18790

 

http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=35366
http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=35366
http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=73087
http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=73087
http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=70302
http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=70302
http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=23672
http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=23672
http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=57736
http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=57736
http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=61938
http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=61938
http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=87027
http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=87027
http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=26769
http://seminar.mui.ac.ir/Admin/Paper/HistoryPaper.aspx?trCode=26769
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 وضعیت عملکرد زنان دارای رفتار پرخطر جنسی نسبت به عفونتهای منتقله جنسی در شهر کرمانشاهبررسی 

 5، بابک دارابی4، عزیزه فرشباف خلیلی3، مژگان میرغفوروند2، جمیله ملکوتی1طیبه آزادی میانکوهی*

 مامایی، مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمانشاه، طیبه آزادی میانکوهی کارشناسی ارشد  .1

 علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، جمیله ملکوتی عضو هیئت  .2

 ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز مژگان میرغفوروند استادیار بهداشت باروری، عضو هیئت علمی .3

 ، مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تغذیه PhDعزیزه فرشباف خلیلی .4

 ، بابک دارایی دکترای حرفه ای، مدیریت درمان تامین اجتماعی کرمانشاه .5

 

اند که زنان، مردان، خانواده و به عنوان یکی از مشکالت جدی سالمتی در سطح جهان شناخته شده( STIsهای منتقله جنسی )عفونت مقدمه و اهداف:

روسپیگری نیز به عنوان یکی از مهمترین مشکالت موجود مورد ، STIsدهد. با افزایش رفتارهای پرخطر و روابط اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار می

بررسی وضعیت عملکرد زنان دارای رفتار پرخطر جنسی نسبت به عفونتهای منتقله جنسی در شهر کرمانشاه با هدف توجه قرار گرفته است. لذا این مطالعه 

 انجام شد.

اداره بهزیستی، مرکز بهداشت و مراکز ترک  دارای پرونده در انجام شد. کلیه زنان واجد شرایط روسپی زن173این مطالعه مقطعی بر روی  روش اجرا:

 انجام گرفت. گیری از فواحش خیابانی با روش گلوله برفی نمونه همچنینو اعتیاد 

% افراد هر دو نوع مشتری ثابت و متنوع را 3/17سال بود.  1/11( بود. متوسط سن اولین رابطه جنسی نامشروع 4/1) 2/11 میانگین نمره عملکرد نتایج:

درصد افراد در تمامی روابط  2/53 کردند.جنسی با مشتریان خود از کاندوم استفاده می%( در تمامی یا اغلب روابط 5/55داشتند. بیش از سه چهارم افراد )

 درصد از زنان در طول دوره قاعدگی نیز رابطه جنسی داشتند. 5/42کردند. جنسی خود ارتباط دهانی و مقعدی برقرار می

 از افراد این مداوم نمودن آگاه، سن اولین رابطه جنسی در این زنانکاهش با توجه به میزان باالی روابط جنسی غیر متعارف و  بحث و نتیجه گیری:

در زمینه راههای انتقال عفونتهای های جنسی )دهانی و مقعدی( و زمان رابطه باالخص دوره پریود ماهانه و نیز انواع رابطه روانی و جسمانی خطرات

 راههای پیشگیری از این عفونتها به صورت عمومی آموزش داده شود.جنسی، افراد جامعه باالخص نوجوانان را آگاه و هوشیار ساخته و 

 ، روسپی، رفتار پرخطرSTIعملکرد جنسی، عفونتهای منتقله جنسی،  کلمات کلیدی:

mailto:مامايي،%20t.azadi@yahoo.com
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 نقض حقوق افراد در خانواده و آثار آن بر سالمت آنها

 دکتر لیال رئیسی 

 دادگستریوکیل پایه یک  -دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

Raisi.leila@gmail.com 

 

است.  یکی از شاخص های ارزیابی کیفیت زندگی انسانها در تمام جوامع بشری حقوق فردی و اجتماعی آنها و میزان رعایت و نحوه تضمین اجرای آنها

به تنهایی ارزشمند بوده و قابل نقض نمی گستره این حقوق شامل تمام ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان می باشد. هر یک از مصادیق حقوق بشری 

ن موضوع تاکید باشد، اما در عین حال حقوق مذکور نسبت به یکدیگر تاثیر متقابل داشته و از یکدیگر تاثیر می گیرد. اسناد حقوق بشری بین المللی بر ای

مصادیق حقوق بوده  و در عین حال خود آینه ای تمام نما از  دارند که سالمتی یکی از مصادیق حقوق بنیادین هر فردی است که به شدت تحت تاثیر سایر

 رعایت و اجرا یا عدم اجرای سایر مصادیق حقوق بشری است. بنحوی که از رعایت و تامین حق بر سالمتی فرد زمانی می توان سخن گفت که سایر

المتی و سایر حقوق در خانواده مورد بررسی قرار می گیرد. فرضیه نگارنده حقوق او تامین و بنحوه شایسته اجرا شود.  در این مقاله ارتباط متقابل حق بر س

یت سایر این است که سالمتی و حق بر آن دارای مفهوم گسترده ای بوده، به گونه ای که سایر حقوق بنیادین را نیز در بر می گیرد و نقض و عدم رعا

گردد. لذا برای تامین و تحقق حق بر سالمتی افراد، باید پیش از آن به آموزش، تامین  حقوق  به شدت موجب نقض و عدم تامین حق بر سالمتی افراد می

 و رعایت سایر حقوق آنها توجه شود.

 . 

 حق بر سالمتی، حقوق بشر، نقض، آثار، خانواده واژگان کلیدی :
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زندانی زنان سازگاری بر متقابل رفتار تحلیل گروهی آموزش  

3 میری ، سکینه2زادیان فرخ ، جمیله1ترکمان محیا  

 کرمان، کرمان، ایران پزشکی علوم رازی، دانشگاه مامایی و پرستاری پرستاری، دانشکده ارشد کارشناس دانشجوی محیا ترکمان .1

 کرمان، کرمان، ایران پزشکی علوم پرستاری، دانشگاه تحقیقات جمیله فرخ زادیان مرکز .2

 کرمان، کرمان، ایران پزشکی علوم رازی، دانشگاه مامایی و پرستاری سکینه میری مربی گروه بهداشت همگانی، دانشکده .3

 

 جهت زندانیان پروری باز و اصالح زندان اصلی اهداف از یکی و است زندان جامعه، مجازات قوانین کنندگان نقض برای رایج های مجازات از یکی : مقدمه

 گروهی آموزش سازگاری تقویت برای مفید و رایج ای مشاوره و درمانی روشهای از یکی باشد، که می جامعه در هنجارها و ارزشها حفظ و جامعه با بیشتر سازگاری

 .پرداخت زندانی زنان سازگاری بر متقابل رفتار تحلیل گروهی آموزش تاثیر بررسی به مطالعه این لذا است؛ متقابل رفتار تحلیل

 

 جنوب های زندان از یکی در زندانی زنان آن های نمونه که که بود کنترل گروه با آزمون پس و آزمون پیش طرح با تجربی نیمه ای مطالعه پژوهش این :کار روش

 5 طی متقابل رفتار تحلیل آموزش شدند تقسیم مداخله و کنترل نفری75 گروه دو به تصادفی طور شدند، وبه انتخاب دردسترس گیری نمونه روش با که بود ایران شرق

 .شد آوری جمع گروه دو هر از آموزش از بعد ماه یک و قبل( BAQ)  بل ریگازسا دموگرافیک، و پرسشنامه با ها داده. گرفت صورت مداخله گروه برای جلسه

 

 بسیار سطح در نیز آزمون پس مرحله در و( 15/11±15/15) بود ناراضی بسیار سطح در آزمون پیش مرحله در کنترل گروه در سازگاری نمره میانگین :ها یافته

 ناراضی بسیار سطح در آزمون پیش مرحله در مداخله گروه در سازگاری نمره میانگین دادند نشان ها داده(. 15/15±11/15)است مانده باقی ناراضی

 (.17/55±51/15) گرفت قرار متوسط سطح در و یافت کاهش آزمون پس مرحله در و( 55/11±35/12) بود

 

 بنابراین. است داشته داری معنی تاثیر شغلی و بهداشتی، اجتماعی، عاطفی خانه، سازگاری در سازگاری و کلی سازگاری بر گروهی آموزش :گیری نتیجه و بحث

 . شود برگزار متقابل رفتار تحلیل گروهی آموزش های دوره زندان به وارد تازه زنان بخصوص زندانی زنان سالمت و سازگاری تقویت جهت شود می پیشنهاد

 . متقابل، سازگاری، زنان، زندان رفتار گروهی، تحلیل آموزش :کلیدی واژگان
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 بررسی رفتارهای ارتقا دهنده سالمت دردانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

3*، حمید حقانی 2، شهرزاد غیاثوندیان 1نسرین سلطانی مال یعقوبی  

 بورسیه دکترا (، دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پرستاری علوم پزشکی اصفهانعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر )  -1

 دانشیار، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی -2

 مربی، مشاورآمار، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران-3

 

ی اطالق می شود که درک و احساس خوب بودن را افزایش میدهند و مشتمل بر اعمالی است که به افراد : رفتارهای ارتقادهنده سالمت به فعالیت هایمقدمه و اهداف

ر با هدف بررسی در حفظ سبکهای زندگی سالم و بهبود آنها کمک مینماید. به دلیل آنکه دانشجویان پرستاری از جمله پیشگامان سالمت می باشند، مطالعه حاض

 ت در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.رفتارهای ارتقاء دهنده سالم

 

نفر دانشجوی پرستاری انجام شد که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها  347این مطالعه توصیفی و مقطعی با شرکت  روش اجرا:

و آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و تی مستقل  SPSSبا استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار  پرسشنامه رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت پندرز بود. داده ها

 تجزیه و تحلیل شدند. P<1/15در سطح معنی داری 

 

فعالیت فیزیکی، مسئولیت پذیری : بر اساس یافته های مطالعه، میانگین نمرات رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت کل مرکب از وضعیت تغذیه، نتایج یافته های پژوهش

) در سطح متوسط بودند. ضمنا بین رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت و ویژگی های 2/125 ±11/25سالمتی، رشد روحی، مدیریت استرس و روابط بین فردی(

 معنادار آماری حاصل شد.( رابطه  p=1/12( و جنس )  p=1/11دموگرافیک ) سن، جنس، وضعیت تاهل، مذهب و مقطع تحصیلی ( با مذهب ) 

 

: بدلیل آنکه رفتارهای ارتقادهنده سالمت دانشجویان پرستاری در سطح متوسط قرار دارند توجه مدرسین رشته پرستاری به آموزش و تقویت بحث و نتیجه گیری

 این رفتارها جلب می شود.

 

 : سالمت، رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت، دانشجویان پرستاریکلمات کلیدی
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کیفی مطالعه یک: جوانان جنسی آمیز مخاطره رفتار های ویژگی  

5، علی غالمی 4، ماه گل توکلی3، فریبا طالقانی2، عفت السادات مرقاتی خویی1مهناز نوروزی  

 .ایراناصفهان، اصفهان،  پزشکی علوم مامایی، دانشگاه و پرستاری باروری، دانشکده بهداشت و مامایی نوروزی، استادیار، گروه مهناز-1

 . تهران، تهران، ایران پزشکی علوم پرخطر، دانشگاه رفتارهای کاهش ایران، انستیتو اعتیاد مطالعات ملی استادیار، مرکز، خویی مرقاتی السادات عفت-2

 .هان، ایراناصفهان، اصف پزشکی علوم مامایی، دانشگاه و پرستاری بزرگساالن، دانشکده سالمت پرستاری استاد، گروه، طالقانی فریبا-3 

 .اصفهان، اصفهان، ایران روانشناسی، دانشگاه و تربیتی علوم روانشناسی، دانشکده توکلی، استادیار، گروه گل ماه-4 

 .اصفهان، اصفهان، ایران پزشکی علوم اسالمی، دانشگاه معارف غالمی، دانشیار، گروه علی-5 

 

 حال در ناخواسته های حاملگی و( STIs) جنسی تماس راه از شونده منتقل ، عفونتهایHIV/AIDS زیاد شیوع دلیل به جوانان جنسی رفتارهای :اهداف و مقدمه

 .گردید انجام جوانان در جنسی آمیز مخاطره رفتار های ویژگی تبیین هدف با پژوهش این. است شده تبدیل جهان سطح در انگیز چالش ای مسئله به حاضر

 

 کرده آغاز را خود جنسی های فعالیت که اصفهان شهر در ساکن سال 15 -24 سنی ی رده در مجرد پسر و دختر نفر 31روی بر کیفی ی مطالعه این :اجرا روش

 و تجزیه مورد قراردادی محتوای آنالیز روش از استفاده با و گردید آوری جمع یافته ساختار نیمه فردی های مصاحبه طریق از پژوهش های داده. گرفت بودند، انجام

 .گرفت قرار تحلیل

 

 دارند( متوالی) ترتیبی صورت به و متعدد جنسی شرکای آنان اغلب. شوند می درگیر جنسی روابط در پایین سنین از کنندگان مشارکت نتایج، اغلب اساس بر :ها یافته

 روابط در درگیری و مواد و الکلی های نوشیدنی مصرف دنبال به کنندگان مشارکت. کنند نمی استفاده کاندوم از( دهانی، مقعدی) واژینال غیر جنسی اعمال در و

 . آورند نمی عمل به حفاظتی بارداری نیز و HIV/AIDS و STIs برابر جنسی، در

 

، HIV/AIDS شامل ازدواج از قبل جنسی روابط خطرات زمینه در جنسی، آموزش آمیز مخاطره رفتارهای در جوانان درگیری به توجه با :گیری نتیجه و بحث

STIs داشت خواهد جوانان جنسی سالمت تامین در مهمی نقش فردی حفاظت چگونگی نیز و ناخواسته بارداری و . 

 . جنسی، جوانان جنسی، سالمت آمیز مخاطره جنسی، رفتار رفتار :کلیدی کلمات
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یابد؟ می بهبود همتایان طریق از مثبت خانوادگی سابقه با زنان بین در  ماموگرافی غربالگری رفتار آیا  

 2زادگان فرج زیبا دکتر ،1دهکردی اللهی فتح فریبا دکتر

 ایران شهرکرد، شهرکرد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده اجتماعی، پزشکی گروه اجتماعی، پزشکی استادیار .1

 ایران اصفهان، اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده اجتماعی، پزشکی گروه اجتماعی، پزشکی استاد  .2

 

 روش بهترین عنوان به ماموگرافی غربالگری میزان حال این با. باشد می پستان سرطان برای  مهم خطر عامل یک پستان سرطان خانوادگی ی سابقه :هدف و مقدمه

 ارزیابی مثبت خانوادگی سابقه با زنان بین در ماموگرافی رفتار تغییر بر را همتایان آموزش اثر ما مطالعه این در. باشد می نامناسب ایرانی زنان بین پستان سرطان غربالگری

 .کنیم می

 

 اساس بر ماموگرافی غربالگری رفتار بازگشت مرحله یا تفکر تفکر، پیش  مراحل در که دو یا یک درجه فامیل در پستان سرطان مثبت سابقه با ایرانی زنان  :اجرا روش

 یک مداخله گروه برای.  شدند تقسیم مداخله و کنترل گروه به تصادفی صورت به کامپیوتری برنامه از استفاده با زنان. شدند مطالعه وارد بودند  تئورتیکال ترانس مدل

 شد برگزار بودند ماموگرافی غربالگری رفتار نگهداری یا عمل مرحله در که همتایانی از استفاده با ای جلسه سه برنامه

 

 وجود گروه دو بین داری معنی تفاوت و داشتند قرار ماموگرافی رفتار تفکر مرحله در گروه دو در زنان بیشتر مداخله از قبل که داد نشان  ها داده آنالیز: پژوهش نتایج

 مرحله در مداخله گروه در زنان بیشتر. داشت وجود گروه دو بین ماموگرافی تغییر مراحل فراوانی توزیع در داری معنی تفاوت برنامه برگزاری از بعد حال این با. نداشت

 .بودند گرفته قرار ماموگرافی رفتار  عمل

 

 . دارد مثبت خانوادگی سابقه با زنان بین در ماموگرافی رفتار تغییر مراحل بربهبود مثبتی اثرات همتایان طریق از آموزشی برنامه یک :گیری نتیجه

 

 تئورتیکال ترانس مدل پستان، سرطان خانوادگی، سابقه ماموگرافی، :کلیدی کلمات
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 حمایت همه جانبه: آنچه که زنان باردار پرخطر ایرانی در دوران استراحت در بستر نیاز دارند.

.3، مریم اله دادیان2*، فاطمه محمدی1مژگان جانی قربان  

 مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.دکترای بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و  -1

 دکترای بهداشت باروری. -2

 استادیار، دکترای بهداشت باروری. دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان، اصفهان، ایران. -3

 

استراحت در بستر روبرو می شود به یک حادثه  : علی رغم این حقیقت که بارداری یک بخش طبیعی از زندگی است لیکن بارداری پرخطری که با نیاز بهمقدمه

زمان استراحت در بستر از سوی  پراسترس تبدیل گردیده که نه تنها بر زن باردار بلکه بر تمام خانوادۀ وی تأثیر گذار است. لذا درک و شناخت نیازهای مادران باردار در

 نظر می رسد. مراقبین و متخصصین برای ارتقا کیفیت مراقبتهای مربوطه ضروری به

 

 مطالعه حاضر با هدف تبیین نیازهای زنان باردار پر خطر در زمان استراحت در بستر به انجام رسیده است. هدف:

 

ان باردارجمع مصاحبه نیمه ساختار یافته با زن 21این مطالعه به روش کیفی با نمونه گیری هدفمند از بین زنان باردار پرخطر صورت گرفته است. داده ها با انجام  روش:

 آوری شده و با استفاده از روش تحلیل محتوای مرسوم تحلیل شده اند.

 

اجتماعی، نیاز به حمایت در انجام امور شخصی و منزل، نیاز به حمایت در مراقبت از فرزندان و نیاز به -از تحلیل داده ها، چهارطبقه اصلی نیاز به حمایت روانی نتایج :

 که همگی طبقه نهایی نیاز به حمایت همه جانبه را شکل دادند. حمایت اقتصادی ظهور یافت 

 

 : در زمان استراحت در بستر زندگی شخصی و خانوادگی زنان باردار تحت تاثیر قرار می گیرد. در چنین شرایطی برای ایجاد توانمندی در جهتنتیجه گیری

نبه نیاز دارند. لذا طراحی و ارائه خدمات حمایتی خانواده محور بر مبنای هماهنگی بین بخشهای رویارویی با این بحران، زن باردار و خانواده وی به حمایت همه جا

 درمانی، سازمانهای حمایتی، خیریه و مددکاری و نیز سیستمهای ارائه دهنده خدمات روانشناختی و مشاوره توصیه می گردد.

 

 فی: حاملگی پرخطر، استراحت در بستر، نیاز، مطالعه کیکلید واژه
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5931بررسی تاثیر برنامه بازدید از منزل بر فعالیت فیزیکی و خستگی سالمندان شهر ایالم در سال   

*2، مینو متقی1میالد برجی  

 دانشجوی ارشد پرستاری سالمت جامعه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهان، ایران.-1

 واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهان، ایران.دکترای پرستاری، دانشگاه آزاد اسالمی،  -2

 

ی باعث تغییراتی در : سالمندی در قرن حاضر به دلیل افزایش امید به زندگی و کم شدن میزان تولد در دنیا، به یک پدیده مهم و جهانی تبدیل شده است. سالمندمقدمه

یین تاثیر مدل مراقبت در منزل بر فعالیت فیزیکی و خستگی سالمندان شهر ایالم انجام میزان فعالیت فیزیکی و خستگی می شود به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف تع

 شد.

از مداخله بر روی  کارآزمایی بالینی حاضر با داشتن گروه های قبل و بعد از مداخله در فاصله های زمانی اندازه گیری قبل از مداخله، یک، دو و سه ماه بعد روش کار:

نفر ( قرار داده شدند. سپس  41شاهد)نفر( و  41نفر از سالمندان به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمون) 51انجام شد. تعداد  1315سالمندان شهر ایالم در سال 

جلسه آموزشی بازدید از منزل برای هر کدام از سالمندان انجام شد. داده ها با استفاده از  1آموزش های مبتنی بر مدل مراقبت در منزل ترمیمی داده شده و تعداد 

 انجام شد. SPSS21ده از نرم ازار پرسشنامه فعالیت فیزیکی و خستگی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفا

 

شاهده یافته های مطالعه حاضر نشان داد که قبل از مداخله بین فعالیت فیزیکی و خستگی سالمندان گروه آزمون و کنترل تفاوت آماری معنی داری م یافته ها:

 (.P</.15زیکی بیشتر و خستگی کمتری برخوردار بودند)( اما بعد از اجرای مدل مراقبت در منزل ترمیمی سالمندان از میزان فعالیت فیP>/.15نشد)

 

ی این با توجه به اینکه اجرای مدل مراقبت در منزل ترمیمی باعث افزایش میزان فعالیت فیزیکی و کاهش خستگی سالمندان شده بود، بنابراین اجرا نتیجه گیری:

 ردد.مداخله پرستاری در ارائه مراقبت های بالینی به سالمندن توصیه می گ

 

 : فعالیت فیزیکی، سالمند، فعالیت فیزیکی، خستگیواژه های کلیدی
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 انتظارات جامعه از پرستار دیابت

 پروانه اباذری*،سیما گودرزیان

 *دکترای پرستاری. عضو هیئت علمی و مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی . 1

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی، . عضو کمیته تحقیقات دانشجویی 2
 

در این مقاله  با توجه به تاکید سازمان جهانی بهداشت برای مشارکت اساسی پرستاران در  مدیریت دیابت،در قدم اول باید وظایف پرستاردیابت تبیین گردد  مقدمه:

 انتظارات جامعه از پرستار دیابت مشخص شده است  

، اعضای خانواده بیماران پرستاران شاغل در 2و  1محتوای مرسوم بود.مشارکت کنندگان بیماران مبتال به دیابت نوع مطالعه کیفی با روش تحلیل   متدولوژی:

سالمت و واحدهای آموزش کلینیک های دیابت دولتی، خصوصی، خیریه و واحدهای دیابت مستقر در مراکز بهداشتی درمانی، پزشکان دیابت شاغل در مراکز 

 لتی و خصوصی اصفهان و پزشکان فوق متخصص غدد بودند.روش گردآوری داده ها،مصاحبه های فردی، گروهی و مرور متون بود. کلینیکهای دیابت دو

د. از مرور وسیع در برای آنالیز داده ها هر  نسخه ممصاحبه کدگذاری شد. کدهای شکل گرفته مستمراًمقایسه می شد و مفاهیم جدید در کد جدیدی قرار داده می ش

به نوع ارتباط بین آنها بع معتبر جهانی در ارتباط با وظایف پرستار متخصص دیابت به عنوان داده های تکمیلی استفاده وکدگذاری شدند.کدهای ظهور یافته با توجه منا

قات اصلی و نهایی شکل گرفتند. به منظور در درون طبقه ها جای گرفتند. سپس طبقات با توجه به ارتباطات و تشابهات بین آنها با هم ادغام شدند تا در نهایت طب

 اطمینان از صحت داده ها معیارهای گوبا و لینکلن  استفاده شد 

مار، پیگیری انتظارت جامعه از پرستار دیابت در دو طبقه وظایف پرستار دیابت در قبال جامعه ووظایف مراقبتی درمانی با زیرطبقه های:بررسی وضعیت بی  :یافته ها

 ت و درمان بیمار، حمایت و مشاوره ظهور یافت.وضعیت مراقب

ابت و پره دیابت در وظایفی که حاصل این دو طبقه به عنوان مسئولیت های پرستار دیابت در قبال جامعه بدست آمد عبارتند از: غربالگری برای  تشخیص زودرس دی

پیگیری وضعیت بیماران ،توجه به دغدغه های تحصیلی، شغلی و  -طه،بازدید منزلشناسایی مشکالت بیمار و ارجاع به متخصص مربو -سطح جامعه ،پاسخگویی تلفنی

ارایه  -اطالع رسانی به  جامعه از طریق وسایل ارتباط جمعی -آموزش در مدارس -آموزش بخشهای مختلف جامعه -ازدواج بیمار،تعیین نیازهای آموزشی جامعه

انجام غربالگری در جامعه، تاسیس  -مشارکت خانواده در درمان و ارایه اطالعات کامل به آنها -دارس و...اطالعات و آموزش به بخشهای مختلف جامعه ادارات، م

 ارایه آموزش همگانی برای شناسایی به موقع دیابت، در سطح جامعه و بازدید منزل -کلینیکهای شبانه روزی دیابت و کار در آن مراکز

که مبتنی بر زمینه برای پرستار دیابت در این مطالعه بدست آمد و با توجه به گسترش روز افزون دیابت و ضرورت با توجه به گستردگی وظایفی   :نتیجه گیری

 مدیریت صحیح این بیماری،به نظر می رسد جامعه آماده پذیرش نقش اختصاصی پرستار در زمینه مدیریت دیابت می باشد.
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لوسمی لنفوبالستیک حاد: یک مطالعه ترکیبیاختالل در روابط زوجی در والدین کودکان مبتال به   

5محمد اکبری -*4جعفر مقدسی -3اقای دکتر علیرضا معافی -2خانم دکتر ماهرخ کشوری -1فریبا طالقانی  

 

 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایران -استاد پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری  .1

 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایران -یقات پرستاری استادیار پرستاری، مرکز تحق .2

 دانشیار، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایران .3

 دانشجوی دکتری پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایران. .4

 تاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایراندانشجوی دکتری پرس .5

 

درصد از سرطان های کودکان زیر پانزده سال را شامل می شود.در بین انواع آن لوسمی لنفوبالستیک حاد  31: لوسمی شایع ترین نوع سرطان در کودکان بوده، مقدمه

درصد است. هزینه های درمانی، طول مدت  71ی در کودکان را تشکیل می دهد.طبق آمار سازمان بهداشت جهانی میزان کشندگی آن در دنیا درصد لوسم 51به تنهایی

ن، با اجتماعی نشات گرفته از آن است. لوسمی و درمان های مربوط به آن در کودکا -بستری و مشکالت روانی ناشی از این بیماری، نشانگر سنگینی بار اقتصادی

اشد.. هدف محدودیت های جسمی، روحی و روانی، از دست دادن تجربیات دوران کودکی، استرس ها و صدمات در والدین و فرزندان دیگر خانواده همراه می ب

 سال می باشد.  15اصلی این مطاتعه تعیین نیاز خانواده های کودکان مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد زیر 

اکتشافی است که در آن داده های حاصل از مصاحبه های عمیق بدون ساختار  -ای توصیفی ضر بخشی از یک مطالعه ترکیبی متوالی چندمرحلهپژوهش حا روش کار:

گردید تا در  ولویت بندیبا روش آنالیز محتوای کیفی بررسی گردید و نیازهای خانواده ها در ارائه مراقبت از کودکان مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد تعیین و ا

 مراحل بعدی پس از تدوین برنامه به توانمندی سازی خانواده ها اقدام خواهد شد. 

آسیب "، "اختالل روابط زوجی"گردید این طبق خود از سه طبقه فرعی "تغییر در روابط درون خانواده"تجزیه و تحلیل داده ها منجر به ظهور یک طبقه  یافته ها: 

 تشکیل کردیده بود. "ابط فرزند فرزندیرو"و  "روابط والد فرزندی

ازمند : یکی از اساسی ترین مشکالت خانواده کودکان مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد مشکل در تعامالت ارتباطی می باشد. و خانواده یه شدت نینتیجه گیری

الش در جهت سارماندهی به فرایند صحیح در تعامالت خانواده می تواند بخش توانمندسازی در زمینه تعامالت خود در اعاد مختلف می باشد لذا توجه به این نیاز و ت

 قابل مالحظه از مشکالت خانواده ها را کاهش دهد 

 نیاز خانواده  -خانواده کودکان مبتال  -: لوسمی لنفوبالستیک حاد کلید واژه ها
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 عروقی –تاثیر ورزش تمرین مقاومتی و مصرف مکمل چای سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی 

در مردان چاق و دارای اضافه وزن   

4 ، بهرام عابدی3، جالل پورفخیمی ابرقویی2، احمد قدمی1سعید امینی رارانی  

 یرانکارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، بیمارستان حجت بن الحسن العسگری، اصفهان، ا .1

  –استادیار، دکترای پرستاری، مرکز تحقیقات ترمیم زخم، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران   .2

 کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت، محالت، ایران  .3

 علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت، محالت، ایراندانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده  .4

 

 

 چاقی یکی از مهمترین عوامل خطر در بروز بیماریهای غیر واگیر بوده که می تواند زمینه ساز بیماریهای قلبی عروقی شود. روش های درمانی مقدمه و اهداف:

ل چای سبز بر مکم مختلفی همچون تمرین مقاومتی و چای سبز در این زمینه ارائه گردیده است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر همزمان یک دوره تمرین مقاومتی و

 عروقی در مردان چاق و دارای اضافه وزن بود._برخی عوامل خطرزای قلبی

گروه  4پس از کسب رضایت آگاهانه، به صورت تصادفی در Kg/m235-25مرد دارای شاخص توده بدنی بین  11در این مطالعه کارآزمایی بالینی،  روش اجرا:

هفته و مصرف مکمل  5جلسه هفتگی به مدت  3رین مقاومتی، چای سبز وکنترل قرار گرفتند. تمرین مقاومتی شاملشامل گروه تمرین مقاومتی به همراه چای سبز، تم

میلی گرمی چای سبز در روز بود. فاکتور های خطر زای قلبی عروقی شامل میانگین شاخص توده بدنی، دور کمر به باسن  511عدد قرص  3چای سبز به صورت 

(WHRو درصد چربی بدن و )  ،میانگین کلسترول، تری گلیسیریدHDL  وLDL  و میانگین گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین قبل و بعد از مداخله اندازه گیری

 با روشهای آماری توصیفی و تحلیلی استفاده شد. SPSSشد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار 

، میانگین تری گلیسیرید و انسولین و BMI ،WHRباعث کاهش معنا دار در میانگین درصد چربی بدن، : نتایج نشان داد تمرین مقاومتی به همراه چای سبز نتایج

 و کلسترول و گلوکز خون تاثیری نداشت. LDL( ولی بر میانگین p<1/15شد )HDLمقاومت به انسولین و همچنین افزایش معنا دار میزان 

همراه مصرف چای سبز می تواند باعث کاهش برخی از فاکتور های خطر زا قلبی عروقی در افراد چاق و  انجام هشت هفته تمرین مقاومتی به بحث و نتیجه گیری:

 دارای اضافه وزن شود لذا توصیه می شود این افراد جهت کاهش ریسک بیماریهای قلبی عروقی از تمرین مقاومتی و چای سبز استفاده کنند.

 خطر زای قلبی عروقی، چاقی، اضافه وزن : تمرین مقاومتی، چای سبز، عواملکلمات کلیدی
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 تنی با توجه به ابعاد آلکسی تایمیا شانس ابتال به بیماری روان

5، نصرااهلل علیمحمدی4محمدرضا مرآثی-، 3، محسن معروفی2، وجیهه حاجی حسینی1مریم معروفی  

 ایران.-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -پرستاری و ماماییمریم معروفی ، عضو مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی،  دانشکده . 1

 ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهاندانشجوی روانپزشکی  ،وجیهه حاجی حسینی .2

 . محسن معروفی، عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان3

 استادیار، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی اصفهاندکتر نصراهلل علی محمدی، دکترای آموزش پرستاری،  .4

 

های جسمی و اختالالت روانی باشد. این  تواند عامل خطرزا برای طیف وسیعی از بیماری نتایج مطالعات حاکی از آن است که آلکسی تایمیا می :زمینه و هدف

 .تنی با توجه به ابعاد مختلف آلکسی تایمیا انجام گرفت روانبینی شانس ابتال به بیماری  پژوهش، به منظور ارزیابی پیش

تنی شهر اصفهان انتخاب شدند.  روان نمونه انجام شد که به روش سرشماری از بین مراجعان به 141شاهدی بر روی  -مطالعه حاضر از نوع مورد :ها مواد و روش

، مورد SPSS افزار ها با روش آماری رگرسیون لجستیک و با استفاده از نرم جواب دادند و دادهشرکت کنندگان در پژوهش حاضر، به مقیاس آلکسی تایمیای تورنتو 

  .تجزیه و تحلیل قرار گرفت

از  .(P < 115/1داری پیدا کرد ) تنی به میزان پنج درصد افزایش معنی به ازای هر یک واحد افزایش نمره کلی آلکسی تایمیا، شانس ابتال به بیماری روان  :ها یافته

 .تنی به میزان یازده درصد افزایش داشت ها، شانس ابتال به بیماری روان طرف دیگر، به ازای هر واحد افزایش نمره دشواری در شناسایی احساس

تنی را به طور  های روان بیماریتواند شانس ابتال به  می« دشواری در شناخت احساسات»های آن یعنی  شدت آلکسی تایمیا و به ویژه یکی از زیرمجموعه  :گیری نتیجه

تنی  های روان بین برای بیماری توان الکسی تایمیا را به عنوان یک ابزار پیش های حاصل از مطالعه حاضر، می ای افزایش دهد. از این رو، بر اساس یافته قابل مالحظه

 .معرفی نمود

 تنی، آلکسی تایمیا، شانس ابتال بیماری روان  :های کلیدی واژه
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نوجوانان در خودآزاری رفتارهای  

2مقصودی ، جهانگیر1حیدری قائدی فاطمه  

 اصفهان، اصفهان، ایران پزشکی علوم مامایی، دانشگاه و پرستاری پرستاری، دانشکده دکترای دانشجوی 1

 اصفهان، اصفهان، ایران پزشکی علوم مامایی، دانشگاه و پرستاری پرستاری، دانشکده استادیار، دکترای 2

 

 عمومی جمعیت در آن شدت و اخیر، بروز های-سال در که شود¬می محسوب جهان سراسر در عمده بهداشتی مراقبت مشکالت از یکی خودآزاری :هدف و مقدمه

 گروه سایر از تر¬بیش که باشد می نوجوانان در درصد 21 تا 13متحده،  ایاالت در خودآزاری شیوع که دهند¬می نشان مطالعات. است یافته افزایش نوجوانان ویژه به

 تر¬بیش بررسی به نیازمند و جدید اختاللی عنوان به اختالل این شدن مطرح و نوجوانان در آن بودن افزایش به رو و رفتارها این باالی شیوع به توجه با. است سنی های

 در مربوطه های انگیزه و نوع شامل رفتارها این های¬ویژگی از برخی حاضر، بررسی مطالعه از روانی، هدف اختالالت آماری و تشخیصی راهنمای ویراست پنجمین در

 . باشد¬می نوجوانان

 

 pubmed ،springer ،elsevir ،SID شامل ای داده های¬پایگاه در جو¬و¬جست با که باشد می روایتی سیستماتیک مرور نوع از حاضر ی¬مطالعه :کار روش

 . شد انجام 2111 تا 2111 زمانی بازه در OR و AND های¬رابط از استفاده با نوجوانی و مشابه کلمات و خودآزاری کلیدی، رفتارهای کلمات با... و

 

 نوع ترین¬شایع. شد شناسایی ها¬انگیزه و خودآزاری رفتارهای نوع اساس بر و بندی محتوا، طبقه به توجه با مقاالت سپس. شد شناسایی مرتبط مقاله 73 :نتایج

 مربوط پیامدهای جبران انگیزشی، به عامل ترین¬بیش چنین هم. داشت قرار بدن به زدن ضربه و خراشیدن مانند رفتارهایی آن از پس و بود بدن پوست رفتارها، بریدن

 . بود مرتبط دوستان و والدین ویژه به اطرافیان از امتیاز کسب و مخالف جنس با روابط به

 

 دقیق ارزیابی مورد نوجوانی در رفتارها این شود¬می بلوغ، پیشنهاد از حاصل روانی و جسمی تغییرات و نوجوانی در اختالل این افزایش به رو روند به توجه با: بحث

 . گیرند قرار

 

 . خودآزاری، نوجوانی، انگیزه رفتار :کلیدی کلمات



 
 
 

37 
 

 بررسی ارتباط هوش هیجانی و سالمت روان درنوجوانان

3بیدآبادی ، محمد شیرانی2، احمدرضا زمانی1پرستو گلشیری
 

 . پرستو گلشیری دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران1

 . احمدرضا زمانی استاد، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران2

 ده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. محمدشیرانی بیدآبادی پزشک عمومی، دانشک3

 

به منظور تعیین ارتباط هوش هیجانی و  با توجه به اهمیت سالمت روان در نوجوانان و نقشی که هوش هیجانی در مورد بهبود آن میتواند ایفا کند، این مطالعه مقدمه:

 مولفه های سالمت روان در نوجوانان طراحی و اجرا شده است.

 

دختر انجام شد. به منظور بررسی هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانان و برای  54پسر و 111دانش آموز، شامل 155این مطالعه بر روی  روش اجرا:

مورد  Pearsonو استفاده از آزمون آماری ضریب همبستگی  SPSS 21استفاده شد. داده های طرح توسط نرم افزار  SCL-11Rنامه بررسی سالمت روان از پرسش 

 آنالیز قرار گرفت.

 

معکوس با زیر  های هوش هیجانی در دو جنس مختلف و همچنین در سنین مختلف مشاهده نشد.هوش هیجانی دارای ارتباطتفاوت معنی داری بین زیر مقیاس نتایج:

و ترس  (P=1111)، افسردگی(P=1114)، شکایت جسمانی(P=11137)، وسواس(P=11113)مقیاس های مولفه های روانشناختی سالمت روان شامل پرخاشگری

 در سنین مورد مطالعه و هر دو جنس بود.این ارتباط در صورت حذف متغیرهای سن و جنس نیز وجود داشت. (P=1113)مرضی

 

لعه ی حاضر مشخص شد هوش هیجانی دارای ارتباط معکوس با زیر مقیاس های روانشناختی شامل پرخاشگری، وسواس، شکایات جسمانی، افسردگی و در مطابحث:

 ترس مرضی می باشد. همین امر بر ضرورت آموزش هوش هیجانی در مدارس تاکید می کند.

 

 ان، سالمت روان: هوش هیجانی، نوجوان، تنظیم هیجان، ابراز هیجکلید واژگان
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 رابطه سالمت معنوی با شادکامی در دانشجویان پرستاری

5، دکتراکبربیگلریان4خشکناب ، دکترمسعود فالحی3رهگوی ، ابوالفضل2حسینی ، دکترمحمدعلی1عبادی نجمه بی بی  

 کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری کودکان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. .1

 دکتری مدیریت آموزش، دانشیار گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.  .2

 کارشناسی ارشد پرستاری، مربی گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. .3

 تهران، ایران دکتری پرستاری، دانشیار گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، .4

 دکتری آمار، استادیار گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران .5

در دانشجویان  سالمت معنوی به عنوان یکی از مؤلفه های مهم سالمت بوده، که بررسی ارتباط آن با شادکامی به عنوان احساس رضایت افراد از زندگی بویژه مقدمه:

پزشکی و آزاد ران آینده هرجامعه حائز اهمیت میباشد. این تحقیق با هدف، تعیین رابطه سالمت معنوی با شادکامی دانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم به عنوان مدی

 انجام شد.  1314شهر یزد در سال 

همبستگی بوده که به صورت مقطعی در دانشجویان پرستاری انجام شد. روش نمونه گیری از نوع سرشماری بوده  -این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی روش اجرا:

کامی با پرسشنامه بر اساس سه بعد شناختی، عواطف، کنش و شادEllison( نفر در نظر گرفته شد. سالمت معنوی با پرسشنامه  551و حجم نمونه معادل حجم جامعه )

Oxford ی پرسشنامه با پنج حیطه رضایت زندگی، حرمت خود، بهزیستی فاعلی، رضایت خاطر و خلق مثبت مورد تحلیل قرار گرفته است. مطالعات قبلی روایی و پایای

و روش های آماری توصیفی) فراوانی، درصد  15نسخه SPSSتایید کرده و نیازی به سنجش مجدد آنها نبود. برای تفسیر داده ها از نرم افزار  12/1و  14/1ها را 

 فراوانی( و تحلیلی) ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی، رگرسیون خطی( استفاده شد. 

 ±15/13رتیب ) ( و در دانشجویان علوم پزشکی به ت 41/45 ±17/15، 14/15 ± 13/11میانگین نمره سالمت معنوی و شادکامی در دانشجویان آزاد به ترتیب ) یافته ها:

( به دست آمد. سالمت معنوی دانشجویان با شادکامی رابطه مثبت و معناداری داشت. شدت همبستگی سالمت معنوی با شادکامی در 23/51 31/15±، 14/15

% انجام شد. تمامی 15با سطح اطمینان ( برآورد گردید. که کلیه محاسبات این تحقیق r ،111/1 >P=  71/1( و علوم پزشکی )r ،111/1 >P=  13/1دانشجویان آزاد )

 ابعاد سالمت معنوی با شادکامی ارتباط معنادار داشت. بیشترین ارتباط را بعد عواطف و کمترین ارتباط را بعد کنش به خود اختصاص داد.

مت معنوی با شادکامی رابطه مستقیم و معناداری پرستاری در هر دو دانشگاه باالتر از سطح متوسط بود و سال سالمت معنوی و شادکامی دانشجویان نتیجه گیری:

ارتقای سالمت معنوی دانشجویان،  داشت. به بیانی دیگر هر چه سالمت معنوی دانشجویان باالتر، شادکامی آنان نیز بیشتر بود. بنابراین می توان با برنامه ریزی در راستای

 شادکامی آنان را افزایش داد.

  شادکامی، دانشجویان پرستاریسالمت معنوی،  کلید واژه ها:
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 تحصیلکرده  تجارب سوء رفتار در زنان

2پرستو افقری    1سهیال شفیعی  1شایسته صالحی  

 دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان )خوراسگان(5

 اصفهان )خوراسگان(گروه رادیو لوژی فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد 2

 

گیرند.   می  سوء رفتار انجام  قربانی  روی  و کنترل  تسلط  برقراری  برای  که  ( است ، و عاطفی ، روانی ، جنسی )فیزیکی  مختلف  رفتارهای  شامل  سوءرفتار و خشونتمقدمه : 

ه در زنان می باشد؛ لذا این پژوهش با هدف توصیف  تجارب سوء رفتار در زنان نظر به اینکه سوء رفتار و برداشت آن تجربه ای منحصر به فرد  در افراد به ویژ

 تحصیلکرده انجام گردیده است.

در این پژوهش  در این مطالعه چون تجارب زنان از سوء رفتار مورد نظر بود پژوهش از نوع کیفی و با روش پدیدار شناسی انجام گردید. جامعه مورد مطالعهروش ها:

تحصیالت لیسانس و  تحصیلکرده با درجه لیسانس و باالتر بودندونمونه گیری در این مطالعه به روش مبتنی بر هدف به صورت نمونه گیری در دسترس و از زنان بازنان 

ی متفاوت تا اشباع اطالعات بود.این نفر از زنان با تحصیالت لیسانس و باالتر و شرایط اجتماع 21باالتر و شرایط اجتماعی متفاوت انجام گردید.حجم نمونه شامل 

تجربیات خود را در زمینه انواع سوء رفتار)آزار دهنده( افراد دیگر که نسبت به شخص شما  "مطالعه با روش مصاحبه نیمه ساختار مند با شرکت کنندگان با سوال اصلی 

 ت مرحله ای کالیزی انجام گردید.انجام گردید.تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش هف "شده است را بیان نمایید

کد ثانویه  قرار گرفت و نهایتا دو تم اصلی سوء  15کد اولیه حاصل گردید پس از دسته بندی در  351بر اساس مصاحبه های انجام شده با مشارکت کنندگان نتایج :

 رفتار خانوادگی و سوء رفتار اجتماعی بدست آمد.

ست آمده می توان گفت زنان تحصیلکرده علیرغم وضعیت اجتماعی فعال   از سوء رفتار به شکل های متفاوتی رنج می برند براسا س نتایج بد   بحث ونتیجه گیری:

خی از رفتار های گرچه ممکن است تلقی ایشان از سوء رفتار کمی متفاوت باشد بعالوه در طی مصاحبه ها بنظر می رسید شرکت کنندگان مایل نیستند در مورد بر

 و یا دارای انگ اجتماعی صحبت کنند  و یا برخی سوئ رفتار های آزار دهنده را باز گو نمایندنامناسب 

ان فرهنگی است و یکی از راهکار های اساسی در مواجه با این مشکل آموزش خانواده ها است زیرا می توان گفت منشاء بسیاری از آزار های تجربه شده توسط زن

نوادهها و جامعه دارد و اگر بپذیریم که خانواده اولین ومهمترین عامل تربیت و شکل گیری باور ها است بنابراین آموزش و تغییر ریشه در تربیت و نگرش افراد خا

 نگرش بایستی از خانواده ها شروع گردد.در این رابطه نقش پرستاران سالمت جامعه در خانواده ها می تواند بسیار با اهمیت باشد.

 رفتار ، زنان تحصیلکرده ،فرهنگ ، پرستار سالمت جامعهسوء  واژه های کلیدی:
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بررسی تاثیر آموزش الکترونیک بر سطح سواد سالمت بیماران ایسکمیک قلبی بستری در بخش های  مراقبت 

31ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان درسال   

1،  توران فالحی   1شایسته صالحی  

 مامایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان )خوراسگان( دانشکده پرستاری و .5

 چکیده

رود. از سوی دیگر بیماری های قلبی و عروقی یکی از  سواد سالمت یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای سالمتی افراد در یک جامعه به شمار میمقدمه : 

ن شناخته می شود که شیوع و عوارض متعاقب ابتال به آن به میزان زیادی به سبک زندگی بیماران و آگاهی آن بیماری های مزمن شایع در بین افراد و جوامع سراسر جها

تال به بیماری ایسکمیک قلب ها از عوامل تاثیر گذار بر آن وابسته است. از اینرو هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر آموزش الکترونیک بر سطح سواد سالمت بیماران مب

 ت.بوده اس

بیمار مبتال به بیماری ایسکمیک قلب مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پرشکی لرستان بود. از  11این بررسی یک مطالعه نیمه تجربی بر روی : روش 

تقسیم تصادفی آن ها به دو گروه پرسشنامه پژوهشگر ساخته به عنوان ابزار سنجش سواد سالمت افراد استفاده شد. پس از انتخاب بیماران بر اساس معیارهای ورود و 

رزیابی قرار گرفت. داده ها کامالً مساوی گروه مداخله و گروه کنترل، سواد سالمت بیماران در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون )قبل و بعد از اعمال مداخله( مورد ا

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSSفزار آماری ( و نرم اchi-square، کروسکال والیس، و کای دو)T testبا استفاده از آزمون های 

امتیازات گروه  مطالعه در چهار بعد سواد سالمت در مورد بیماری، فعالیت و ورزش، رژیم غذایی، رژیم دارویی در هر دو گروه مداخله وکنترل، نشان داد که: نتایج 

ت که از نظر آماری در هر چهار بعد و همچنین در امتیازات سواد سالمت درکل میزان افزایش مداخله بعد از مداخله آموزشی نسبت به قبل از آن افزایش یافته اس

(. برای ارزیابی میزان اثرگذاری مداخله صورت گرفته و بهبود سواد سالمت  با استفاده از آموزش الکترونیک در حیطه p<15/1امتیازات معنادار بوده است )

لیز واریانس چند متغیره در ابعاد مختلف مورد بررسی در هر دو گروه کنترل و مداخله حاکی از وجود اختالف معناداری  در های قلبی وعروقی، آزمون آنا بیماری

 (. p<15/1ترکیب متغیرهای سواد سالمت در چهار بعد آن بین دو گروه کنترل و مداخله بود )

 

دو گروه می توان گفت که اجرای مداخله آموزش الکترونیک باعث ارتقاء سطح سواد سالمت با توجه به مقایسه  نتایج حاصل از نمرات در  بحث و نتیجه گیری :

 بیماری های قلبی و عروقی در بین بیماران مبتال به بیماری ایسکمیک قلب می گردد.

 

 سواد سالمت، بیماری ایسکمیک قلبی، آموزش الکترونیک: کلمات کلیدی
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ادران و شیوه های فرزند پروری با نشانه های اختالالت رفتاری کودکان رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه م  

1عبدالحسن فرهنگی  

 دکترای روانشناسی، استادیار دانشگاه آزاد تنکابن .5

 

 چکیده

رفتاری کودکان دختر است. روش هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه مادران و شیوه های فرزند پروری آنها با نشانه های اختالالت 

بودند که از 1314-1315دختر و پسر( مدارس شهرتهران در سال تحصیلی (پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری شامل، کلیه کودکان پیش دبستانی

از پرسشنامه ها ی طرحواره های ناسازگار یانگ، شیوه های نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها  211این تعداد، 

( استفاده شد. اطالعات بدست آمده از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند 13/1، 12/1، 15/1فرزندپروری، اختالالت رفتاری راتر به ترتیب با اعتبار )

اس یافته های پژوهش بین طرحواره های ناسازگار اولیه ی مادران و شیوه های فرزند پروری مستبدانه بر اس متغیره و بصورت همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

رابطه معکوس  دارند. نتایج نشان و سهل گیرانه  با نشانه های اختالت رفتاری رابطه مستقیم  دارند. و شیوه های فرزند پروری مقتدرانه  با نشانه های اختالالت رفتاری  

نی، طرحواره الت رفتاری در کودکان، طیف وسیع و گسترده ای دارد. عالوه بر سبکهای فرزند پروری ناکار آمد والدین در بروز اختالالت رفتاری و هیجاداد، اختال

د یا بروز اختالالت روانی، های ناسازگار اولیه والدین و سبک رفتاری خاصی که ازاین طرحوارهها شکل می گیرد یکی از مهمترین مولفه های شناختی دخیل در ایجا

 رفتاری و هیجانی کودکان می باشد.

 

 .طرحواره های ناسازگار اولیه، شیوه های فرزندپروری، اختالالت رفتاری کلید واژه ها:
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 رفتار حمایتی، مشارکتی در مراقبت مهرورزانه

  سیما بابایی 

 مامایی، گروه سالمت بزرگساالن، مرکز تحقیقات پرستاری استادیار، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و

 

نسبت به سایر  نقش پرستاران در مراحل مختلف تشخیص، درمان و مراقبت از بیماران بسیار واضح و حیاتی است. پرستاران عضو مهمی از تیم درمانی هستند که مقدمه:

می کنند. در محیط بالین مهرورزی به بیمار، اعضای فامیل ودیگر اعضای تیم که دارای مشکل شخصی یا  اعضای تیم، بیشترین زمان را با بیماران و خانواده آنان سپری

نقش اساسی در ایجاد  حرفه ای بوده، ضروری است.  تشویق یکدیگر به انجام کارهای خیرخواهانه، نشان دهنده منش و روحیه نوع دوستانه یک پرستار است. پرستاران

حمایتی، ی در محیط بالینی ایفا می کنند، آنان با رفتارهای مناسب خود زمینه ساز ارتباطات مناسب خواهند بود. هدف از این مطالعه تبیین رفتار جو دوستانه  و حمایت

 مشارکتی در مراقبت مهرورزانه بود.

جراحی در اصفهان انجاام شاد. جماع آوری اطالعاات از طریاق       بخش  داخلی و 1عضو خانواده در  5بیمار و  21پرستار،  31این مطالعه به روش قوم نگاری، با  روش:

اساس روش اشاتراوس و  مشاهده، مصاحبه ی عمیق نیمه ساختار یافته و فیلد نت، به روش نمونه گیری هدفمند،  شکل گرفت. تحلیل اطالعات به روش مقایسه مداوم بر 

 کوربین  انجام شد.

اصلی را به عنوان رفتار حمایتی، مشارکتی در مراقبت مهرورزانه توسط پرستاران نشان داد، که عبارتند از: تشاویق یکادیگر   تجزیه و تحلیل داده ها چهار طبقه  یافته ها:

 و حمایتی.به انجام کارهای خیرخواهانه، تعامل صمیمی با همکاران ، به اشتراک گذاردن دانش و تجربیات با همکاران و شنیدن صدای یکدیگر و ایجاد ج

درک اهمیت اجزاء و عناصر مراقبت مبتنی بر مهرورزی از  .باشد پرستاری دیسیپلین ی متعدد ها حیطه در کاربرد قابل تواند می مطالعه این های یافته :نتیجه گیری

زهای اساسی بیمار از مهم ترین مواردی دیدگاه پرستاران، بیماران و اعضای فامیل، و توانایی پرستاران در گنجاندن این اصول در برنامه مراقبت بیمار محور بر اساس، نیا

 هستند که باید به آنها توجه شود.

 

 رفتار حمایتی  مشارکتی، مهرورزی، پرستاری کلمات کلیدی:
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 اثرات اقتصادی سواد سالمت  

 محمد رضا رضایتمند

 مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهاناستادیاردانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات 

 

بارت دیگر سواد سالمت را به عنوان توانایی افراد برای به دست آوردن، درک و کاربست اطالعات پایه و اساسی مرتبط با سالمت تعریف کرده اند. به ع

سالمت مورد نیاز خود را جمع آوری نموده و تحلیل نمایند. این افراد افرادی که از سطح سواد سالمت مناسبی برخوردارند قادرخواهند بود که اطالعات 

 با درک صحیحی که از تحلیل این اطالعات به دست می آورند می توانند تصمیم گیری درستی درمورد سالمتی خود داشته باشند 

جبران ناپذیری برای سالمت افراد داشته باشد. این پیامدها از  این به آن معنا است که بی سوادی یا کم سوادی سالمت می تواند پیامدهای گسترده و گاها 

وادی یا کم دو جهت حاثز اهمیت خواهند بود. یکی از جهت سالمت افراد که آن گونه که باید حفظ نشده یا ارتقا نیافته ا ست و دوم از جهت اینکه بی س

 ه و تبعات اقتصادی قابل مالحظه ای ایجاد نماید.سوادی سالمت می توان به افزایش مخارج و هزینه های سالمت منجر شد

درصدی کم سوادی سالمت در کشوری مانند آمریکا است. این نکته توجه به پیامدهایی که  بی سوادی یا  51تا  34برخی از مطالعات حاکی از شیوع  

براین الزم است که اثرات اقتصادی سواد سالمت مورد کم سوادی سالمت بر اقتصاد سالمت کشورها خواهد گذاشت را اجتناب ناپذیر می نماید. بنا

آموزش سالمت در راستای ارتقا سطح سواد سالمت جامعه پیدا شود. این مقاله با روش مرور روایتی  بررسی قرار گیرد تا انگیزه بیشتری برای سیاستگزاران

 بررسی می نماید.شواهد موجود در مورد اثرات اقتصادی بی سوادی سالمت در سطح خرد و کالن را 
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 بررسی میزان اهمیت رسانه ها در برنامه های آموزش سالمت فرد و جامعه و ارتقا سالمت از دیدگاه کارکنان بخش سالمت

5دکتر محمد عبدالهی، 4زیبا زالی،  3رقیه جوادی ساوجبالغ،  2توفیق علی زاده مباشر ،1راحله سلطانی  

 تبریز،ایران پزشکی علوم دانشگاه ،  بهداشت و ارتقای سالمت، مرکز بهداشت شهرستان تبریز، معاونت بهداشت: کارشناس ارشد آموزش سلطانی راحله .1

 تبریز،ایران پزشکی علوم دانشگاه ،  بهداشت معاونت ،  وزش سالمت ، معاونت بهداشتآم  کارشناس ارشد، رئیس گروه :مباشر زاده علی توفیق .2

 تبریز،ایران پزشکی علوم دانشگاه ،  بهداشت ،معاونت سالمت داوطلبین  برنامه ئولمس  رقیه جوادی ساوجبالغ: کارشناس .3

 تبریز شهرستان بهداشت مرکز مردمی، مشارکت کارشناس:  زالی زیبا .4

 محمد عبدالهی: کارشناس مسئول واحد آموزش بهداشت و ارتقای سالمت شهرستان تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبری .5

   

زم برای اخیر نقش رسانه ها در آموزش سالمت و تغییر رفتار فرد و جامعه توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. رسانه ها یکی از ابزار های السال های : مقدمه 

 .مت انجام گرفتآموزش سالمت به فرد، خانواده و جامعه می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اهمیت رسانه ها در آموزش به مردم از نظر کارکنان بخش سال

 

 245 ساده تصادفی گیری نمونه روش به که بودند تبریز شهر سالمت بخش کارکنان آماری جامعه.  گرفت انجام   1313نوع مطالعه مقطعی که در سال: مواد و روش

 نمره ها رسانه از هریک به   طوری که از نظر اهمیت مره ای ، بهن 11 لیکرت بوسیله سواالت جواب. گردید آوری جمع پرسشنامه بوسیله داده. شدند مطالعه وارد نفر

 نرم با آوری جمع از پس ها داده. بود سالمت ارتقا و بهداشت آموزش های برنامه در رسانه ترین اهمیت با 11 عدد و ترین اهمیت کم 1 عدد. گرفت می تعلق ده تا یک

   .نظر گرفته شددر  p<.15 تجزیه و تحلیل گردید و سطح معنی داری SPSS 11 افزار

بهداشت محیط و  15بهداشت عمومی ،  11ماما ، 11پزشک ، 21درصد مرد بودند . ازنظر رشته تحصیلی ، 21درصد زن( و 51نفر) 111افراد مورد پژوهش   :یافته ها

(، ارسال 511(،پمفلت)512، پوستر )(7(، کالس های آموزشی)717)(،چهره به چهره 515میانگین نمره برای تلویزیون) .نفر سایر رشته های نظیر تغذیه ، پرستاری بودند 42

 .(بدست آمد.تلویزیون رتبه اول و کتابچه آموزشی کمترین اهمیت را از دید گاه افراد مورد پژوهش بدست آمد411(، کتابچه آموزشی )517پیام کوتاه)

ابچه آموزشی کمترین اهمیت را داشتند. بنابراین استفاده از رسانه تلویزیون و کالس براساس یافته های پژوهش حاضر تلویزیون بیشترین و کت :بحث و نیجه گیری

 .آموزشی می تواند مد نظر برنامه ریزان سالمت باشد

 رسانه ، سالمت ، آموزش بهداشت : کلید واژه
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 سواد سالمت ارتباطی و انتقادی و خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع دو  

 4، غالمرضا شریفی راد3، بهزاد مهکی1، سید همام الدین جوادزاده2فیروزه مصطفوی، 1مهنوش رئیسی

 استادیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران -1

 دانشیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران -2

 استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. -3

 استاد، گروه بهداشت عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی قم، قم، ایران )نویسنده مسئول(  -4

رکت بیماران در خود مراقبتی را تحت تاثیر قرار میدهد، مطالعه حاضر با با توجه به اینکه سواد سالمت ناکافی یک مانع جدی برای مدیریت دیابت بوده و مشا مقدمه: 

جام رفتارهای خودمراقبتی هدف بررسی وضعیت سواد سالمت بیماران مبتال به دیابت نوع دو در سه حیطه عملکردی، ارتباطی و انتقادی و تعیین ارتباط این عوامل با ان

 در این بیماران صورت پذیرفت. 

گیری تصادفی آسان از بیماران  بیمار مبتال به دیابت شهر اصفهان انجام شد که به روش نمونه 157تحلیلی است به شیوه مقطعی بر روی  -این پژوهش توصیفی ها: روش

مورد ارزیابی قرار  SDSCAو  FCCHLهای استاندارد  ترتیب توسط پرسشنامه کلینیک حضرت علی انتخاب شدند. سطح سواد سالمت و رفتارهای خودمراقبتی به

رد مو SPSSری ماار آفزم انرمستقل، پیرسون و رگرسیون خطی در  tی آنالیز واریاانس یک طارفه، ها نموده از آزااتفاسابا ه داشآوری عاجمت ااالعاطگارفت. ا

 گرفت.ار تحلیل قرو ه اتجزی

دیده شد و حیطه عملکردی و خودمراقبتی در بیماران ارتباط نداشت. قبتی امردبا خوتقادی سواد سالمت کل، حیطه ارتباطی و انبین ارتباط آماری معنی داری  ها: یافته 

انتقادی نیز در بیماران با سواد سالمت ارتباطی با رفتارهای خود مراقبتی تبعیت رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی، پایش قندخون و مراقبت از پا مرتبط بود. سواد سالمت 

عنوان پیشگویی کننده بهتری برای انجام رفتارهای خودمراقبتی  ش قندخون، مراقبت از پا و مصرف دارو ارتباط داشت. سواد سالمت ارتباطی بهانجام فعالیت فیزیکی، پای

 در بیماران دیابتی شناخته شد. 

های بهداشت و درمان  واد سالمت بیماران در سیستمهای مرتبط با سواد سالمت ارتباطی و انتقادی و ارائه اطالعات متناسب با سطح س توجه به مهارت گیری: نتیجه

و رسد. از آنجا که سواد سالمت عملکردی در بیماران با خودمراقبتی رابطه نداشت لذا توجه صرف به سطح تحصیالت افراد جهت برقراری ارتباط  نظر می ضروری به

 گردد. ها توصیه نمی ها به آن ارائه آموزش

 2، خودمراقبتی، دیابت نوع سواد سالمت  واژه های کلیدی:
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 های کثیراالنتشار ایران مستند و معتبر هستند؟ اطالعات سالمت روزنامه

 )مطالعه موردی اطالعات پزشکی کودکان(

 3، رویا کلیشادی2، فائزه امینی1فیروزه زارع فراشبندی

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران فیروزه زارع فراشبندی، دانشیار، مرکز تحقیقات فناوری اطالعات در امور سالمت، .1

 رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.  فائزه امینی، دانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطالع .2

 ، ایران.علیرضا رحیمی، استادیار، مرکز تحقیقات فناوری اطالعات درامور سالمت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان .3

 های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. رویا کلیشادی، استاد، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری .4

ها، اطالعات  یکی از موضوعات مهم روزنامه های جمعی نقش چشمگیری در افزایش سواد سالمت عموم مردم دارند. ها در کنار سایر رسانه روزنامه مقدمه و اهداف:

 بود. 1313االنتشار ایران در سال  های کثیر پزشکی کودکان است. هدف از این پژوهش، بررسی سندیت و اعتبار اطالعات مرتبط با پزشکی کودکان در روزنامه

آوری اطالعات سیاهه وارسی  کی مبتنی بر شواهد بود. ابزار گردپژوهش حاضر کاربردی و روش آن در بخش اول تحلیل محتوا و در بخش دوم پزش روش اجرا:

گیری غیر احتمالی هدفمند،  روزنامه کثیراالنتشار بود. حجم نمونه بر اساس روش نمونه 5نسخه از  114های مندرج در  ساخته است. جامعه هدف شامل کلیه پیام محقق

 up toها در پایگاه ¬پیام حوزه موضوعی پربسامد شناسایی شده و سندیت علمی آن 5د. از این تعداد، پیام( مرتبط با پزشکی کودکان بو 3111عنوان مطلب ) 421

date ها از نرم افزار ¬از نظر شواهد موجود مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل دادهExel .و آمار توصیفی )فراوانی و درصد( استفاده شد 

درصد  55/52درصد( میزان اطالعات مرتبط با پزشکی کودکان را منتشر کرده است.  7/51جم بیشترین ) ¬نشان داد روزنامه جامها  : یافتههای پژوهش¬نتایج یافته

وضعیت ( را داشت. از نظر 71/55های دارای نویسنده بیشترین فراوانی )¬های مرتبط با پزشکی کودکان دارای نویسنده بود و روزنامه ایران از نظر وجود پیام¬از پیام

 تأیید شدند. up to dateهای برجسته از نظر شواهد موجود در پایگاه ¬درصد پیام 11ها دارای استناد بودند. ¬درصد پیام 71/11استناددهی نیز 

در نگارش مطالب توسط ها در مورد مستند بودن اطالعات پزشکی کودکان، نسبتاً مطلوب ولی نیازمند توجه بیشتر به ویژه  : عملکرد روزنامهگیری¬بحث و نتیجه

 متخصصان پزشکی کودکان است. 

 االنتشار، اطالعات سالمت، پزشکی مبتنی بر شواهد های کثیر : سندیت علمی، پزشکی کودکان، روزنامهکلمات کلیدی
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 ای والدین در انتخاب آن ای برکودکان و نقش سواد رسانه های رایانه تأثیر بازی

 2فراشبندی ، فیروزه زارع 1فاطمه قصابی سینی 

 اصفهان کاربردی و علمی دانشگاه مدرس ارتباطات، علوم ارشد فاطمه قصابی سینی کارشناس .1

 فیروزه زارع فراشبندی، دانشیار، مرکز تحقیقات فناوری اطالعات در امور سالمت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران  .2

 

گیرا، گرافیک باال، هیجانات زیاد و  های ناشی از تصاویر متنوع و ها به دلیل داشتن جذابیت  به کشور، این بازی ای های رایانه با رشد تکنولوژی و ورود بازی مقدمه:

سازان جامعه هستند و اعتقادات و باورهای  راحتی استفاده از آن، به سرعت جای خود را در میان کودکان و نوجوانان باز کرده است. با توجه به اینکه کودکان، آینده

ای الزم را برای  هایی که در بازار موجودند، مناسب و مفید برای کودکان نیستند؛ به همین دلیل الزم است والدین سواد رسانه سازد، همة بازی نان، جامعه فردا را میآ

ای توانایی دسترسی و استفاده از  یشند. سواد رسانهها مناسب و مفید داشته باشند و به آثار مثبت و منفی آنها بر سالمت روحی و روانی کودکان خود بیند انتخاب بازی

ها را کسب نمایند و با دانش و بینش الزم  توانند استفاده مؤثر از رسانه ای است که با استفاده از این تکنیک و مهارت افراد می های رسانه م ها، تحلیل و ارزیابی پیا رسانه

 ها را تشخیص دهند.  های رسانه اهداف و برنامه

 

ای والدین در انتخاب آن است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از  ای برکودکان و نقش سواد رسانه های رایانه هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازی ف و روش:هد

  باشد. لحاظ روش، توصیفی  و پیمایشی می

 

کنند تاکارشناس کودک یا  می شتر از فروشنده اطالعات را کسبها بی دهد که مردم برای کسب اطالعات در مورد بازی نتایج نشان می گیری: بحث و نتیجه

کردن کودکان از  های جذاب هستند و توجهی به رده سنی کودکان ندارند. به طورکلی والدین تنها برای سرگرم رسانه؛ از طرفی والدین هنگام خرید بیشتر به دنبال بازی

 ای بر سالمت کودکانشان ندارند. های رایانه رات مثبت و منفی بازیکنند و توجهی به تأثی ای استفاده می های رایانه بازی

 

 ای، والدین، انتخاب. ای، کودکان، سواد رسانه های رایانه بازی کلید واژه:
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یک مرور سیستماتیک -موثر بودن تکنولوژی سالمت همراه دربهبود رفتارهای سالمت سالمندان   

2، محمد حسین کاوه1مریم چنگیزی  

 چنگیزی دانشجوی دکتری تخصصی آموزش و ارتقای سالمت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز ، ایرانمریم  .1

 محمدحسین کاوه دانشیار گروه آموزش و ارتقای سالمت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.  .2

مرتبط با این دوره، استراتژی های جدیدی را برای مراقبت های بهداشتی ، تغییر ، افزایش تعداد سالمندان و شیوع بیماریهای 21تغییر جمعیت شناختی قرن مقدمه: 

ه نیز نقش مهمی در رفتار، سبک زندگی و آموزش افراد مسن می طلبد. علیرغم روش های آموزشی سنتی ، اطالعات نوآورانه و فن آوری ارتباط از جمله سالمت همرا

سالمت بیماران سالخورده در خانه و دیگر محیط ها ایفا میکند. مطالعه حاضر با هدف بررسی موثر بودن تکنولوژی  حفظ و نگهداری و پایبندی به درمان و رفتار

 سالمت همراه در بهبود رفتارهای سالمت افراد مسن ، صورت گرفت.

و به  Pubmed ،Web of science ،Scopus ،Science Direct ،Embaseاین مطالعه یک مرور سیستماتیک بوده که در پایگاه های اطالعاتی روش کار : 

مقاله پیدا شد  1214جستجو گردید. از مقاالت جستجو شده در همه پایگاهها ابتدا 2112-2111سال اخیر، از سال  5منظور برخورداری از یافته های جدید و مربوط به 

مقاله مناسب  14سی بیشتر بر مطالعات مداخله ای متمرکز است که از بین مطالعات مورد توسط مرورگر )یک نفر( انتخاب شدند. معیار برر 431که پس از بررسی اولیه 

 شناخته شد. دیگر مطالعات به دلیل روش کار، گروه سنی غیر سالمند و... حذف گردید.

فتارهای تغذیه ای افزایش مصرف میوه و سبزی، (، رفتار فعالیت فیزیکی و رژیم غذایی، ر 3: یافته های پژوهش حاضر در سه زیر گروه رفتارهای سالمت روان )نتایج 

( قرار دارند. در این مطالعات در خصوص تغییر رفتار خواب و 1(، و رفتار مدیریت بیماری های مزمن دیابت و بیماری قلبی )1رفتار نظارت بر فشارخون، قند خون )

بقا بیماران سرطانی مسن ، فعالیت بدنی و توسعه ان در بزرگساالن با اختالالت آرامش، فعالیت های خود پایشی و خود کار آمدی کیفیت زندگی و افسردگی در 

سندروم حاد کرونر قلبی از  شناختی الزایمر، مراقبت از زخم پای دیابتیک، پایبندی به دارو و درمان، بهبود سالمندان با بیماری کاردیومتابولیک و فشار خون باال و

 یده است. تکنولوژی سالمت همراه استفاده گرد

: فن آوری سالمت همراه ، جهت پیشگیری از بیماریها و پایبندی به درمان و تغییر شیوه زندگی و افزایش خودکارآمدی و بهبود رفتار های  بحث و نتیجه گیری

 پژوهشهای بیشتری در این زمینه نیاز میباشد. تسهیل کننده تغییر رفتار است اما به  M healthبهداشتی در جمعیت سالمندان ، موثر است . به نظر میرسد تکنولوژی 

 : سالمت همراه، سالمندان، رفتار بهداشتی ، بیماری های مزمن، سبک زندگی.  واژه های کلیدی
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محدود حرکتی باتوان افراد برای متناسب منزل معماری طرح نمونه یک گزارش  

خانواده بهداشت ارتقاء رویکرد با  

2خراسانی پروانه ، دکتر1ابراهیمی بهاره  

 اصفهان سپهر عالی آموزش موسسه ارشد کارشناسی معماری . بهاره ابراهیمی مهندسی1

 اصفهان پزشکی علوم مامایی، دانشگاه و پرستاری استادیار، دانشکده _ علمی هیات . دکتر پروانه خراسانی عضو2

 

 توانایی شکوفایی و سالمت ارتقاء جهت در فرد بر که مکانی اولین. است اهمیت حائز ملی و انسانی های سرمایه عنوان به جامعه افراد ها خانواده سالمت ارتقای :مقدمه

 پژوهش این.گردد مناسب طراحی به منجر تواند می معماری طراحی مقررات و ضوابط کنار در بهداشت و سالمت های نامه آیین.باشد می خانه بود خواهد گذار اثر او

 .نماید تسهیل را منازل استانداردمعماری ساختار یک بهداشت و ایمنی نمونه، آموزش مدل یک ارایه با تا است برآن

 

 بازنمایی چندبعدی مدل روی نمونه سازی مدل روش ساختمان، به معماری ایمنی و بهداشت استانداردهای تحلیل از پس منزل یک طراحی موردی گزارش:روش

 .خواهدشد

 

 و شده تحلیل خانواده سالمت ارتقای ضروریات و پزشکی های مراقبت، افراد فیزیکی تناسبات اساس بر منزل بازسازی و ساخت ایمنی و بهداشت استانداردهای :نتایج

 با فرد هر استفاده مورد) شمول همه طراحی یک به تا شده ارایه ایمنی و بهداشت مختلف های حیطه در شده طراحی مدل محدود جسمی توان کاربربا گرفتن نظر در با

 .یابد دست( جسمی توان هر

 

 گرفته بکار سالمت مراقبین و ها دانشجویان، خانواده آموزش در تواند محدود، می حرکتی توان افرادبا مناسب بهداشتی و ایمن معماری الگوی بازنمایی :نتیجه گیری

 .شود

 

 . حرکتی توانی کم، سالمت نمونه، ارتقاء سازی ، مدل، منزل معماری :ها واژه کلید
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 شناسایی ابعاد سالمت زنان یائسه

 3، سیمین روحانی2، اعظم ازیدهاک1افسانه افقری

 .افسانه افقری مربی گروه مامایی دانشکده پرستاری ومامایی. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1

 . اعظم ازیدهاک ، کارشناس مامایی2

 . سیمین روحانی، کارشناس مامایی3

میت سالمت زنان از اولویت های هر جامعه ای است ودر این میان زنان یائسه که با توجه به هرم جمعیتی ایران تعدادشان رو به افزایش است، اه مقدمه و اهداف:

ه است و حتی شاید به توان تبسزایی دارد. سالمت دارای ابعاد گوناگونی است، با این وجود بسیاری از حیطه های مرتبط با سالمت زنان یائسه کمتر مورد توجه قرار گرف

ا راهبردهای مناسب برای گفت که تاکنون مورد شناسایی واقع نشده اند. لذا باید از طریق پژوهش های علمی مورد شناسایی قرار گیرند، تا آنگاه بتوان بر اساس آنه

هبردی الزم است مطالعه ای گسترده انجام گیرد تا بتوان ابعاد ناشناخته و یا کم حفظ و ارتقاء سالمت آنان به کار گرفته شود. بنابراین به نظر می رسد قبل از هر اقدام را

 ی، انجام شده است.پرداخته شده در حوزه سالمت زنان مورد شناسایی قرار گیرند. این مطالعه با هدف شناسایی ابعاد سالمت زنان از میان متون پژوهش های کیف

م مند انجام شد. کلیه مقاالت کیفی منتشر شده و ایندکس شده در رابطه با موضوع سالمت زنان یائسه در ایران در مطالعه حاضر به صورت مرور نظا روش اجرا:

زنان »و « سالمت»مورد بررسی قرار گرفتند. جستجو در این پایگاهها با کلید واژه های  1312تا  1351که از سال  Iranmedexو  Magiran ،Sidپایگاههای های 

 مقاله کیفی انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوی کیفی انجام شد. 15شد. در نهایت تعداد  انجام« یائسه

قه عوامل فردی مفاهیم استخراج شده در زمینه ابعاد سالمت زنان یائسه در سه طبقه اصلی مشتمل بر عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی، جای گرفتند. در طب یافته ها:

عاطفی و معنوی قرار گرفت. طبقه عوامل خانوادگی سالمت زنان یائسه، شامل زیر طبقات باروری، حمایت همسر  -زنان، زیر طبقات حیطه های جسمی، روانیسالمت 

صادی و مدیریت مسائل اقت –و فرزندان و نقش های زیر بنایی زن بود همچنین در طبقه عوامل اجتماعی سالمت زنان، زیر طبقات عوامل فرهنگی، حمایت اجتماعی 

 زنان جای گرفت.

در این مطالعه نظامند تالش شد از نتایج مطالعات قبلی تفسیری نو ارائه شود. این مطالعه کمک کرد تا به شناخت جامع تر و درک عمیق  نتایج یافته های پژوهش:

 شده در این خصوص دست یابیم. تری نسبت به مفهوم سالمت زنان در دوران یائسگی با توجه به تمرکز مطالعات انجام 

 با انجام پژوهش ابعاد مختلف سالمت زنان یائسه که تاکنون در کشور مورد مطالعه قرار نگرفته بود، شناسایی و طبقه بندی گردید. در واقع بحث ونتیجه گیری:

اشد که با در دست داشتن آن می توان پروسه تحول نظام سالمت در مطالعه حاضر می تواند نقشه راهی برای شناسایی دیگر ابعاد حوزه سالمت زنان در این دوران ب

 .زمینه ارائه خدمات به زنان سالمندان را بهبود بخشید

 ابعاد سالمت، یائسگی، زنان یائسه، مرور مطالعات کیفی کلید واژه ها:
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 بررسی رفتارهای خودمراقبتی زنان سالمند در مشهد

 3، موسی مهدی زاده2، مهناز صلحی1*مهرالسادات مهدی زاده

 . مهرالسادات مهدی زاده، دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقائ سالمت1

 . مهناز صلحی دانشیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران.2

 امایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مشهد.. موسی مهدی زاده استادیار گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و م3

سالمندی بیش از گذشته بصورت یک واقعیت مهم ملی جلو ه گر شده است. خودمراقبتی یکی از ابعاد سبک زندگی سالمت محور می باشد که  مقدمه و اهداف:

 مشهد انجام شد.  تی سالمندانمی تواند پیامدهای ناشی از سالمندی را بر سیستم درمانی و اجتماعی کشور کاهش دهد. این مطالعه با هدف تعیین ابعاد رفتارهای خودمراقب

زن سالمند به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از مراجعین مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انتخاب شدند.  311تحلیلی -در این مطالعه توصیفی روش اجرا:

با استفاده از آزمونهای توصیفی و تحلیلی  spssنرم افزار  با استفاده از پرسشنامه تهیه شده از متون علمی ابعاد خودمراقبتی و اطالعات دموگرافیک جمع آوری و با

 تجزیه و تحلیل گردیدند.  

% سابقه ابتال به 11/51% شرکت کنندگان تحصیالت ابتدایی و 11سال( بود.  52و حداکثر  11سال ) حداقل  111/11±755/5میانگین سن سالمندان  نتایج پژوهش:

( روان 34/24±51/4% باال داشتند. میانگین نمره خودمراقبتی در ابعاد جسمی)1/11% متوسط و 1/51ای خودمراقبتی ضعیف % رفتاره1/31بیماری های مزمن داشتند. 

( بودند. سالمندانی که در سابقه شرکت در کالس های آموزش سالمت داشتند. میانگین نمره 71/5±25/2(و معنوی)47/14±14/3(، اجتماعی)51/17±14/4شناختی)

(. سابقه ابتال به بیماری و خودمراقبتی ارتباط P =111/1( ابعاد خودمراقبتی با سن همبستگی معکوس معنادار داشتند)=p= 115/1t 514/2ی باالتر داشتند )کل خودمراقبت

 (.P 512=/t  = /=551معناداری نداشتند )

مت عاملی مهم در افزایش خودمراقبتی سالمندان می باشد. با مداخالت نیمی از سالمندان سطح خودمراقبتی متوسط دارند، کسب اطالعات سال بحث و نتیجه گیری:

 ارتقائ سالمت سالمندان می توان گام مهمی جهت بهبود وضعیت سالمت آنان برداشت. 

 خودمراقبتی. زنان. سالمندان. ارتقائ سالمت کلمات کلیدی:
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 چرا زنان جهت مراقبت قبل بارداری مراجعه نمی کنند ؟

 3، قاسم یادگارفر2، پریسا شاداب1السادات نکویینفیسه 

 نفیسه السادات نکویی کارشناس ارشد مامایی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .1

 پریسا شاداب دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .2

 اصفهان قاسم یادگارفر دکتری اپیدمیولوژی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی .3

ت : مراقبت قبل بارداری یکی از راههای مهم تامین سالمتی مادر و جنین می باشد. هدف از این مطالعه بررسی علل عدم مراجعه جهت این مراقب مقدمه و اهداف

 است.

ان انجام شد. روش نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای نفر از زنان زایمان کرده در بیمارستانهای شهر اصفه 711این یک مطالعه توصیفی پیمایشی بود که در  روش اجرا :

و ابزار، چک لیست محقق ساخته بود.یافته ها با روش های  15تایی در هر بیمارستان در هر هفته بود. زمان نمونه گیری از فروردین تا خرداد  31تصادفی با خوشه های 

 تجزیه و تحلیل شد. SPSSآمار توصیفی و نرم افزار 

، %عدم مراجعه جهت مراقبت قبل بارداری وجود داشت..علل آن به ترتیب زیر بود : بارداری بدون برنامه، عدم اطالع نسبت به نیاز به مراجعه 3/52فته ها : طبق یانتایج 

مشکالت مربوط به نگهداری فرزندان  عدم آگاهی از ارایه مراقبت قبل بارداری در مراکز، شاغل بودن خانم، فاصله طوالنی از مرکز ارایه مراقبت، شلوغی مراکز دولتی،

 دیگر، مشکالت اقتصادی، تجارب منفی با پرسنل، بی اعتمادی به پرسنل 

: به منظور افزایش مراجعه برای مراقبت قبل بارداری الزم است آموزش جلوگیری از بارداری بدون برنامه و مراجعه منظم جهت مراقبت قبل  بحث و نتیجه گیری

 ان سن باروری داده شود. این امر میتواند سالمت مادر و نوزاد آینده را ارتقا دهد. سایر علل عدم مراجعه نیز قابل توجه می باشند. بارداری به کلیه زن

 سالمت قبل بارداری  –حاملگی ناخواسته  –: مراقبت قبل بارداری  کلید واژه

 

 

 

 



 
 
 

53 
 

 از کاربردی: بوشهر شهر زای نخست زنان در مادر شیر با انحصاری تغذیه های کننده گویی پیش بررسی

 شده ریزی برنامه رفتار تئوری

 دکتر افشین استوار، فاطمه جامعی،  1دکتر همام الدین جوادزاده

 ایران بوشهر، بوشهر، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه استادیار، .1

 فاطمه جامعی .2

 دکتر افشین استوار .3
 

. رسد نمی نظر به مطلوب چندان سالم رفتار این از زا نخست مادران خصوصاً و مادران تبعیت ، مادر شیر با انحصاری تغذیه باالی اهمیت رغم علی :هدف و زمینه

 مادر شیر با انحصاری تغذیه با مرتبط عوامل بررسی به شده، ریزی برنامه رفتار نظریه بکارگیری با و رفتار این از تبعیت در باورها نقش دادن قرار نظر مد با حاضر مطالعه

 .  است پرداخته بوشهر شهر سالمت جامع مراکز به کننده مراجعه زای-نخست زنان در

 

 مراکز به کننده مراجعه ماه شش زیر کودک دارای زای-نخست مادر 411روی بر که باشد می مقطعی نوع از تحلیلی -توصیفی پژوهش یک حاضر مطالعه :ها روش

 با و آوری جمع ساخته محقق ای پرسشنامه توسط ها داده و گرفت انجام شده  بندی  طبقه تصادفی صورت  به گیری نمونه. گرفت صورت بوشهر شهر سالمت جامع

 .گرفت قرار وتحلیل  تجزیه مورد خطی ورگرسیون اسپیرمن پیرسون، آماری آزمونهای و  SPSS آماری افزار نرم از استفاده

 

 معنادار ارتباط مادر شیر با انحصاری تغذیه با بارداری نوع و همسر شغل نوزاد، جنس. داشتند مادر شیر با انحصاری تغذیه مادران درصد51 که داد نشان نتایج :ها یافته

 رفتاری قصد و( p, 41/1= r<1٫111) شده درک رفتاری کنترل و( p, 214/1 = r<1٫111) انتزاعی هنجارهای ،(p, 141/1 = r<1٫111) نگرش های سازه. داشت

(1٫111>p, 45 /1= r )قصد تغییرات از درصد31 کننده پیشگویی کلی طور به شده درک رفتاری کنترل و نگرش. داشتند مادر عملکرد با داری معنی همبستگی 

 مادران شیردهی رفتار تغییرات از درصد21 کننده پیشگویی رفتاری قصد و شده درک رفتاری کنترل انتزاعی،  هنجارهای. بود مادر شیر با انحصاری تغذیه برای رفتاری

 .بودند

 

 می دارا را مادر شیر با انحصاری تغذیه عملکرد بهبود جهت در الزم پتانسیل تئوری این های سازه بر مبتنی آموزشی مداخالت طراحی رسد می نظر به :گیری نتیجه

 باشد
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 زنان با سابقه اعتیاد به موادمخدر: یک مطالعه کارآزمایی میدانیتأثیر آموزش خودمراقبتی بر کاهش رفتارهای پرمخاطره در 

 4علیمحمدی ، نصراله3برومندفر ، زهرا2باقرصاد ،زهرا1شاعلی مهسا 

 ایران. -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده پرستاری و مامایی -شاعلی ، دانشجوی کارشناس ارشد بهداشت باروری . مهسا1

 ایران. -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده پرستاری و مامایی -.زهرا باقرصاد،کارشناس ارشد بهداشت باروری2

 ایران.-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -برومندفر، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی . زهرا3

 ایران. -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -. نصراله علیمحمدی،ا عضو مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی،  دانشکده پرستاری و مامایی4

 

 می C و B هپاتیت و HIV ویژه به عفونی های بیماری انتقال و ابتال خطر معرض در که هستند پذیر آسیب زنان از گروهی موادمخدر؛ به اعتیاد سابقه با زنان :مقدمه

 .است گرفته صورت فروش تن زنان در پرمخاطره رفتارهای کاهش بر خودمراقبتی آموزش تأثیر تعیین هدف با مطالعه این. باشند

 

 مراجعه فروش تن زنان از کنترل و آزمون گروه دو در نفر 14 تعداد به گیری نمونه. است گرفته صورت میدانی کارآزمایی صورت به پژوهش :ها روش و مواد

 ابزار. است شده انجام 1314 سال در بندی سهمیه روش به و انتخاب بودند، مطالعه به ورود شرایط دارای که اصفهان شهر پذیر آسیب زنان ویژه مشاوره مراکز به کننده

 واحدهای توسط مداخله از بعد و قبل پایایی، و روایی از پس که باشد می پرمخاطره رفتارهای با مرتبط نیازهای بر مبتنی ساخته محقق پرسشنامه ها، داده گردآوری

 .شد تحلیل و تجزیه SPSS15 افزار نرم توسط آوری جمع از پس ها داده. است شده تکمیل مطالعه مورد

 

 معنادار طور به مداخله از بعد ماه سه و بالفاصله آزمون گروه در موادمخدر به اعتیاد سابقه با زنان پرمخاطره رفتارهای تغییر نمره میانگین که داد نشان نتایج :ها یافته

 تفاوت مختلف مراحل در تنها نه کنترل، گروه حالیکه در. نداشت معنادار تفاوت هم با مداخله از بعد ماه سه و بالفاصله اما(. P<111/1) بود مداخله از قبل از بیشتر

 (.P>15/1) نداشت آماری معنادار تفاوت آزمون گروه با بلکه نداشت، وجود معناداری

 

 جدی طور به فراگیران گردد، ریزی برنامه مددجویان واقعی نیازهای اساس بر آموزشی برنامه که درصورتی گفت توان می مطالعه، این نتایج به توجه با :گیری نتیجه

 .نمود خواهند پیدا باثباتی و توجهی قابل رفتار تغییر و کرده دنبال را خود مشکالت به مربوط مطالب تر

 

 .میدانی کارآزمایی معتاد، زنان پرخطر، رفتارهای خودمراقبتی، آموزش، :کلیدی کلمات
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 تاثیر بازتوانی قلبی بر روی شاخص سالمت جسمی و روحی در بیماران کرونری

 3، اصغر خلیفه زاده2منصوره اشقلی فراهانی 1صفورا دری

 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایرانصفورا دری دانشجوی دکترای پرستاری،  .1

 منصوره اشقلی فراهانی دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه داخلی و جراحی  .2

 اصغر خلیفه زاده عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .3

ص عروقی بر روی وضعیت جسمی و روحی بیماران تاثیر گذار میباشد. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر بازتوانی قلبی در فاز یک و دو بر شاخ-بیماریهای قلبی : مقدمه

 .سالمت جسمی و روحی بیماران کرونری انجام شده است

 

انجام شده است.  1312-13ی بیماران کرونری بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی، در سال این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده ی دو گروهی، بر رو روش کار:

و برای  2و1در فاز  بیمار به شیوه در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. برای گروه آزمون، برنامه بازتوانی قلبی 51

  .قبل و یک ماه پس از اتمام مداخله ارزیابی شد -sf31 شد. شاخص سالمت جسمی و روحی از طریق پرسشنامهگروه کنترل، مراقبت معمول انجام 

 

شاخص سالمت گروههای آزمون و مداخله از نظر متغیر های دموگرافیک و عوامل خطر زای قلبی اختالف معنا داری نداشتند. نتایج نشان داد میانگین نمره  یافته ها:

بود. آزمون تی نشان داد که میانگین  3/45±1/11و  41/ 1±1/5و در گروه آزمون  7/37±4/11و  1/41±1/1د از مداخله در گروه کنترل، برابر با جسمی و روحی بع

 .بعد از مداخله در گروه آزمون به صورت معنا داری بیش از گروه کنترل بود =P ) 11/1و روحی) =P )12/1نمره شاخص سالمت جسمی)

 

 یافته ها نشان داد که بازتوانی قلبی میتواند منجر به ارتقای شاخص سالمت جسمی و روحی در بیماران کرونری گردد. گیری:نتیجه 

 

 بازتوانی، بازتوانی قلبی، شاخص سالمت روحی، شاخص سالمت جسمی کلید واژه ها:
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مصرف مواد و همسرانشانبررسی تاثیر آموزش مهارت کنترل خشم بر تعارض زناشویی مردان مبتال به سوء   

 3، سمیرا عباسی2، محمدرضا جهانی زاده1طیبه مهرابی

 هان، اصفهان، ایرانعضو مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، عضو هیئت علمی گروه روانپرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصف. 1

 روانشناسی. محمدرضا جهانی زاده، کارشناس ارشد 2

 کارشناسی ارشد روانپرستاری، گروه روانپرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران  .3

 

پرخاشگری، به طور ویژه با توجه به تاثیرپذیری خانواده ، بعنوان اولین نهاداجتماعی، از موضوع اعتیاد بررسی اثرات منفی سوء مصرف از جمله خشونت و مقدمه : 

ردان مبتال به سوء روی همسر، والدین و فرزندان فرد معتاد ضروری می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت کنترل خشم برتعارض زناشویی م

 مصرف مواد و همسرانشان انجام گرفته است.

ه گیری بطور تصادفی خوشه ای از بین کلینیک های ترک اعتیاد شهر اصفهان و از بین کلیه بیماران مبتال این پژوهش از نوع تجربی ، دو گروهی بود. نمون روش کار:

زوج بطور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار  25سوء مصرف مواد و در حال درمان در مراکز مذکور و واجد شرایط ورود به مطالعه انجام گرفت. به این ترتیب 

دقیقه ای بر گروه آزمون اعمال گردید. در حالی که گروه کنترل این  11جلسه  5پژوهش آموزش درمان شناختی رفتاری مدیریت خشم طی گرفتند. در این 

های  ل دادهدرمانی را دریافت نکردند. ابزار سنجش اطالعات، پرسش نامه تجدید نظر شده خشم اسپیلبرگ و پرسشنامه تعارض زناشویی بود.. تجزیه و تحلی مداخله

 در دو بخش توصیفی و استنباطی صورت گرفت. SPSS-17حاصل از این پژوهش توسط نرم افزار 

ت معناداری وجود : نتایج نشان داد، در گروه آزمون بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون تعارض زناشویی در مردان مبتال به سوء مصرف مواد و همسرانشان تفاونتایج

که آموزش مهارت کنترل خشم بر نمرات حمایت اجتماعی ادراک شده و تعارض زناشویی مردان مبتال به سوء مصرف مواد و همسرانشان  ( ؛ بدین معناP<15/1دارد )

 تاثیر گذار بوده است. 

تواند در افزایش حمایت  باتوجه به تحلیل اماری داده هابه نظرمی رسدکه آموزش کنترل خشم در مردان مبتال به سوء مصرف مواد و همسرانشان می نتیجه گیری:

دید و پرخاشگری اجتماعی خانواده و کاهش تعارض زناشویی تاثیر معنی داری داشته باشد. می توان علت این اثربخشی را کاهش رفتار های مخرب و همراه با ته

پیدا کرده و فرد می تواند فارغ از درگیری و پرخاشگری  دانست که از ویژگی این شیوه درمانی است دانست که به موجب آن احساس امنیت در فرد و خانواده افزایش

 در محیط خانواده نقشی مطبوع ایفا کند.

 :مدیریت خشم، تعارض زناشویی، ، سوء مصرف مواد کلمات کلیدی
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: توسعه، روایی و پایایی ابزار2موانع درک شده در خودمراقبتی بیماران مبتال به دیابت نوع   

4، حمید سوری3، فاطمه الحانی2، علی معظمی1علی رمضانخانی  

 استادگروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .1

 استادیارگروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان .2

 دانشیارگروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس .3

 اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیاستادگروه  .4

ی توجه شده است علی رغم اهمیت موانع درک شده در خودمراقبتی بیماران دیابتی، به ندرت به نقش این عامل در بهبودی خودمراقبتی در بیماران جامعه ایران مقدمه:

ا ویژگی های جمعیت شناختی این جامعه دانست. مطالعه حاضر با هدف توسعه و بررسی روایی و پایایی مقیاس که یکی از دالیل آن را می توان فقدان ابزار متناسب ب

 انجام شد.  2موانع درک شده در خودمراقبتی بیماران مبتال به دیابت نوع 

آیتم بود. روایی صوری و روایی  22شد. ابزار اولیه دارای ابزار مطالعه به صورت محقق ساخته با در نظر گرفتن اهداف اولیه و بررسی متون وسیع طراحی  روش ها:

نامه اجرا شد. از تحلیل محتوا ی ابزار از طریق مشارکت و جلب نظر پانل متخصصان مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت ابزار در گروهی از افراد مشارکت کننده در بر

نباخ یا ضریب آلفا برای اندازه گیری همسانی درونی استفاده شد. به منظور بررسی روایی مقیاس نهایی عاملی اکتشافی به منظور بررسی روایی سازه و از آلفای کرو

 .ایجاد شده، در این مطالعه میانگین نمره موانع درک شده بیماران دارای خودمراقبتی مناسب با بیماران فاقد خودمراقبتی مناسب مقایسه شد

 54/1%( بودند. متوسط شاخص روائی محتوایی برای پرسشنامه 41نفر مرد ) 111%( و 11نفر زن ) 241نفر بود.  411در این مطالعه تعداد افراد نهایی شرکت کننده  نتایج:

رار داشت. سه ق 41/1- 75/1آیتم و سه عامل مورد تایید قرار داد. بار عامل ها در دامنه 11بود. نتایج حاصل از تحلیل عاملی، روایی سازه مقیاس ایجاد شده را در قالب 

 محاسبه گردید.  52/1- 13/1و برای سه فاکتور  71/1درصد کل واریانس را تبیین می نمایند. ضریب پایایی برای کل ابزار  25/41عامل در مجموع 

وانع درک شده بیماران محسوب می بر اساس نتایج، مقیاس موانع درک شده در خودمراقبتی بیماران مبتال به دیابت ابزاری روا و پایا جهت بررسی م نتیجه گیری:

 شود. 

 دیابت ملیتوس، خودمراقبتی، موانع درک شده، روایی، پایایی واژگان کلیدی:
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ریزی گسترش نقش و خدمات  استراتژی راهبردی در برنامه 6و  Nearer & NEAREARمعرفی الگوی 

 سالمت به جامعه: تحلیل محتوای ساختار، فرایند و برایند

5، محمود نصر اصفهانی4منصوره زاغری تفرشی ، دکتر3سرور پرویزی ، دکتر2، دکترمریم رسولی1خراسانیدکتر پروانه   

 استادیاردانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه سالمت جامعه و سالمندی  -دکتر پروانه خراسانی عضو هیات علمی .1

 دکتر مریم رسولی دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی  .2

 دکتر سرور پرویزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی  .3

 ایی دکتر منصوره زاغری تفرشی عضو هیات علمی، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مام .4

 محمود نصر اصفهانی کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( .5

 

کننده مشارکتی دارد. هدف این مقاله  ریزی راهبردی و عملیات تسهیل ای نیاز به برنامه خدمات سالمت جامعه بخاطر موانع و ماهیت چندرشته مقدمه و هدف:

افرادعالقمند به گسترش نقش تیم سالمت و ارتقای سالمت جامعه  ریزی گسترش خدمات سالمت توسط ن کلیدی استراتژیک برای برنامهمضمو 1الگو و  2 معرفی

 .است

 

س از در مرکزالزهرا)س(اصفهان آغازشد. پ 1311پرستاران است که ازسال  آموزشی نقش پروژه گسترش1این مطالعه موردی، بخشی از نتایج تحلیلی فاز :اجرا روش

های عملیاتی شامل مداخالت  ای، راهبردها و برنامه  رشته ای و درون حرفه کسب مجوز وجلب مشارکت سازمان، طی جلسات بحث گروهی متمرکز و تعامالت بین

ها در سه  وای کیفی دادهپژوهشی، بهداشت و درمان، درعرصه بالینی عالقمند به تغییر آغاز شد. تحلیل چندگانه محت-جویانه بین سه حوزه آموزشی مشارکت

 .شد بندی  ریزی( طبقه بخش)ساختار، فرایند وبرایندهای برنامه

 

مدل ساختار 2محتوا)هدایت شده و مرسوم(، به استخراج   مشارکت، و متعاقب آن نتایج سه تحلیل ریزی و جلب برنامه بکارگیری فرایندبسیج برای اقدام از طریق ها: یافته 

به بالین، فرایند مشارکتی  پژوهشی-ی آموزشی ترشدن دو عرصه راهبرد استراتژیک منتهی شد. با نزدیک 1و nearer & NEAREARریزی سازمانی و فرایند برنامه

یابنده برای  سازی فرایندها متمرکزشد، با اتخاذ تدابیر تداوم راهبردی بر بهینه بخش طراحی و طبق توصیه کمیته  4بیماری مزمن در 3ریزی راهبردی که ابتدا در برنامه

 .ها و موضوعات نیز گسترش یافت توانمندسازی ساختار اداری و انسانی، در دیگر بخش
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ها، با درنظرگرفتن مالحظات مدیریت واصول  ریزی براساس شواهد وداده هدایت شده، عالوه بر رشد سازمانی و برنامه  اجرای تغییردر قالب پروژه گیری: نتیجه

ریزی و  لگوی سازمانی، فرایند برنامههای متناسب با نیازعرصه منجر شود. ا های موجود را مرتفع و با ایجاد جومشارکتی، به ابداع برنامه توانست نقصان رهبری، 

 .تواند در گسترش سایر خدمات سالمت آزمون شود گانه فوق می راهبردهای شش

 

 گیری مشارکتی. ها، تصمیم ریزی، مدیریت و رهبری تغییر، مدل برنامه  های کلیدی: واژه
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کرک پاتریکارزشیابی اثر بخشی برنامه آموزشی داوطلبان سالمت بر اساس الگوی   

4، محمد تقی ایمان3، شهرزاد یکتا طلب2، مرضیه مومن نسب1فاطمه ویزش فر  

 ایران-دانشجوی دکترای آموزش پرستاری، عضو هیات علمی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز -1

 ایران-دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیرازاستاد یار گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی،  -2

 ایران-استاد یار گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز -3

 ایران-استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز -4

ت که در آموزشهای سالمت دخیل هستند. رویکردهای هدف مدار و : ارزشیابی برنامه های آموزشی یکی از مسئولیتهای اصلی کسانی اسمقدمه و اهداف

الگوهایی است که بر سیستماتیک به طور گستردهای در ارزشیابی برنامه های آموزشی که برای کارکنان برگزار میشود به کار میرود و الگوی کرک پاتریک از جمله 

آموزشی مناسب است. این طرح با هدف ارزشیابی اثر بخشی برنامه آموزشی تکمیلی داوطلبان سالمت مبنای رویکرد هدف مدار میباشد و برای ارزشیابی برنامه های 

 انجام شد.

جلسه با استفاده از روشهای مشارکتی  12انجام پذیرفت.. طی  1314داوطلب سالمت در مرکز قمر بنی هاشم شیراز در سال  25: این مطالعه موردی بروی روش اجرا

لبان داده شد. برای قسمتهای عملی مانند اندازه گیری فشارخون و عالئم حیاتی، روش بانداژ و آتل بندی در شکستگی ها همراه با تمرین به داوطمطالب کتاب آموزش 

چک لیست  وآموخته شد. برای ارزشیابی اثر بخشی دوره آموزشی بر اساس چهار سطح الگوی کرک پاتریک از فرم نظر سنجی، مقایسه پیش آزمون و پس آزمون 

 و آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  22ورژن  SPSSعملکرد استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 

مدل  : نتایج نشان داد درسطح واکنش داوطلبان از عوامل محیطی راضی بودند. در سطح یادگیری، شرکت در دوره آموزشی بر اساسنتایج یافته های پژوهش

( و در سطح نتیجه، داوطلبان و مربی آنها شرکت در این برنامه را اثر p<1111(، و در سطح رفتار بهبود عملکرد) p<1111کرک پاتریک موجب ارتقاء دانش)

 ( دانستند.p<1111بخش)

بان بعنوان حلقه ارتباطی سیستم بهداشت و مردم و : الگوی کرک پاتریک با توجه به اهمیت مشخص شدن اثرات برنامه های آموزشی به داوطلبحث و نتیجه گیری

ه های چهارگانه ایجاد نموده هدف مدار بودن آن الگوی مناسبی برای ارزیابی برنامه های آنها می باشد.دوره آموزشی به داوطلبان سالمت، توانسته تغییرات مؤثر در حیط

 و اثربخشی مناسب داشته باشد. 

 زشیابی، الگوی کرک پاتریک، اثر بخشیداوطلب سالمت، ار کلمات کلیدی:
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مطالعه ترکیبین در شیردهی: ناسازی زنمنداتوطراحی و ارزشیابی یک برنامه ارتقاء   

3، ماهرخ کشوری*2 ، شهناز کهن 1زینب حیدری   

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی،  زینب حیدری دکترای بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت .1

 ایران

 های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران شهناز کهن استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت .2

 یی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرانهای پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و ماما ماهرخ کشوری استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت .3

 

نماید. توانمندی در  می اهداف به دستیابی و آنها حل های اساسی مشکالت، استراتژی شناسایی درگیر را افرادکه ی است یندافر توانمندسازی مقدمه و اهداف:

است، لذا این مطالعه ترکیبی با هدف طراحی و ارزشیابی یک برنامه ارتقای توانمندی  درشیرما با تغذیه تداوم برای تغییری قابل و شناختی کلیدی روان عامل شیردهی

 در شیردهی، انجام شد.

باشد که بصورت کیفی کمی متوالی انجام شد. در مطالعه کیفی تجارب  این پژوهش یک مطالعه ترکیبی اکتشافی بر اساس فلسفه پراگماتیسم می روش اجرا:

با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی تبیین گردید. در مرحله دوم وکارآزمایی بالینی تصادفی، برنامه طراحی شده براساس نتایج مرحله  هیتوانمندی زنان در شیرد

 ماه بعد از زایمان ارزیابی گردید. 4و 2هفته،  2کیفی اجرا شد و توانمندی مادران در شیردهی 

درک »و «فائق آمدن بر مشکالت شیردهی»، «دانش و مهارت کافی برای شیردهی»طبقه اصلی  3کنندگان  های حاصل از مصاحبه با مشارکت نتایج: از تحلیل داده

 2هفته،  2نحصاری با شیرمادر در حیطه آن وتغذیه ا 7حاصل گردید. در کارآزمایی بالینی نیز میانگین نمره کلی توانمندی درشیردهی و « حمایت خانواده برای شیردهی

 ماه بعد از زایمان در گروه مداخله بطور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود.  4و

جهت توانمندسازی زنان در شیردهی باید مادر، پدر و افراد کلیدی خانواده آموزش داده شوندو عالوه بر آموزش تکنیکهای شیردهی  بحث و نتیجه گیری:

 دیداری در حاملگی، پس از زایمان نیز مهارتهای شیردهی آموزش داده شود و مشکالت مادران و خانواده ها در جلسات مشترک حل گردد. همچنین صورت عملی و به

پس از زایمان شکل گرفته  2عالوه با توجه به اینکه توانمندی در شیردهی در هفته  مادر و خانواده نیازمند مراقبت و حمایت پیگیر در تمامی ساعات شبانه روز هستند. به

 های ارتقا توانمندی باید قبل از این زمان اجرا شوند. و تثبیت شده است، بنابراین برنامه

 شیردهی، توانمندسازی، مطالعه ترکیبی کلمات کلیدی:
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بررسی تاثیر برنامه مراقبتی انگیزشی مبتنی بر مشارکت و تمکین بیماران در جهت ارتقای رفتارهای 

ی و دانش بیماران دیابتیخودمراقبت  

3علی بزی-2زهراسادات منظری-1سیده تکتم معصومیان حسینی  

 پزشکی سبزوار،  علوم پزشکی دانشگاه علوم آموزش و مطالعات توسعه سیده تکتم معصومیان حسینی، عضو هیئت علمی مرکز .1

 دانشگاه علوم پزشکی مشهدزهراسادات منظری، عضو هیئت علمی  گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی  .2

 عضو هیئت علمی دانشکده خدمات بهداشتی درمانی تربت جامعلی بزی،  .3

 

ساز مرگ و میر در آنان عدم انجام  متاسفانه وضعیت خودمراقبتی و دانش بیماران دیابتی در شرایط مناسبی قرار ندارد و مهمترین عامل زمینه مقدمه و هدف:

 مطالعه با هدف تعیین تاثیر بکارگیری مدل مراقبت مشارکتی بر ارتقای رفتارهای مراقبت از خود و دانش یماران مبتال به دیابت انجام شد.خودمراقبتی است. بنابراین این 

 

بیمار دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت مرکز پارسیان مشهد در سال  11پس آزمون بر روی  -این مطالعه تجربی با طرح دوگروهه پیش آزمون روش اجرا:

و ارزشیابی در گروه سازی، درگیرسازی  مرحله انگیزش، آماده4، انجام شد، که به طور تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. برنامه مراقبتی در 1314

افزار  ها توسط نرم ( تکمیل گردید. دادهSCADAماه بعد از اجرای مداخله مقیاس دانش دیابتی و پرسشنامه خودمراقبتی ) 3مداخله اجرا گردید. در هر دو گروه قبل و 

spss 11/5  و آزمونt.آزمون زوجی و کای اسکویر تجزیه و تحلیل گردید ، 

 

داری وجود نداشت.  گر تفاوت آماری معنی بل از اجرای مداخله بین دو گروه از نظر رفتارهای خودمراقبتی و دانش دیابتی و عوامل مداخلهدر ق های پژوهش: یافته

 (.p<1/1111ود )دار ب ( بود که از لحاظ آماری معنی5/14±1/5( و رفتارهای خودمراقبتی )4/43±1/13در گروه مدل مراقبت مشارکتی میزان تغییر نمره دانش دیابتی )

 

اد برنامه مراقبتی انگیزشی طراحی شده در افزایش متوسط سطح دانش و رفتارهای مراقبت از خود در بیماران دیابتی موثر بوده است. لذا پیشنه گیری: بحث و نتیجه

 منظور ارتقای دانش، بهبود رفتارهای مراقبت از خود و کیفیت زندگی آنان استفاده شود. به COPDشود در شرایط مشابه نظیر بیماران  می

 

 آموزش، دیابت، دانش، رفتارهای خودمراقبتی، تمکین، مشارکتواژه های کلیدی: 
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شی درمانی بررسی تاثیر طرح تحول نظام سالمت بر میزان سزارین و میانگین هزینه پرداخت شده توسط مادران در مرکز آموز

 طالقانی تبریز استان آذربایجان شرقی

  7، بهزاد سروران 1، آرزو کریم زاده5، آسیه قاسمپور4، فریبا نیکان3، محمدرضا نریمانی 2، احد اسالمی1ساغر ساالری مهر 

 ی طالقانی، کارشناس بهبود کیفیتساغر ساالری مهر: کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز آموزشی درمان .1

 احد اسالمی: پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز آموزشی درمانی طالقانی، مدیر مرکز آموزشی درمانی طالقانی .2

 طالقانی، مسئول بهبود کیفیتمحمدرضا نریمانی: کارشناس ارشد، قطب علمی آموزشی مدیریت سالمت ایران، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز آموزشی درمانی  .3

 فریبا نیکان : کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز آموزشی درمانی طالقانی، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی .4

 آسیه قاسمپور : کارشناسی مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز آموزشی درمانی طالقانی، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی .5

انشکده آرزو کریم زاده : کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کارشناس گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی د .1

 مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 

 شی درمانی طالقانیبهزاد سروران: متخصص کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز آموزشی درمانی طالقانی، رئیس مرکز آموز .7

 

در قالب طرح تحول نظام سالمت در کشور به منظور افزایش « ترویج زایمان طبیعی » با توجه به روند رو به رشد میزان سزارین در دو دهه اخیر در ایران، برنامه  مقدمه: 

زان سزارین و میانگین هزینه پرداخت شده توسط مادران در مرکز زایمان طبیعی اجرایی شده است. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر طرح تحول نظام سالمت بر می

 آموزشی درمانی طالقانی تبریز استان آذربایجان شرقی است.

 

و طی دو سال بعد از اجرای  1312:  این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی و گذشته نگر صورت گرفته است. میزان سزارین در این بیمارستان برای سال روش بررسی

 تحلیل شد. spss v.21ح تحول نظام سالمت و همچنین داده های مربوط به درصد پرداخت از جیب مورد بررسی قرار گرفت. داده ها در نرم افزار طر

( و میانگین p<.111% داشته است )5/12، کاهش 1312میزان سزارین طی دو سال بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت، نسبت به میزان پایه خود در سال  یافته ها:

 % کاهش داشته است.17% و 21درصد پرداختی جیب بیماران بعد از اجرای طرح تحول در سال اول و دوم اجرای طرح، نسبت به سال پایه به ترتیب 

حول نظام سالمت نسبت به میزان :  برنامه ترویج زایمان طبیعی، به هدف از پیش تعیین شده خود، کاهش میزان سزارین طی یک سال بعد از اجرای طرح تنتیجه گیری

 پایه، دست یافته و درصد هزینه پرداخت شده از جیب در صورت حساب بیمارستان کاهش چشم گیری داشته است.

 : طرح تحول نظام سالمت، سزارین، هزینه پرداخت شده، مرکز آموزشی درمانی طالقانیکلید واژه
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 "معرض خطر افسردگی پس از زایمانمادران در  "بر نمره افسردگی   6تاثیر ویتامین  ب

 3، دکتر غالمرضا خیرآبادی2، پروین بهادران1مریم خداداد

 مریم خداداد، کارشناس ارشد مامایی .1

 ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمرکز تحقیقات پرستاری و ماماییپروین بهادران، عضو هیئت علمی و  .2

 ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهانپزشکی دانشکده دکتر غالمرضا خیرآبادی، عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی .3

 

بطور تئوری تیکال  با نشانه ها   افسردگی ارتباط  1افسردگی پس از زایمان یک اختالل شایع ناتوان کننده است. به نظر می رسد کمبود ویتامین  ب  هدف و زمینه:

 .بارداری می باشددر سه ماهه سوم  "مادران در معرض خطر افسردگی پس از زایمان "بر نمره افسردگی   1دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ویتامین  ب

مرکز بهداشتی    1در  1315لغایت مرداد 1314پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور به همراه دارونما است. این مطالعه از تاریخ اسفند  روشها:

مطالعه ، وجود حداقل یک فاکتور خطر افسردگی پس از  منتخب شهر اصفهان ، ایران انجام شد. نمونه گیری باروش تصادفی آسان انجام شد. معیار اصلی ورود به این

ارزیابی  (HRLCSEQ)  و پرسشنامه هلمزوراهه ((SS-A، پرسشنامه حمایت اجتماعی  ((HADSزایمان می باشد، که با استفاده از پرسشنامه اضطراب و افسردگی 

بارداری تا انتهای بارداری دریافت کردند.میزان تغییرات 25وپالسبواز هفته  1رص ویتامین بمیلیگرم ق51نفر،   روزانه  41نفر وگروه کنترل 41انجام   شد. گروه آزمون 

 .ماه بعد از مداخله بوسیله پرسشنامه افسردگی  ادینبورگ ارزیابی گردید. 5/1نمره  افسردگی  قبل و 

 

اما میانگین >P) 111/1( )1/4±11/4)بود مداخله قبل از کمتر معناداری بطور ،±4/2) 7/2در گروه آزمون  میانگین نمره افسردگی مادران بعد از مداخله)  :ها یافته

میانگین وزن هنگام تولد  .=p) 11/1)نداشت معناداری اختالف( 3/4±11/4)مداخله از بعد و( 4/2±1/3نمره افسردگی در گروه کنترل بین دو زمان)قبل از مداخله )

               .ن دو گروه اختالف معنادار نداشتبی (=P 31/1،سن حاملگی (  (=P 37/1نوزادان( 

 .بر کاهش نمره افسردگی مادران در معرض خطر افسردگی پس از زایمان تاثیر مثبت داشته است 1ویتامین ب :نتیجه گیری

 ، ایران1افسردگی پس از زایمان ، ویتامین ب کلید واژه ها:
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بیش فعالی -خانواده های کودکان مبتال به اختالل نقص توجه تاثیر برنامه خانواده محور بر میزان بار مراقبتی  

3طیبه مهرابی-2سعید پهلوان زاده-1شریفه سادات موسوی   

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری، گروه روانپرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران  .1

 های پرستاری و مامایی، عضو هیئت علمی گروه روانپرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرانعضو مرکز تحقیقات مراقبت .2

 هان، اصفهان، ایرانعضو مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، عضو هیئت علمی گروه روانپرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصف .3
 

بر عهده خانواده است، (،رایج ترین اختالل رفتاری دوران کودکی است که بخش مهمی از درمان آن ADHDبیش فعالی) -اختالل نقص توجه زمینه و هدف:

تعیین تاثیر برنامه خانواده محور بنابراین خانواده باید بتواندارتباط خود را با این کودکان بهبود بخشیده تا خودشان نیز از زندگی لذت ببرند، لذا این مطالعه با هدف 

 بارکلی بر میزان بار مراقبتی این خانواده ها اجرا گردید.

انجام شد. پس از نمونه گیری به روش آسان  ADHDنفر از مراقبین خانوادگی کودکان مبتال به  14عه به صورت کارآزمایی بالینی برروی این مطال مواد و روش ها:

 1در  بارکلی را نمونه های واجد شرایط ورود به مطالعه به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند.گروه آزمون برنامه آموزش خانواده

 Zaritجلسه گروهی شرکت نمودهوبه بیان مشکالت وتجارب خودپرداختند . اطالعات با استفاده از پرسشنامه بار مراقبتی 3جلسه دریافت کردند و گروه کنترل در

 جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد.

حالیکه میانگین نمره بار مراقبتی در گروه کنترل به مرور زمان کاهش معنا بار مراقبتی به تدریج در طی زمان های بررسی در گروه آزمون کاهش یافت، در  یافته ها:

 داری نداشته است.

را کاهش دهد، پیشنهاد می شود که برنامه هایی در  ADHDچون برنامه خانواده محور بارکلی توانست بار مراقبتی در خانواده های کودکان مبتال به  نتیجه گیری:

 زیابی آنهادر قالب پژوهش های مختلف انجام گیرد.این راستا توسعه یافته و ار

 

Key word: Iran, Attention Deficit Disorder with Hyperactivity, Family Caregiver, Burden 
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رفتن بیماران پس از سکته مغزی بر حسب قدرت عضالنی پای مبتالء درمانی بر توانایی راه تأثیر آینه  

2مود، مریم سلمانی 1مهناز بهرامی  

 مهناز بهرامی مربی هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامایی .1

 مریم سلمانی مود .2

منظور تسریع مرحله بهبودی پس ازسکته مغزی ازلحاظ درمانی، اجتماعی و اقتصادی اهمیت زیادی دارد. این  های درمانی جدید به : توسعه روشمقدمه و اهداف

 رفتن بیماران پس از سکته مغزی برحسب قدرت عضالنی پای مبتالء انجام شد. درمانی بر توانایی راه یین تأثیر آینهمطالعه باهدف تع

آموزشی مشهد، انجام شد. در گروه مداخله،   کننده به دو بیمارستان بیمار مبتالء به سکته مغزی مراجعه 51کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی حاضر، روی  روش اجرا:

داد و تنها ¬ای انجام گردید. بدین صورت که فرد، حرکات دامنه حرکتی اندام تحتانی را توسط سمت سالم در مقابل آینه انجام می دقیقه 31جلسه 21درمانی در  ینهآ

ای سنجش  نمره 5ای مبتالء با استفاده از ابزار ی معمول فیزیوتراپی اجرا گردید. قدرت عضالنی پ نمود. همچنین، در هر دو گروه، برنامه ای آن را مشاهده می تصویر آینه

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. SPSSافزار  ها با استفاده از نرم رفتن ارزیابی شد. داده قدرت عضالنی و توانایی حرکتی اندام تحتانی با استفاده از ابزار توانایی راه

گر تفاوتی نداشتند.  رفتن برحسب قدرت عضالنی پای مبتالء و متغیرهای مداخله های توانایی راه ر شاخصدو گروه، قبل از مداخله، از نظ های پژوهش: نتایج یافته

 =751/1ای نداشتند ) رفتن بر حسب قدرت عضالنی پای مبتالء نسبت به گروه کنترل، بهبودی قابل مالحظه درمانی از نظر توانایی راه پس از مداخله، بیماران گروه آینه

pدرمانی و کنترل نشان داد  داری بر حسب قدرت عضالنی پای مبتالء در جلسه دهم در دو گروه آینه رفتن، تفاوت آماری معنی سی بیماران از نظر توانایی راه(؛ اما برر

(135/1= p.) 

 احل پس از سکته مغزی بهبود بخشد.رفتن بیماران را در برخی از مر تواند توانایی راه درمانی در کنار برنامه توانبخشی می آینه گیری: بحث و نتیجه

 رفتن، قدرت عضالنی، سکته مغزی درمانی، راه : عملکرد اندام تحتانی، آینهکلمات کلیدی
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بررسی تاثیر کالس های بازآموزی و کالس طراحی شده بر بار ذهنی در پرستاران بخش ویژه نوزادان 

بالینی: یک کارآزمایی 5931بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان    

3مریم محمدی فارسانی-2محبوبه نم نباتی-1اکرم اعرابی  

 . عضو هیئت علمی گروه اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران1

 ایران اصفهان، اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده اطفال، گروه علمی هیئت عضو .2

 ایران. اصفهان، اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده دانشجوی کارشناسی ارشد ویژه نوزادان، .3

 

برنامه های یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفتار و عملکرد پرستاران ، بار ذهنی است. بار ذهنی تالشی است که ذهن در حین انجام وظیفه انجام می دهد.  مقدمه و هدف:

ی تاثیر کالس های آموزشی باعث ارتقا سطح نگرش ، دانش و عملکرد پرستاران می شود ولی اثر آن بر بار ذهنی مشخص نیست .لذا این مطالعه با هدف بررس

 بازآموزی و کالس طراحی شده بر بار ذهنی در پرستاران بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های آموزشی اصفهان انجام شد.

 

ارت های اجتماعی پرستار انجام گرفت. با طراحی یک کالس با محتوای تقویت مه 11این مطالعه یک کارآزمایی بالینی با گروه کنترل است که بر روی  روش اجرا:

 که بخشی از هوش هیجانی است مداخله آموزشی انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه بار ذهنی ناسا استفاده شد.

 

یافته است آزمون آنالیز واریانس نشان داد که میانگین نمره بار ذهنی بعد از شرکت در کالس طراحی شده به طور معناداری کاهش  نتایج یافته های پژوهش:

(P<./..1 ولی با آزمون .)t ( زوجی میانگین نمره بار ذهنی در گروه مداخله و کنترل قبل و بعد از کالس بازآموزی اختالف معنادار نداشتP=./25) 

 

ده توسط پژوهشگر به طور معنی دار نتایج نشان داد که برنامه های آموزشی رایج بر بار ذهنی تاثیری نداشته است و برنامه آموزشی طراحی ش بحث و نتیجه گیری:

 باعث کاهش بار ذهنی شده است. پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی با محتوای آموزش هوش هیجانی به کالس های بازآموزی اضافه شود.

 

 پرستاران -بخش مراقبت ویژه نوزادان -هوش هیجانی -بار ذهنی -بازآموزی واژه های کلیدی:
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مدرن در حرفه ی پرستاریتکنو استرس: معضل   

3، موسی علوی2مرضیه عادل مهربان، اکرم مهدیان  1  

 اکرم مهدیان دانشجوی کارشناسی ارشد سالمت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران .1

 امعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایرانمرضیه عادل مهربان استادیار، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، گروه مدیریت و سالمت ج .2

 رانموسی علوی استادیار، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ای .3

تره جامعه سبب تحول در کیفیت مراقبت های بهداشتی گردیده است و در سطح وسیعی از فناوری و ارتباطات همگام با ارتقاء سطح سالمت در گس زمینه و هدف:

باشد. ورود فناوری در یک سیستم و تغییر ناشی از آن  رود به طوری که امروزه استفاده از آن در امر مراقبت امری اجتناب ناپذیر می کار می سیستم خدمات مراقبتی به

جود و استرس ناشی از کاربرد آن برای کاربران گردد؛ که از آن با نام تکنواسترس یاد می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تواند موجب تشدید مشکالت مو می

 انجام شده است. 1313میزان تکنو استرس در پرستاران در بیمارستان های منتخب اصفهان در سال 

نفر از پرستاران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم  111ری تصادفی چند مرحله ای برروی این پژوهش توصیفی تحلیلی با روش نمونه گی مواد و روش ها:

ورود به پژوهش بودند انجام گردید. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه تکنو استرس و ابعاد آن بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از  پزشکی اصفهان که دارای شرایط

 شد. استفاده spssنرم افزار 

نمره می باشد. همچنین تکنو  111از  55/51±117/15: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که که میانگین نمره کلی تکنو استرس در واحدهای مورد مطالعه یافته ها

 استرس در حیطه احساس فشار، بیشترین میانگین و حیطه درگیری با فناوری، کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است.

توانند با  لذا مدیران پرستاری مراکز درمانی می یافته های این مطالعه نشان داد که تکنواسترس در بیمارستانهای مورد مطالعه در حد متوسط وجود دارد. نتیجه گیری:

ز به روز در حال پیشرفت و تغییر هستند، جهت توجه به عوامل ایجاد کننده تکنواسترس در پرستاران، در محیطی که ناگزیر از روبرو شدن با فناوری هایی است که رو

 ریزی نمایند.  استفاده بهینه از فناوری و همچنین ارایه مراقبتی با کیفیت برنامه

 تکنواسترس، پرستاران، ایران  واژگان :
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 درک دانشجویان پرستاری از مراقبت خانواده محور: گزارشی مبتنی بر تجربه بازدید از منزل

2، فاطمه رستمی1زادیان*محمد نیک   

 گرایش بهداشت جامعه. دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران._. محمدنیک زادیان)نویسنده مسئول(کارشناس ارشد آموزش پرستاری1

 . فاطمه رستمی دانشجو کارشناسی پرستاری، عضو کمیته تحقیقات دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران.2
 

کرده و  راههای بررسی خانواده، بازدیدازمنزل است که درآن خانواده ازمشکالت بهداشتی بالقوه خود اطالع یافته، آموزش در زمینه پیشگیری دریافتیکی از مقدمه: 

ر وشناسایی مشکالت مددجویان ازآن برای ارتقا بهداشت و پیشگیری اولیه استفاده مینماید.این مطالعه با هدف آشنایی و درک بهتر دانشجویان از پرستاری خانواده محو

 صورت گرفت.

 

خانواده انجام شد. جهت سهولت انجام مصاحبه 1گروه سه نفره از دانشجویان پرستاری، روی1: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی میباشدکه توسطمواد و روش ها

دقیقه ای 45جلسه3فرم کوتاه استفاده شد. هرگروه در–جهانی(وکیفیت زندگی سازمان بهداشت GHQوجمع آوری اطالعات بیشتر از پرسشنامه سالمت عمومی)

 بصورت چهره به چهره بازدید را انجام داده و توانایی و امکانات خانواده لیست شد.

 

خانواده درشهر 7;هسال بود. هشت خانواده هسته ای و یک خانواده بصورت گسترده بود.در بررسی محیطی خانواد 41سال و زنان  54شرح گزارش: میانگین سنی مردان

یین، در وضعیت خانواده درحاشیه شهر و روستا ساکن بودند.عملکرد خانواده هادر ابعاد مختلف)عاطفی، اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی(و باتوجه به درآمد پا 2و

 یف سازمان بهداشت جهانی میباشد.نامناسبی بود.همچنین بررسی وضعیت تندرستی وسالمت اعضا خانواده حاکی از عدم تندرستی کامل مطابق با تعر

 

محور یکی از اولویتهای وزارت بهداشت و درمان است که سبب ارتقای سالمت خانواده و شناسایی نیازهای بهداشتی آنان میشود. نتایج  مراقبت خانوادهنتیجه گیری: 

راهکارهای مناسب بوسیله بازدید از خانواده، میزان مراجعه مکرر به مراکز درمانی را این مطالعه حاکی از تاثیر مثبت بازدیدها میباشد.لذا توصیه میشود باآموزش و ایجاد 

 کاهش داده و خانواده با تواناییهای خودآشنا شود.

 : پرستاری، بازدید از منزل، مراقبت، خانواده محورکلیدواژه
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 شناسی روانی و کیفیت زندگی بیماران مبتال به آسم با افراد سالم بررسی آسیب

3، یعقوب مدملی2*، مصطفی مدملی 1احمد اداوی
 

 ahmad_adavi@yahoo.co.ukاحمد اداوی کارشناس مشاوره مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران*  .1

 دزفول، ایرانمصطفی مدملی دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول،  .2

یعقوب مدملی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز،  .3

 ایران

افراد مبتال را تحت آسم یک بیماری مزمن تنفسی است که به علت درمان طوالنی و حمالت بیماری منجر به آسیب روانی شده و کیفیت زندگی  مقدمه:

دهد و اثرات قابل توجهی بر کارکرد خانواده دارد. شیوه های کمک به افراد و خانواده ها برای کسب یک نقش فعال در مراقبت بهداشتی  تأثیر قرار می

شناسی روانی و  مطالعه با هدف بررسی آسیب شان باید بر توانمند سازی آنها تأکید داشته باشد تا به وسیله آن بتوان کیفیت زندگی را ارتقاء داد. لذا این

 کیفیت زندگی بیماران مبتال به آسم با افراد سالم انجام شد.

با کلیدواژه های  iranmedexو  Google scholar ،magiran ،Sid ،PubMedاین مطالعه مروری با جستجو در سایت های علمی  روش کار:

 انجام شد. 2115تا  1111اسی روانی طی سال های شن کیفیت زندگی، بیماران مبتال به آسم، آسیب

نتایج مطالعات مختلف انجام شده نشان داد که میانگین نمره کیفیت زندگی در تاثیر آموزش مبتنی بر اجرای دستورات بر کیفیت زندگی در  نتایج:

ون روه آزممقایسه با گروه کنترل بعد از اجرای آزمون به شکل معناداری بیشتر بود و میانگین نمره کلی کیفیت زندگی قبل از شروع دوره آموزشی در گ

رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی افراد  -بود که تفاوت معنی داری نداشت. در مطالعه مداخالت شناختی  55/32و در گروه کنترل تا  4/37تا 

ندگی بیماران مبتال به آسم میانگین نمرات کیفیت زندگی در گروه آزمایش به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد افزایش پیدا کرد. درباره ی کیفیت ز

یسه با قبل از مبتال به آسم نشان داد که افزایش معنی داری در میانگین امتیاز کیفیت زندگی در بعد وضعیت تنفسی، فعالیت جسمانی، عملکرد خلقی در مقا

 بود. تمرینات ورزشی داشته اند. ولی در بعد عملکرد اجتماعی و بعد درک کلی از سالمتی مبتالیان آسم رابطه معنی دار ن

نتایج این مطالعه نشان داد که دو مدل آموزشی مبتنی بر رعایت و توانمندسازی می توانند سبب ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتال به  نتیجه گیری:

 د.آسم گردد.همچنین آموزش گروهی مدیریت استرس با رویکرد شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به آسم اثربخش بو

 شناسی روانی  کیفیت زندگی، بیماران مبتال به آسم، آسیب کلمات کلیدی:
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 بررسی ابعاد سالمت روان نوجوانان ایرانی:مرور سیستماتیک

1، رویا احمدی1، نیلوفرخدارحم زاده2، یعقوب مدملی1محمودعفری*
 

 پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران .محمود عفری دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم1

 . یعقوب مدملی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران2

 

اری روبه رواست.با توجه به این که سابقه و هدف دوران نوجوانی مقطع بسیار حساسی از زندگی فرد است که در آن با تغییر گسترده شناختی و ساخت مقدمه وهدف:

د سالمت روان نوجوانان جامعه کنونی ما را بیشتر جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند، حفظ سالمت روانی این گروه حایز اهمیت است.این مطالعه با هدف بررسی ابعا

 ایرانی می باشد.

با کلید  iranmedexو  magiran ،Sid ،PubMedو پایگاه های اطالعاتی  Google scholarاین مطالعه مروری با جستجو در موتورجستجوی  روش جستجو:

 انجام شد. 2111تا  1111طی سال های  quality of life ،teenagers ،mental health ،iranواژه های سالمت روان، کیفیت زندگی، نوجوانان، ایران، 

ترین عالئم روانی بترتیب: افکار پارانوئید، حساسیت بین  نی، مشکوک به اختالل روانی شناخته شدند. شایعدرصد از نوجوانان دبیرستا 11در برخی مطالعات  یافته ها:

در نتیجه نوجوانانی  فردی، افسردگی، اضطراب و پرخاشگری بود.نتایج مطالعات مختلف نشان داد بین سوگیری مذهبی وسالمت روان رابطه منفی معناداری وجود دارد،

بقه اعتیاد و ی مذهبی باالتر، از سالمت روان بیشتری برخوردارند.میانگین ابعاد روانی در نوجوانان با سابقه تنبیه بدنی، وجود سابقه ترک تحصیل، ساکه دارای سوگیر

ین ابعاد روانی افسردگی و پرخاشگری اختالل روانی در خانواده افزایش داشت که از لحاظ آماری این افزایش معنادار بود. در نوجوانان پسر با سابقه مصرف مواد، میانگ

وانان رابطه مستقیم تر از سایر ابعاد بود. همچنین در این مطالعه بزهکاری جنسی در بروز احساس عالیم ناامیدی، افسردگی، ناراضی بودن از زندگی در بین نوج باال

 داشت.

ل روانی در نوجوانان وعوامل زیاد آن ها، توجه بیشتر مسولین جهت حل مشکالت بهداشت باتوجه به نتایج مطالعه ومیزان باالی موارد مشکوک به اختال نتیجه گیری:

رسد. همچنین داشتن والدین آگاه و ایجاد محیطی سالم که نوجوانان بتوانند در آن ورزش کنند  سازی مرکز مشاوره مدارس ضروری بنظر می روانی نوجوانان و فعال

 در جلوگیری از خیلی از مشکالت روانی بسیار مؤثر است. وبا همساالن خود ارتباط بقرار کنند

 نوجوانان، سالمت روان، کیفیت زندگی، ایران کلید واژه ها:
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 اثربخشی تمرینات یوگا بر کیفیت خواب زنان مبتال به سرطان پستان

2)نویسنده مسئول( ، سحر قزلباش 1سیما قزلباش  

 کارشناس ارشد پرستاری -سیما قزلباش مربی .1

 کارشناس پرستاری -قزلباش پرستارسحر  .2

درصد( برخی انواع اختالل در کیفیت خواب خود نظیر خواب آلودگی حین روز، مشکل در بخواب  11تا  15بسیاری از مبتالیان به سرطان پستان ) مقدمه و هدف:

ل شامل مصرف آرام بخش ها و خواب آورها و مداخالت سبک رفتن و سحرخیزی را حین و پس از درمان سرطان گزارش می کنند. گزینه های درمانی برای این مشک

 زندگی مانند ورزش است. یوگا یکی از محبوبترین ورزشهای مؤثر بر جسم و ذهن است.

اده از استف« science direct ،pubmed scopus ،google scholar»روش اجرا: این مطالعه یک مرور جامع است که با جستجوی وسیع در پایگاههای اطالعاتی 

 انجام شد.« سرطان پستان، خواب، بی خوابی و ورزش»کلیدواژه های 

رض نخواهند بود. هرچند داروهای مختلفی نظیر بنزودیازپین ها و غیربنزودیازپین ها بعنوان درمانهای دارویی اختالالت خواب در دسترس هستند اما بدون عوا یافته ها:

های خواب را کاهش دهد، کیفیت زندگی را در مبتالیان به سرطان ارتقاء خواهد داد. یوگا یکی از مداخالت غیردارویی بنابراین هر درمان غیردارویی که آشفتگی 

ان موجود است. شرکت است که بخوبی در بیماران تحمل شده و شواهد امیدوارکننده ای برای اثربخشی آن در بهبود بیخوابی و ارتقاء کیفیت خواب مبتالیان به سرط

هش مصرف ن در یوگا بهبود در کیفیت کلی خواب و بطور ثانویه نیز بهبود اختالل در عملکرد طی روز، بیدار شدن پس از شروع خواب، کفایت خواب و کاکنندگا

 داروهای خواب آور را نشان می دهند.

و کاهش مصرف داروهای خواب آور در بازماندگان  طبق نتایج حاصل از مطالعات یوگا بعنوان تمرینی مؤثر جهت ارتقاء کیفیت خواب بحث و نتیجه گیری:

 سرطان پستان است.

 سرطان پستان، خواب، بی خوابی کلمات کلیدی:
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 شیوع مصرف سیگار و ممنوعیت مصرف آن درمنزل خانواده های مادران باردار

 زیبا رئیسی دهکردی

 ومامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکردکارشناس ارشد مامایی و مربی گروه آموزشی مامایی دانشکده پرستاری 

Ziba755@gmail.com 

 

 قرار گرفتن در معرض دود سیگار یکی از مهمترین مشکالت عمومی بهداشتی بویژه در مادران باردار است. اعمال ممنوعیت مصرف سیگار در مکان سابقه و هدف : 

دود سیگار است . لذا این مطالعه با هدف تعیین شیوع مصرف سیگار و ممنوعیت مصرف آن در های سر پوشیده راهی ساده برای کاهش مواجهه و نیز اثرات زیان بار 

 .منزل در خانواده های مادران باردار شهر شهرکرد و عوامل مرتبط با اعمال این ممنوعیت انجام شده است

 

انجام شد . این خانواده ها  1312مادر باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شهرکرد درسال  111این پژوهش مقطعی بر روی خانواده  مواد و روش ها :

مصرف سیگار در اجتماعی، وضعیت مصرف سیگار و ممنوعیت  -به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. در این مطالعه پرسش نامه شامل عوامل جمعیتی

 .منزل از طریق مصاحبه با زنان باردار تکمیل شد

 

درصد موارد ممنوعیت مصرف  5/5درصد همسران آنها در خانواده های مورد پژوهش سیگاری بودند. در  55درصد مادران و  7/1مطالعه حاضر نشان داد که  :یافته ها

درصد موارد ممنوعیت مصرف سیگار توسط افراد خانواده های  5/55نزل به طور کامل رعایت شد. در سیگار توسط افراد خانواده های سیگاری و غیر سیگاری در م

 .سیگاری به طور نسبی رعایت شد
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 نقش طرحواره های ناسازگار اولیه درپیش بینی سازگاری اجتماعی

 فرزانه فردوسی

 کارشناس ارشد مشاوره

را قادرمی سازد تارفتار دیگران پیش بینی ودرک کنند،رفتار خودرا کنترل وتعامالت اجتماعی خودرا تنظیم  سازگاری اجتماعی فرایندی است که افراد:  مقدمه

ش موثر هستند کنند.درشکل گیری سازگاری اجتماعی عواملی چون شیوه های تربیتی ،ارزشها واعتقادات حاکم بر فرد وجامعه همساالن ،خانواده وآموزش وپرور

ند وراثت ،محیط ،خانواده ،هویت جنسی ،عضویت گروهی درارتباط است ،ازجمله عواملی که درزمینه تاثیر برسازگاری اجتماعی می تواند مورد .همچنین با عواملی مان

 . بررسی قرار گیرد طرحواره های ناسازگار اولیه است

 

ر اولیه دردانشجویان مجرد انجام شده است .جامعه اماری مطالعه را پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس طرحواره های ناسازگاموادوروشها: 

نفر انتخاب شدند .ابزارهای 211تشکیل داد که بااستفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده 1312تا1355کلیه دانشجویان مجرد دانشگاه علوم بهزیستی ازسال 

ولیه یانگ ،پرسشنامه سازگاری بل بود.داده ها بااستفاده ازازمون همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه مورد پژوهش به ترتیب شامل پرسشنامه طرحواره ناسازگار ا

 .تجزیه وتحلیل قرارگرفت

 

ه ب: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که کل طرحواره ها درحوزه بریدگی /طرد ،خودگردانی وعملکرد مختل ،محدودیت های مختل وحوزه گوش یافته ها

اری با سازگاری اجتماعی زنگی بیش ازحد وبازداری رابطه منفی ومعناداری با سازگاری اجتماعی دارد ،بااین حال طرحواره ایثار درحوزه دیگر جهت مندی رابطه معناد

انی واستحقاق توان پیش بینی سازگاری بدست نیامد وهمچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که طرحواره های اطاعت ،خویشتن داری ناکافی ،محرومیت هیج

 .اجتماعی را دارند

 

ازطریق  : با توجه به ارتباط منفی ومعناداری طرحواره های ناسازگار اولیه با سازگاری اجتماعی دانشجویان ونیز قدرت پیش بینی سازگاری اجتماعینتیجه گیری

که طرحواره های ناسازگار اولیه از عوامل تاثیر گذار برسازگاری اجتماعی بوده که باید دربرنامه ریزی مورد ازاین طرحواره ها ی ناسازگار اولیه می توان نتیجه گرفت 1

 .ها برای ارتقا سازگاری اجتماعی دانشجویان مدنظر قرارگیرد

 

  : سازگاری اجتماعی ،دانشجویان مجرد ،طرحواره های ناسازگار اولیه واژگان کلیدی



 
 
 

75 
 

پمفلت های آموزش بیمار وخانواده در سه اولویت مزمن غیرواگیردار شایع: از معرفی مراحل استانداردسازی 

 طراحی تا ارزشیابی

3محمود نصر اصفهانی- 2دکتر پروانه خراسانی-1مریم اقتداری    

 مریم اقتداری کارشناس پرستاری، کارشناس آموزش همگانی و بیمار، مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س(، اصفهان .1

 استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان _اسانی عضو هیات علمی دکتر پروانه خر .2

 محمود نصر اصفهانی سوپروایزر آموزش همگانی و بیمار، مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س(، اصفهان  .3
 

انواده است. الزم است در تهیه پمفلت اصول کارشناسی فنی تهیه آموزشی برای اثربخش نمودن آموزش بیمار و خ های کمک پمفلت یکی از رایجترین رسانهمقدمه: 

ستانداردسازی پمفلتهای رسانه رعایت گردد. از آنجا که نمونه عملیاتی از مراحل استاندارد سازی رسانه ها در متون موجود نیست،هدف از این مقاله تبیین مراحل ا

 .آموزش بیمار و خانواده است بیماریهای رایج است 

تولید، تایید و مطالعه موردی حاضر به معرفی شیوه نامه تهیه و تولید رسانه های آموشی معتبر و ابزارهای الزم برای طی سه مرحله تولید رسانه)طراحی و  : روش

بخش داخلی مرکز  4ران فعال از نمونه پمفلت تولید شده در اولویت های غیرواگیردار مزمن از طریق جلب مشارکت پرستا 35اعتباریابی و آزمون رسانه( و معرفی 

 .آموزشی درمانی الزهرا)س( می پردازد

 

(تعیین موضوعات و بسیج 2دهندگان  گیرندگان و آموزش گروه آموزش2(نیازسنجی آموزش بیمار در1مرحله استانداردسازی و تولید رسانه شامل:  7عملیات نتایج :

( 5ر محتوا توسط کارشناسان و مشاوران (تایید اعتبا4دیده و باتجربه ( تدوین محتوا طبق عناوین نیازسنجی با مراجعه به متون معتبر  تیم نویسندگان از بین کارشناسان دوره

های داخلی  ماه تدوین و برای بخش 3عنوان پمفلت آموزشی در عرض مدت  35( اصالحات نهایی جهت انتشار. نهایتا 7(اعتباریابی تخصصی 1طراحی و تدوین 

ها را به  نشان داد، از نظر مخاطبین گروه هدف بیشتر نیازهای آموزشی آن اعتباریابی برای مبتالیان دیابت، نارسائی مزمن کلیوی و قلبی عروقی آزمون شد. تحلیل نظرات

 .سواد پوشش داده شده است زبانی ساده، قابل فهم، با طرحی جذاب و اشکالی کمک کننده برای افراد کم

شی برای تولید محتواهای آموزشی را نشان میدهد. این مقاله نمونه عملیاتی از مراحل برنامه ریزی تا اعتباریابی تخصصی پمفلتهای آموز بحث و نتیجه گیری:

یاز مراجعین خود را بر پرستاران به عنوان عمده ترین گروه ارائه دهنده خدمات آموزش سالمت با هماهنگی سایر متخصصان، میتوانند سئولیت تدوین پمفلتهای مورد ن

  .عهده گیرند

 مطالعه موردی، پرستاران ریت خدمات سالمت، خدمات آموزش بیمار، رسانه نوشتاری، مدی کلید واژه ها:
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ساله استان مرکزی 8تا  2عملکرد پرسنل بهداشتی درمانی درارائه مراقبتهای بهداشتی کودکان    

 5،سمانه افالکی 4،فرزانه افشار نیا3،عشرت سادات موسوی2*،مهین سادات عظیمی1ربابه امروزی

 نوجوانان،جوانان و مدارس مرکز بهداشت تبریز،دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکیربابه امروزی کارشناس سالمت جوانان ،  .1

 MPHمدیر گروه سالمت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان مرکزی ، پزشک مهین سادات عظیمی .2

 کارشناس سالمت خانواده  مرکز بهداشت استان مرکزی، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی عشرت سادات موسوی .3

 ه افشار نیا مسئول فنی مرکز بهداشت شهرستان تبریز، کارشناس ارشد روانشناسی بالینیفرزان .4

 کارشناس سالمت خانواده  مرکز بهداشت شهرستان ساوه ، کارشناس مامایی سمانه افالکی .5

 

سالمت آنها درآینده کاهش وسرمایه های کودکانی که ازمراقبت مطلوب برخوردارند درآموزش و سایر خدمات اجتماعی ازبقیه جلوترند وهزینه های مقدمه:

غام برنامه کودک سالم اجتماعی افزایش خواهد یافت.هدف ازانجام مراقبتهای بهداشتی غربالگری کودکان به ظاهر سالم یا مستعد بیماری از کودکان سالم است.با اد

ائه مراقبتهای بهداشتی کودکان در واحدهای بهداشتی استان مرکزی جهت تعیین این هدف با رویکرد کیفی بیشتری دنبال میشود.مطالعه حاضر با هدف بررسی روند ار

 مداخالت الزم برای افزایش کیفییت مراقبتها وارتقاء سطح سالمت کودکان انجام شد.

خدمات دریافت شده  ساله به روش تصادفی انتخاب شدند ودرخصوص5تا2مادردارای کودک 155تحلیلی میباشد. -پژوهش حاضریک مطالعه توصیفیروش کار:

جزءمراقبتی ازاجزای مراقبت کودکان مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به 1حین مراقبت کودک طبق پرسشنامه محقق ساخته مصاحبه بعمل آمد.دراین پرسشنامه ارائه 

 آنالیزگردید.excelپاسخهای مادران، عملکرد پرسنل سطح بندی گردید.اطالعات حاصله با نرم افزار

جزء ارائه میشد.اندازه گیری وزن و قد 1%کمتر از31جزء مراقبتی ودر5تا 1%مراقبتها41جزء مراقبتی بطورکامل همراه بود.در1%مراقبتهای انجام شده با ارائه 15 ها:یافته 

های انجام شده در حیطه ارائه مشاوره  %موارد ارائه شده بودند.کمترین ارزیابی 73%وبررسی وضعیت تغذیه در7511%مراقبتها، ثبت تاریخ مراجعه بعدی در 1715در

 % از مادران بررسی وضعیت تکامل کودکان توسط پرسنل را اظهار کرده بودند.13%بوده است.4315%و بررسی وضعیت بینایی3114ارتباط والدین با کودک

پرداختن به اندازه گیری وضعیت رشد، کافی و مناسب  ارائه مراقبتهای کودکان تا حدمطلوب فاصله دارد.تعیین مشکالت سالمت کودکان بابحث ونتیجه گیری:

کودکان و خانواده را  نخواهد بود.توجه به سالمت کودکان باید همه ابعاد وجودی آنها را در برگیرد.مشکالت غیر شایعی مثل بینایی وتکامل میتواند کیفیت زندگی

 تها جهت استخراج مداخالت اجرایی وارتقاء سالمت کودکان ضروری به نظر میرسد.تحت الشعاع قرار دهد.لذا بررسی علل عدم ارائه مناسب و کامل مراقب

 عملکرد، مراقبت بهداشتی، سالمت، کودکان، ارزیابیکلمات کلیدی:
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 بررسی وضعیت عفونت انگلی روده ای در کودکان مبتال مراجعه کننده به مراکز درمانی

3املو، مرضیه بیگم بیگدلی ش2، مصطفی مدملی*1یعقوب مدملی  

 یعقوب مدملی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران  .1

 مصطی مدملی دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران* .2

 ی شاملو کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایرانمرضیه بیگم بیگدل .3

ل گسترش : عفونت های انگلی روده ای در کودکان از جمله مسایل عمده و شایع سیستمهای بهداشتی درمانی در بسیاری از کشورها می باشند. یکی از علهدف

نها اسات. همچنین آلودگی های انگلی دستگاه گوارش از علل شایع سندرم های گوارشی در دنیا و عفونت های انگلی، وجود آلودگی های بی عالمت ناشی از آ

 کز درمانی انجام شد.خصوصا کشورهای در حال توسعه می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی وضعیت عفونت انگلی روده ای در کودکان مبتال مراجعه کننده به مرا

با کلیدواژه های  iranmedexو  Google scholar ،magiran ،Sid ،PubMed ،Mbaseری با جستجو در سایت های علمی : این مطالعه مروروش جستجو

 انجام شد. 2115تا  1115شیوع، انگل های روده ای، عفونت انگلی، کودکان طی سال های 

 4/11تا 11سال بود. میزان آلودگی در ساکنین شهری  1-11به گروه سنی  سال مربوط15بیشترین درصد آلودگی به انگل های روده ای پاتوژن درکودکان زیر نتایج:

بودند. دربین   ی ل ب ق  ی ل گ ان  ت ون ف ع  ه ق اب س  درصد بدون سابقه قبلی وبقیه دارای 51درصد گزارش شده است.در بین افراد مورد مطالعه تا 3/24تا 21درصد و در روستاییان از

ای کلی، آسکاریس، ژیاردیا، بالستاوسیاستیس هومینایس و آنتاموبا هیستولیتیکا دارای بیشترین درصد ابتال در افراد مورد مطالعه با درصد هعفونت های انگلی آنتامبا 

ها و  بادی بین مثبت بودن آنتی بودند. در برخی از مطالعات افراد آلوده به دو نوع انگل وبرخی به سه نوع انگل وحتی به چهار نوع انگل هم مبتال بودند. 35177تا 1115بین 

های گوشتی، مصرف سبزیجات رابطه معنی دار بدست آمد. همچنین بین سطح سواد خانواده و کودک و  عواملی مانند؛ آب آشامیدنی مصرفی، مصرف فراورده

 آلودگی به انگل و بین درصد آلودگی دختر و پسر مبتال نتایج ضد ونقیضی بدست آمد.

 که طبق آمار ها شیوع عفونت های انگلی روده ای بیماری زا در ایران درسالهای اخیر کاهش چشمگیرداشته است ولی نیازمند راهکارهایی بهتر هر چند نتیجه گیری:

نین استفاده همچ برای از بین بردن کامل تر عفونت های انگلی روده ای می باشد. پس الزم است با باال بردن سطح سواد فرد و کمک به آموزش و تحصیالت فرد،

 نکردن از آب آشامیدنی ناسالم و مصرف کردن سبزیجات کامال تمیز از ابتال به انواع عفونت های انگلی روده ای جلوگیری کرد.

 شیوع، انگل های روده ای، عفونت انگلی، کودکان کلمات کلیدی:

 



 
 
 

78 
 

 بار مراقبتی درمراقبین خانوادگی بیماران مبتال به اختالالت سالمت روان

4، ریحانه نیک نژاد3*، جعفر مقدسی2دکتر موسی علوی، 1اکبری محمد  

 محمد اکبری *: دانشجوی دکتری پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایران .1

 مامایی، دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایراندانشکده پرستاری و  -دکتر موسی علوی : دانشیار پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری  .2

 جعفر مقدسی: دانشجوی دکتری پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایران. .3

 ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایرانریحانه نیک نژاد: دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری ومامایی .4

هان پزشکی در میان بیماریهای طبی، شیوع باال و باری قابل مالحظه دارند. بر اساس جدیدترین متاآنالیز، میانگین شیوع اختالالت روانی در ج اختالالت روان مقدمه:

پزشکی را خانواده بیمار بر عهده دارد. مراقبین  دد بیمار روان در بیمارستان رواننظران مدعی هستند که بیشترین نقش در عدم بستری مج باشد. صاحب درصد می 4/13

های مختلف جسمی، روانی و اجتماعی  خانوادگی بیماران مبتال به اختالالت روانی در مسیر مراقبت و کنترل عضو بیمار خانواده، متحمل فشارهای سهمگینی در حوزه

 وضعیت بار مراقبتی درمراقبین خانوادگی بیماران مبتال به اختالالت سالمت روان در ایران طراحی و اجرا گردیده است. گردند. مطالعه حاضر با هدف بررسی می

مقاله انگلیسی و فارسی  11مطالعه حاضر یک مطالعه مروری نقلی با رویکرد ماتریکسی است که به عنوان گام مقدماتی مطالعه میکس متود، با مطالعه  روش کار:

( انجام شده است. کلمات کلیدی جستجو شده شامل: بیماران روان، مراقبین، or-andبا موضوع بار مراقبتی، بدون محدودیت زمانی و با استراتژی کاربرد ) مرتبط

الت، بررسی دسترسی به کل مرحله جستجوی اولیه، بررسی تکرار مقاالت، بررسی خالصه مقا 4خانواده، بار مراقبتی و اختالالت روان بود. غربالگری مقاالت در 

ت روان را شرح می دادند( مقاالت و مطالعه اصل مقاالت )فقط مقاالتی مورد بررسی قرار گرفت که بار مراقبتی درمراقبین خانوادگی بیماران مبتال به اختالالت سالم

 انجام گرفت.

ژوهش نشان  انجام شده است. یافته های پ 1315تا  1311مطالعه از  5و  1311تا  1351سال  مطالعه از 5، 1351مطالعه قبل از سال  1مقاله مورد بررسی  11از  یافته ها: 

 درصد از مراقبان فشار روانی شدید دارند. 55درصد فشار روانی متوسط و  31درصد مراقبان فشار روانی خفیف،  15داد که 

تواند ضمن کاستن از کیفیت زندگی مراقبین، سالمت جسمانی و  حد شدید می باشدکه میدرمجموع در اکثر مراقبین، بار روانی ناشی از مراقبت در  نتیجه گیری:

شود. به رسمیت  آمیز با بیمار و درنتیجه تشدید اختالل در بیمار می روانی آنها را نیز به مخاطره انداخته و درنهایت منجر به مراقبت ضعیف، ترک درمان، یا رفتار خشونت

 ر مسئولین در قبال این قشر ضعیف جامعه می باشد.شناختن مراقبین کمترین کا

 خانواده –بیماران روان  -مراقبین خانوادگی  -بار مراقبتی  کلید واژه ها:
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 رابطه سالمت معنوی با امیدواری در دانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی و آزاد اسالمی شهر یزد

علی حسینی، دکترمسعود فالحی خشکناب، دکتر،اکبربیگلریان بی بی نجمه عبادی، ابوالفضل ره گوی*، دکترمحمد  

 کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری کودکان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. .1

 کارشناسی ارشد پرستاری، مربی گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. .2

 دکتری مدیریت آموزش، دانشیار گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.  .3

 دکتری پرستاری، دانشیار گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران .4

 ن، ایراندکتری آمار، استادیار گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهرا .5

 

اری سالمت معنوی و امیدواری از عوامل مهم سالمت می باشند. این پژوهش با هدف، تعیین همبستگی سالمت معنوی با امیدواری در دانشجویان پرست مقدمه:

 انجام شد. 1314دانشگاههای علوم پزشکی و آزاد اسالمی شهر یزد در سال 

 

همبستگی بوده که به صورت مقطعی در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و آزاد شهر یزد در سال  -یفیاین پژوهش از نوع مطالعات توص مواد و روش ها:

نفر( بود. سالمت معنوی با مقیاس سالمت معنوی  551انجام شد. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع تمام شماری بوده و تعداد نمونه معادل کل جامعه ) 1314

بر اساس سه بعد شناختی، عواطف، کنش و امیدواری با مقیاس امید بزرگساالن " Ellison's Spiritual Well- Being Scale (SWBS) "الیسون

بررسی شد. روایی و پایایی پرسشنامه ها در مطالعات قبلی بررسی شده است. داده ها با نرم افزار اس پی اس  "Adult  Hope Scale (AHS)Snyder's"اشنایدر

 یل شد. تحل 15اس نسخه 

 

(و در دانشجویان علوم پزشکی به 11/43±51/1، 14/15±13/11میانگین نمره سالمت معنوی و امیدواری در دانشجویان دانشگاه آزاد به ترتیب) یافته ها:

همبستگی سالمت معنوی با ( به دست آمد. سالمت معنوی دانشجویان با امیدواری همبستگی مثبت و معنا داری داشت. شدت 12/45±75/1، 14/15±15/13ترتیب)

( برآورد گردید.تمامی r ،111/1>P=75/1( و )r ،111/1>P=71/1امیدواری در دانشجویان دانشگاه آزاد و علوم پزشکی با ضریب همبستگی پیرسون به ترتیب برابر)

 مترین ارتباط را بعد کنش به خود اختصاص داد. ابعاد سالمت معنوی با امیدواری همبستگی مثبت و معنادار داشت. بیشترین همبستگی را بعد عواطف و ک

 

داری سالمت معنوی و امیدواری دانشجویان پرستاری در هر دو دانشگاه باالتر از سطح متوسط بود و سالمت معنوی با امیدواری رابطه مثبت و معنا نتیجه گیری:

 نشجویان، امیدواری آنان را افزایش داد.داشت. بنابراین می توان با برنامه ریزی در راستای ارتقای سالمت معنوی دا

 سالمت معنوی، امیدواری، دانشجویان پرستاری  کلید واژه ها:
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 بررسی و اثربخشی برنامه های آموزشی برغربالگری سرطان پستان ودهانه ی رحم:

 مروری سیستماتیک

*5 و نجمه تهرانیان14 فاطمه رضوی  13 سعیده فاضلی12 فاطمه ترک تتاری1فتانه پهلوان  

  1دانشگاه تربیت مدرس1تهران1ایران 5دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی1دانشکده پزشکی  -4و  3و  2و  1

 ،دانشگاه تربیت مدرس1 تهران، ایران 5استادیار گروه بهداشت باروری و مامایی  1  دانشکده علوم پزشکی  - 5

 

دارد. سرطان پستان  و دهانه ی رحم به ترتیب شیوع 1 دومین و چهارمین سرطان زنان و دارای روش آموزش ارتباط قوی و معکوس با مرگ و میر سرطان ها : مقدمه 

  غربالگری و درمان زود هنگام هستند. هدف این مطالعه بررسی و اثربخشی برنامه های آموزشی برغربالگری آنها می باشد.

مقاله ی مربوط به  ارتباط آموزش با غربالگری 71آمده با توجه به معیارهای ورود و خروج1 از  مقاله ی به دست15: این پژوهش به روش مروری با  بررسی  روش کار

تا 1117(  از بازه زمانی googleschalor,pubmed) Science Direct ،Iran Medex Pubmed،Yahooجستجو شده در منابع کتابخانه ای و اینترنتی معتبر 

 انجام شد.    2111

ن سد انجام غربالگری سد های مالی 1بیمه ای 1فاکتور های دموگرافی 1 دسترسی فیزیکی 1 عدم آگاهی 1نگرشی و بینشی وجود دارد.اما تنها برداشت در برابر یافته ها:

آزمایی پستان  های مالی و دسترسی باعث افزایش انجام غربالگری نمی شود . برنامه های آموزشی به شکل ویدیو ها 1 بحث گروهی 1پرسش و پاسخ و آموزش خود

ای الزم مناسب را بدهند باعث پیشرفت آگاهی 1اعتقاد به اثر بخشی1دانش و نگرش مثبت 1 میل به انجام و انجام غربالگری می شود. لذا پرسنل بهداشتی باید آموزش ه

 تا  فرد خودش برای انجام غربالگری پیشقدم شود.

ل 1جامع و صحیح راجع به غربالگری سرطان پستان و دهانه ی رحم را پر رنگ تر می کند.ارتقای آموزش : نتایج اهمیت آموزش و دادن اطالعات کام نتیجه گیری

 برای عملی شدن و پوشش مناسب غربالگری ها بسیار مهم است.

 آموزش 1غربالگری 1سرطان پستان  و دهانه ی رحم:  کلید واژه ها
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به زخم پای دیابتی بر آگاهی، نگرش و عملکرد بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی در پیشگیری از ابتال 

 سالمندان بستری در بیمارستان نور و علی اصغر)ع( شهر اصفهان

2، مهرنوش موحدی  1پوراندخت پورکرمانیان   

 پوراندخت پورکرمانیان)کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه(  .1

 مهرنوش موحدی) کارشناسی ارشد آموزش پرستاری( .2

رآیندی است که تغییرات ناشی از آن غیرقابل اجتناب است ولی میتوان با رعایت نکات بهداشتی از بروز مشکالت این دوران تا حدود سالمندی ف زمینه و هدف:

بستری در  بتال به دیابتزیادی پیشگیری کرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش در پیشگیری از بروز زخم پای دیابتی بر آگاهی و عملکرد و نگرش سالمندان م

 بیمارستان نور و علی اصغر)ع( طراحی شد.

( test retesدد ): پژوهش نیمه تجربی با استفاده از پرسشنامه قبل و بعد از آموزش طراحی شد.اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوا و پایایی آن از آزمون مج روش بررسی

ساله بستری در بخش های داخلی زنان و داخلی مردان بیمارستان نور و علی اصغر)ع(  54-51مرد( مبتال به دیابت در محدوده سنی 51زن و 51سالمند ) 111استفاده شد.

هره به چهره اجرا شد. آزمون ثانویه یک ماه آموزش به صورت چ 3پرسشنامه پیش آزمون را تکمیل نمودند.بعد از آنالیز اطالعات برنامه آموزشی طراحی و در مدت 

زوج و مک نمار و آنالیز واریانس یک طرفه  tو آازمون های آماری  spssهفته بعد در قالب پرسشنامه پس از آزمون به عمل آمد.اطالعات با استفاده از نرم افزاذ 

 تجزیه و تحلیل شد.

( تاثیر آموزش بهداشت بر افزایش p<1/111) t- testبود که آزمون  21/34±1و  1/21±51/5ترتیب  امتیاز دریافتی در مرحله قبل و بعد از آموزش به یافته ها:

آزمون بیشتر بود و همچنین با میانگین آگاهی، نگرش و عملکرد افراد مورد مطاالعه را تایید می کند.امتیاز افراد بازنشسته نسبت به خانه دار در مرحله قبل و بعد از 

 یانگین امیتاز افزوده شد.افزایش سواد بر م

 بر اساس یافته های طرح می توان نتیجه گرفت که در همه گروه ها سطح آگاهی، نگرش و عملکرد بهبود یافته بود.  نتیجه گیری :

 آموزش بهداشت، سالنمندان، آگاهی، نگرش، عملکرد واژه های کلیدی :
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سالمندان مبتال به دیابت شهر لرستان بررسی تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر فشار مراقبتی مراقبین  

*2، مینو متقی1مصطفی صالحی  

 دانشجوی ارشد پرستاری سالمت جامعه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهان، ایران.-1

 دکترای پرستاری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهان، ایران. -2

گردد. به همین  آمارها و نتایج گزارش شده نشان می دهد که جامعه رو به سالمندی می باشد و همین امر باعث ایجاد فشار مراقبتی در مراقبین سالمندان می مقدمه:

 م شد.دلیل پژروهش حاضر باهدف تعیین تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر فشار مراقبتی مراقبین سالمندان میتال به دیابت شهر لرستان انجا

وارد مطالعه شدند.م داخالت مبتنی بر مدل  zaritنفر از مراقبین سالمند مبتال به دیابت با استفاده از پرسش نامه  51در مطالعه ی نیمه تجربی حاضر تعداد روش کار:

وآزمون های آماری توصیفی و  spssزار آماری مراقبت پیگیری شامل آشناسازی، حساس سازی، کنترل و ارزشیابی انجام شد. سپس داده ها با استفاده از نرم اف

 استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.

اری معنی داری مشاهده یافته های مطالعه حاضر نشان داد که قبل از اجرای مداخله بین فشار مراقبتی مراقبین خانواده های سالمندان مبتال به دیابت، اختالف آم یافته ها:

 ((.P</.15داخله فشار مراقبتی مراقبین گروه آزمون کاهش معنی داری داشت ( اما بعد از اجرای مP>/.15نشد)

اجرای این مداخله پرستاری در ارائه مراقبت های  Tتوجه به تاثیر اجرای مدل مراقبت مشارکتی بر کاهش فشار مراقبت مراقبین سالمندان مبتال به دیابت نتیجه گیری:

 هاد می گردد.پرستاری به سالمندان و مراقبین آنها پیشن

 : مدل مراقبت پیگیر، فشار مراقبتی، سالمندواژه های کلیدی
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 مروری برتاثیرعصاره گیاه خارمریم برکبدچرب 

2*. یعقوب مدملی 1مریم روزه اهوازی  

 دانشجوی کارشناسی اتاق عمل ،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز،اهواز،ایران-1

 کارشناسی ارشدپرستاری،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز،اهواز،ایران دانشجوی-2

 

درصداست ،بیماری کبد 31تا21بیماری کبدچرب غیرالکلی تظاهرکبدی سندرم متابولیک میباشد که شایع ترین بیماری مزمن کبدی در دنیای غرب باشیوع  مقدمه:

این مطالعه جهت بررسی اثر  است. silibinی مزمن کبدی وسیروز می باشد. سیلی مارین ازعصاره گیاه خارمریم است وترکیب عمده آن چرب یکی از علل شایع بیمار

 عصاره گیاه خارمریم برکبدچرب انجام شده است .

،سیلی fatty liverا کلید واژه های کبدچرب،بpubmedوپایگاههای اطالعاتی  google scholarاین مطالعه مروری با جستجو درسایتهای علمی   روش جستجو:

 انجام شده است.2111الی1111مارین درطی سالهای 

ه سلولهای کبدی( نتایج مطالعات مختلف نشان دادکه عصاره گیاه خارمریم با مکانیسم اثرآنتی اکسیدانی باالوالقای بازسازی کبدی)افزایش سرعت تولید دوبار  نتایج :

وکاهش کلسترول بر روی بیماران کبدچرب ازجمله سیروز کبدی با تاثیرمثبت ومعنی دار آماری همراه بوده است.شاخص های مورد (LDL)وکاهش جذب چربی بد

وسطح مقاومت به انسولین درشرایط GGT(،گلوکز،تری گلیسرید،ALT،ASTآزمایش در این مطالعات انواع پارامترهای شیمیایی ازقبیل سطح آنزیمهای کبدی)

مورد بررسی  قرارگرفته است.که درافرادموردبررسی کاهش چشمگیراین شاخص ها پس از دوره های  BMIین متغیرهای بدنی ازجمله دورکمر،وزن وناشتا وهمچن

م بر چربی یرمستقیمتغیر مصرف مشاهده شده است .نتایج در برخی مطالعات نشان داد که استفاده منظم از عصاره خار مریم برروند بهبودی بیماران کبدی با تاث

 مضروفاکتورهای بیماریزا میتواند بسیارموثر باشد.

ودرمان این متاسفانه با وجود نتایج مثبت عصاره گیاه خار مریم بر بسیاری از بیماریها خصوصا بیماریهای کبدی همچنان ازروش های دارویی برای کاهش  نتیجه گیری: 

با توجه به نقش بسیارموثردرمانهای گیاهی در روندبهبودی استفاده از عصاره گیاه خارمریم به عنوان یک   د.بیماران استفاده میشود که جای تامل وبررسی بیشتر دار

سخ به سایردرمانها درمان غیردارویی و کم هزینه وکم عارضه  برروی این بیماران توصیه می شود .استفاده ازعصاره این گیاه در بیماران مذکوردرشرایط عدم پا

 شد.همچنین با توجه به نتایج طب سنتی وگیاه درمانی در روند بهبودی بدون عارضه به ارتقای سالمت افراد وجامعه آگاه سازی  انجام شود.نیزمثمرثمرمیبا

 fatty liver،silimarinکبدچرب ،خارمریم  ، کلیدواژه:
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 آسیب شناسی امنیت روانی خانواده

3بابوکانی، مریم سلطانی 2، پرویز سلیمانی پور1محمدباقررضاعلی  

 

 محمدباقر رضاعلی رییس امور عمومی بیمارستان چمران -1

 اصفهان 2پرویز سلیمانی پور پزشک مرکزبهداشت شماره  -2

 مریم سلطانی بابوکانی معاون دبستان شهید بهشتی  -3

که ارکان خانواده را متزلزل می کند و سالمت یکی از بزرگترین مشکالت اجتماعی در جامعه کنونی انسان ها، ستیزه ها و دعواهای خانوادگی است  مقدمه واهداف:

 نحصر به خودش باشد. روانی اعضای آن را به خطر می اندازد. شاید همان طور که هر انسانی یکتا و منحصر به فرد است، زندگی مشترک هر زوج جوانی نیز یکتا و م

 عدد وکتاب ودستورالعملهای وزارت بهداشت ودرمان وسایتهای مختلف .:این پژوهش یک مطالعه مروری وتوصیفی بوده با مروری بر مقاالت متروش اجرا

شناسی  آسیب شناسی امنیت روانی خانواده را می توان در سه مرحله مطالعه کرد: پیش از ازدواج، هنگام ازدواج و پس از ازدواج که در اینجا آسیب نتایج یافته ها:

کیل خانواده مورد نظر است. آسیب های گوناگونی مانند عدم شناخت و آگاهی به اصول زندگی مشترک، سست امنیت روانی خانواده در مرحله پس از ازدواج و تش

و  فرهنگی الی، موانعشدن باورهای مذهبی، عدم صداقت و فریبکاری، عدم توجه به نیازهای همسر، ابهام و افراط در انتظارها، دخالت دیگران، مسائل اقتصادی و م

لیت، بی توجه به امور طبقاتی، هوسرانی و ازدواج مجدد، سوء تفاهم ها و سوء ارتباطات، انتقام گیری و بهانه جویی، سلطه گری شوهر یا زن، بی نظمی و عدم مسئو

، ناتوانی های جنسی، بدآموزی، تنوع طلبی، خیال پردازی، مصرف گرایی و نظایر آن استحکام و سالمت خانواده را تهدید می کنند و خانه، عدم فرزندآوری و نازایی

 موجب تزلزل و آسیب پذیری خانواده می شوند. 

نسبت به آموزش روشهای پیشگیری از آنها وروش باید علل وعوامل آسیب های امنیت روانی خانواده راشناخته وباتجزیه وتحلیل صحیح آنها بحت ونتیجه گیری:

 بروزانواع ناهنجاریها وطالق درجامعه جلوگیری نمود از مقابله با آنها راازطرق مختلف به کلیه افرادجامعه اقدام نمائم تا

 سالمت خانواده-بهداشت روانی-آسیب شناسی-: امنیت روانیکلمات کلیدی

 

 

http://www.tebyan.ir/Social/House_Family/Partners/BeforeMarriage/2004/8/5/7772.html
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مدل اعتقاد بهداشتی با عادات غذاییارتباط بین نگرش به تغذیه وسازه های   

در زنان تحت مراقبت قبل از بارداری   

4، دکتر زمزم پاک نهاد9، دکتر اشرف کاظمی2، نفیسه السادات نکویی5زهرا کرمی  

 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زهرا کرمی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، .5

 نفیسه السادات نکویی، کارشناس ارشد مامایی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .2

 . اشرف کاظمی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان3

 ندکتر زمزم پاک نهاد، استاد دانشکده تغذیه و علوم  غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفها .4

 

ه است.لذا :سالمتی زنان قبل از بارداری یک پیش بینی کننده قوی پیامدهای بارداری است.اثرات منفی مشکالت تغذیه ای بر سالمت این دوره شناخته شد مقدمه

 شناسایی عوامل مرتبط با آن مهم است.

مدل اعتقاد بهداشتی نسبت به تغذیه با عادات غذایی در زنان تحت مراقبت قبل : این مطالعه با هدف تعیین ارتباط نگرش نسبت به تغذیه سالم وهمچنین سازه های هدف

 .از بارداری طراحی و اجرا شد

–ایران بود.نمونه گیری به روش طبقه بندی-نفر از زنان تحت مراقبت قبل از بارداری در اصفهان 121:مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بر روی مواد وروش کار

جهت تجزیه وتحلیل استفاده 15ورژن  spss.ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود.ازآزمونهای پیرسون، اسپیرمن ورگرسیون خطی و نرم افزار خوشه ای تصادفی بود

 شد.

ارتباط معنی دار  :یافته ها نشان داد که نگرش به تغذیه با عادات نادرست غذایی، مصرف مواد غذایی ناسالم وعادات میزان مصرف روزانه میوه وسبزیجات نتایج

( مشاهده شد.همچنین از بین سازه های مدل اعتقاد بهداشتی، قویترین ارتباط را سازه موانع درک r=25/1وp=117/1داشت.قویترین ارتباط با سهم مصرف روزانه میوه )

 (.β=31/1و p<111/1شده با عادات نادرست غذایی داشت)

ن نسبت به تغذیه سالم با عادات غذایی بهتری قبل از بارداری همراه است. سطح درک موانع مهمترین عامل باز دارنده :یافته های پژوهش نشان داد نگرش بهتر زنا بحث

 غذیه سالم تمرکز یابد.است.بنابر این برنامه های مداخله ای در جهت بهبود عادات غذایی در این زنان باید در جهت توانمند کردن آنان درغلبه بر موانع انجام ت

 :عادات غذایی، مراقبت قبل از بارداری، نگرش، مدل اعتقاد بهداشتیکلمات کلیدی
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 عملکرد برنامه مربیان همسان مدارس در انتقال مفاهیم بهداشتی به دانش آموزان در شهرستان تبریز

5، *ربابه امروزی4، دکترحسین خسروشاهی3، تیناحسین پور2، طاهره نقلی سار1منیره عدالت زاده  

  دالت زاده:کارشناس مسئول سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت تبریز، کارشناس بهداشت عمومیمنیره ع .1

 طاهره نقلی سار :کارشناس سالمت جوانان، نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت تبریز، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی .2

 وانان و مدارس مرکز بهداشت تبریز، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیتینا حسین پور: کارشناس سالمت جوانان، نوجوانان، ج .3

  MPHحسین خسروشاهی: ریییس مرکز بهداشت شهرستان تبریز، پزشک عمومی  .4

 ربابه امروزی:کارشناس سالمت جوانان، نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت تبریز، دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی   .5

 

درانتقال مطالب ومهارتها دارد، کاربردهای فراوانی درارتقای سالمت جامعه پیدا کرده "آموزش همسان "به دلیل اثربخشی بسیار باالیی که روش مقدمه:

در مرکز 1355از سال  است.ازکاربردهای این روش استفاده ازپتانسیل و توانمندیهای دانش آموزان برای آموزش همکالسان خودشان میباشد.برنامه مربیان همسان

 امه انجام شد.بهداشت شهر تبریز درحال اجرا میباشد.مطالعه حاضر با هدف بررسی روند اجرایی و نتایج برنامه مربیان همسان طی هشت سال اجرایی این برن

ن آمار و اطالعات، در دو محورعملکرد مرکز پژوهش حاضریک مطالعه توصیفی مقطعی میباشد. داده ها با استفاده از فرم های آماری در نظام روتیروش کار:

های جمع بهداشت در تربیت مربی همسان) چهار شاخص موضوعی( وعملکرد مربیان درانتقال محتوا به همسانان )چهار شاخص موضوعی(جمع اوری گردید.داده 

برای  1314تا  1351مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.بازه زمانی  Excelآوری شده با استفاده از آمارهای توصیفی )فراوانی، درصد( ونمودارها از طریق نرم افزار 

 بررسی شاخصها تعیین شد.

نفردانش آموزبعنوان مربی همسان در چهارموضوع ایدز، بهداشت بلوغ، بهداشت دهان و دندان، سرطان دوره دیده اند که 1175درطی دوره هشت ساله یافته ها:

بوط به ایدزوکمترین مربوط به سرطان میباشد باالترین عملکرد ازنظر انتقال مطالب مربوط به مربیان همسان سرطان بود که طی بیشترین تعداد مربیان دوره دیده مر

ت مربی نفر در سال بوده است.تربی 34نفربوده است.وپایینترین عملکرد مربوط به مربیان دهان و دندان با میانگین انتقال مطالب به 151یکسال تحصیلی بطور میانگین 

 درهرچهارموضوع طی دوره بررسی روند صعودی داشته است.
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  چالشهای داوطلبان سالمت:تحلیل محتوای کیفی 

4، محمد تقی ایمان3، شهرزاد یکتا طلب2، مرضیه مومن نسب1فاطمه ویزش فر  

 ایران-دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیرازدانشجوی دکترای آموزش پرستاری، عضو هیات علمی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی،  -1

 ایران-استاد یار گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز -2

 ایران-استاد یار گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز -3

 ایران-شیراز، شیرازاستاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه  -4

 

ر در اغلب کشورهای جهان از داوطلبان سالمت برای اجرای برنامه های دولتی ارتقاء سالمت و ارائه خدمات رفاه اجتماعی استفاده می گردد. د مقدمه و اهداف:

ایران داوطلبان سالمت از میان زنان مناطق مختلف شهری کشور های مختلف جهان داوطلبان مانند حلقه اتصال بین جامعه و سیستم بهداشت و درمان عمل می کنند در 

ین مطالعه با هدف جستجو انتخاب می شوند. این افراد داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد در کنار کارکنان دولت نقش خود را در ارتقای سالمت جامعه ایفا می کنند.ا

 فرصتی برای درک بهتر موقعیت و کمک به بهبود عملکرد آنها می باشد. در مورد چالشهای موجود در برنامه داوطلبان سالمت در ایران و

 

داوطلب  14مصاحبه نیمه ساختار یافته با  14مطالعه حاضر از نوع تحلیل محتوای کیفی در دو مرکز بهداشتی در ایران انجام شد. داده ها از طریق  روش اجرا:

 ده و بررسی مستندات گرد آوری شد.مشاه2سالمت،.

 

چهار تم اصلی سر درگمی در نقش؛ عدم کفایت آموزشها ی داوطلبان، نقصان در جذب و حفظ داوطلبان و عدم شناخت مردم از داوطلبان از  ه های پژوهش:یافت

 تحلیل داده ها بدست آمد

از داوطلبان برای کسب دانش و مهارت الزم شفاف سازی نقش داوطلبان با برنامه ریزی منسجم و بر اساس نیاز های آموزشی آنها، حمایت  بحث و نتیجه گیری:

ز خدمات داوطلبان ضمن برای ارائه خدمات و آموزش به جامعه، تدابیر کافی برای جذب و حفظ داوطلبان، آشنا ساختن مردم با خدمات داوطلبان و بهره گیری بیشتر ا

آنها و ارائه خدمات مفید، کارآمد و مقرون به صرفه به جامعه خواهد شد.حمایت از این  در اختیار قرار دادن منابع حمایتی الزم منجر به تعدیل این چالشها توانمندی

 برنامه مسئولیت پذیری جامعه در قبال سالمت اعضای خودش را افزایش می دهد.

 داوطلبان سالمت، تحلیل محتوا، چالشکلمات کلیدی:
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مبتال به مولتیپل اسکلروزیس: یک اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر شدت خستگی زنان 

 مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی

3، سعید پهلوان زاده2، نصراله علیمحمدی1سمیرا عباسی  

 : کارشناسی ارشد روانپرستاری، گروه روانپرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران 1

 مراقبتهای پرستاری و مامایی، گروه مراقبت های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرا : استادیار، عضو مرکز تحقیقات2

 ، ایران صفهان، اصفهان: عضو مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، عضو هیئت علمی گروه روانپرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ا3

مولتیپل اسکلروزیس به عنوان یک بیماری مزمن و پیشرونده سیستم عصبی مرکزی، جنبه های مختلف زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. با  مقدمه و هدف:

این مطالعه با هدف تعیین تأثیر درمان توجه به اهمیت خستگی در این بیماران از یک سو و مقبولیت روزافزون استفاده از درمان های تکمیلی در سیستم بهداشتی، 

 طراحی و اجرا گردید. 1313شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر شدت خستگی زنان مبتال به مولتیپالسکلروزیس در سال 

نفر از زنان مبتال به مولتیپل  11ر روی این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی، دو گروهی و سه مرحله ای قبل، بالفاصله و یک ماه بعد از مداخله بوده که ب روش اجرا:

واحدهای مورد پژوهش اسکروزیس مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند، انجام شد. پس از نمونه گیری به روش آسان، 

دقیقه ای (هر هفته یک  11جلسه،  5ه آزمون، درمان شناختی رفتاری در نفری، کنترل و آزمون قرار گرفتند. در گرو 33به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه 

مستقل، من ویتنی، کای  tب ا آزمون  SPSS( جمع آوری و توسط نرم افزار  FSSجلسه) انجام شد. اطالعات با استفاده از پرسشنامه و ابزار سنجش شدت خستگی)

 اسکوئر و آنالیز واریانس یکطرفه تجزیه وتحلیل شد.

(. درحالی که این اختالف بین گروه آزمون و کنترل، بالفاصله p=  532/1میانگین نمره شدت خستگی دو گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله، معنی دار نبود ) ج:نتای

ه در گروه آزمون میانگین نمره شدت نشان داد ک LSD(. همچنین نتایج آزمون تعقیبی p =13/1و یک ماه پس از مداخله اختالف معنی داری با قبل از مداخله داشت) 

 (. P> 111/1خستگی، بالفاصله و همچنین یک ماه بعد از مداخله بهطور معنیداری کمتر از قبل از مداخله بود) 

مانی، به عنوان روشی که باتوجه به تأثیر درمان شناختی رفتاری در کاهش شدت خستگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس، استفاده از این روش در نتیجه گیری:

 به لحاظ بالینی سودمند و اثربخش و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه و قابل توجیه است، توصیه می گردد.

 خستگی، مولتیپالسکلروزیس، زنان، درمان شناختی رفتاری. واژه های کلیدی :
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میانسال مراجعه کنندهبررسی ارتباط خرده مقیاس های نگرش نسبت به بدن با عادات غذایی در زنان   

به مراکز سالمت جامعه شهر اصفهان   

3، اشرف کاظمی2، ماهرخ کشوری1صغری زارع پور
 

 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .1

 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایران -استادیار پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری  .2

 و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، عضو مرکز تحقیقات سالمت زنان اشرف کاظمی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  .3

واگیر توسعه شهرنشینی و صنعتی شدن به تغییرات سریع در سبک زندگی و از جمله رژیم غذایی منجر شده است. از سویی دیگر بار بیماریهای غیر  مقدمه و اهداف:

ی رسد. این مطالعه با و مزمن در حال افزایش است. در این بین شناخت عوامل مرتبط با شکل گیری عادات غذایی برای پیشگیری از بیماری های مزمن ضروری به نظر م

 هدف بررسی ارتباط خرده مقیاس های نگرش نسبت به بدن با عادات غذایی زنان میانسال شهر اصفهان انجام شد. 

انجام شد. نگرش نسبت به بدن با  1314-15نفر از زنان میانسال اصفهانی مراجعه کننده به مراکز سالمت جامعه در سال  251مقطعی بر روی  مطالعه این جرا:روش ا

در شش بعد احساس چاقی سراسری، خود کم بینی، قدرت و تناسب، جلب توجه و اهمیت به وزن، چاقی پایین  Ben-towin & kay walker استفاده از پرسشنامه

 از با استفاده شده آوری جمع های تنه و احساس جذابیت و عادات غذایی و دریافت گروه های اصلی غذایی نیز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی شد. داده

  گرفت. قرار تحلیل و نالیز رگرسیون خطی مورد تجزیهتوصیفی و آ آمار

 15/1بر اساس آنالیز رگرسیون خطی بین عادات غذایی و خرده مقیاس های نگرش نسبت به بدن رابطه خطی معناداری وجود داشت) نتایج یافته های پژوهش :

p<( همچنین نتایج نشان داد که خود کم بینی .)12/1 P=ا توانایی توضیح عادات غذایی را داشته است.( مستقل از سایر متغیره 

: نتایج نشان می دهد در صورتی که افراد عزت نفس و نگرش مثبتی به بدن خویش داشته باشند در رعایت عادات غذایی سالم و توجه به تغذیه بحث و نتیجه گیری

 راغب تر هستند و این ارتباط دو سویه است.

 انسال، نگرش نسبت به بدنعادات غذایی، زنان می کلمات کلیدی:
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آنژیوپالستی تحت خون پرفشاری به مبتالیان دانش بر زندگی سبک اصالح آموزشی برنامه یک تاثیر  

2جعفری فهیمه ،1شهریاری محسن  

               ایران اصفهان، اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده مامایی، و پرستاری مراقبتهای تحقیقات مرکز دانشیار، شهریاری، محسن-1

shahriari@nm.mui.ac.ir 

 اصفهان مریم ابن عیسی بیمارستان آموزش واحد پرستاری، ارشد کارشناسی جعفری، فهیمه-2

 علت ساالنه و باشد دیگرمی های بیماری از بسیاری و کرونر عروق های بیماری آرترواسکلروزیس، خطر عامل شایعترین از یکی خون پرفشاری :اهداف و مقدمه

 و پرس به رویکردها بیشتر متاسفانه ولی است؛ درالویت درمانی دارو به نسبت زندگی سبک اصالح با هیپرتانسیون درمان. است بوده جهان در مرگ میلیون 7 از بیش

 آنژیوپالستی تحت خون فشاری پر بیماران دانش بر زندگی سبک اصالح آموزشی برنامه یک تاثیر بررسی مطالعه این از هدف اند شده محدود دارویی تمکین در جو

 .بود

 چمران شهید بیمارستان ویژه مراقبت های بخش در بستری پالستی آنژیو تحت خون پرفشاری به مبتال بیمار 11 که است بالینی کارآزمایی یک مطالعه این :ها روش

 در اطالعات آوری گرد. شدند تقسیم کنترل و آزمون گروه دو به تصادفی صورت به پژوهش مورد های نمونه مطالعه این در. است شده انجام 1314 سال در اصفهان

 نهایت در. شد انجام آزمون گروه برای هفتگی صورت به ماه یک تلفنی پیگیری آن از پس و هفته 3 طی جلسه، 1 در گروهی آموزش برنامه. پذیرفت انجام مرحله سه

 .گردید انجام 21 نسخه SPSS افزار نرم در تحلیلی و توصیفی آمار از استفاده با ها، داده آماری آنالیز

 دانش نمره میانگین مداخله از بعد ماه یک و مداخله از بعد بالفاصله اما ،(>P 15/1) نداشت معناداری اختالف گروه دو بین دانش نمره میانگین مداخله، از قبل :نتایج

 (. >p 1111/1) بود کنترل گروه از بیشتر معناداری طور به آزمون گروه

 

 ریزی برنامه در  پرستاران شود می پیشنهاد و بوده موثر پالستی آنژیو تحت خون پرفشاری بیماران دانش ارتقاء در زندگی سبک اصالح برنامه: گیری نتیجه و بحث

 .کنند استفاده هایی برنامه چنین از بیماران این با خود مراقبتی

 

 آنژیوپالستی خون، پرفشاری عملکرد، نگرش، دانش، زندگی، سبک: ها واژه کلید
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Background: Iran is facing an epidemiologic transition, with one of its features being the tendency towards 

smoking by adolescents. The findings of previous studies in Iran have shown that the pervasiveness of 

tobacco products among school students is high. No previous study has reported the prevalence and 

determinants of smoking in various socioeconomic statuses (SESs) and at the subnational level in Iran. 

 

Objectives: To compare the prevalence of smoking and the factors that influence the initiation and 

continuation of tobacco use in a nationally representative sample of Iranian adolescents living in different 

regions with diverse socio-demographic patterns. 

 

Patients and Methods: This nationwide, cross-sectional study was conducted in 1122 - 1121 among 23,441 

students, aged 6 - 24 years, selected by cluster sampling from 41 provinces. Anonymous questionnaires were 

completed about tobacco use and the main psychological determinants of initiation and continuation to smoke. 

The questionnaire was modeled on the world health organization global school-based student health survey 

(WHO-GSHS). The sub-national regions were defined by the criteria of geography combined with SES. 

According to this classification, the lowest to highest SESs were considered for the southeast, north-northeast, 

west, and central regions, respectively. Data were analyzed using the STATA statistical software package. 
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Results: Overall, 24,346 students completed this survey (participation rate of 11.69). They consisted of 

51.49 boys, 75.69 urban residents, with a mean age of 21.37 ± 4.46 years. According to the self-report of 

students, 1.6 % (4.59 of boys and 2.79 of girls) were current smokers, and5.19 (7.59 of boys and 3.19 of 

girls) had ever been smokers. The current use of tobacco was higher in participants aged 23 - 24 years (6.229) 

than in those aged 21 - 24.1 years (2.249) and 6 - 1.1 years (1.529). Current and past tobacco use, 

respectively, had the lowest prevalence in the region with the lowest SES (1.19, 4.79) and the greatest 

prevalence in the highest SES region (3.49, 4.19). Entertainment was the most common reason for smoking 

initiation (44.659 of smokers) and continuation (77.129 of smokers), followed by feelings of pleasure, and 

enjoying the tobacco smell. These influencing factors did not differ significantly according to SES or gender. 

 

Conclusions: Smoking is a health problem for Iranian adolescents, and has a higher prevalence in areas with 

higher SES. Entertainment and feeling pleasure were the commonest reasons for initiation and continuation of 

smoking. Tobacco-control programs should begin from childhood and family-centered preventive counseling 

should be intensified in Iran. 

 

Keywords: Smoking, Socioeconomic Factors, Adolescents 
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 مقایسه دو روش اموزش خود مراقبتی در سالمندان بر رضایتمندی ان ها 

2، عباس عابدی 1پوراندخت پورکرمانیان   

 

 پوراندخت پورکرمانیان کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه  .1

 عباس عابدی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان .2

د سالمندی فرآیندی است که تغییرات ناشی از آن غیرقابل اجتناب است ولی میتوان با رعایت نکات بهداشتی از بروز مشکالت این دوران تا حدو زمینه و هدف:

 به دیابت بستری در بتالزیادی پیشگیری کرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش در پیشگیری از بروز زخم پای دیابتی بر آگاهی و عملکرد و نگرش سالمندان م

 بیمارستان نور و علی اصغر)ع( طراحی شد.

( test retesدد ): پژوهش نیمه تجربی با استفاده از پرسشنامه قبل و بعد از آموزش طراحی شد.اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوا و پایایی آن از آزمون مج روش بررسی

ساله بستری در بخش های داخلی زنان و داخلی مردان بیمارستان نور و علی اصغر)ع(  54-51یابت در محدوده سنی مرد( مبتال به د51زن و 51سالمند ) 111استفاده شد.

ماه آموزش به صورت چهره به چهره اجرا شد. آزمون ثانویه یک  3پرسشنامه پیش آزمون را تکمیل نمودند.بعد از آنالیز اطالعات برنامه آموزشی طراحی و در مدت 

زوج و مک نمار و آنالیز واریانس یک طرفه  tو آازمون های آماری  spssقالب پرسشنامه پس از آزمون به عمل آمد.اطالعات با استفاده از نرم افزاذ هفته بعد در 

 تجزیه و تحلیل شد.

( تاثیر آموزش بهداشت بر افزایش p<1/111) t- testبود که آزمون  21/34±1و  1/21±51/5امتیاز دریافتی در مرحله قبل و بعد از آموزش به ترتیب  یافته ها:

آزمون بیشتر بود و همچنین با میانگین آگاهی، نگرش و عملکرد افراد مورد مطاالعه را تایید می کند.امتیاز افراد بازنشسته نسبت به خانه دار در مرحله قبل و بعد از 

 افزایش سواد بر میانگین امیتاز افزوده شد.

 ته های طرح می توان نتیجه گرفت که در همه گروه ها سطح آگاهی، نگرش و عملکرد بهبود یافته بود. بر اساس یاف نتیجه گیری :

 آموزش بهداشت، سالنمندان، آگاهی، نگرش، عملکرد واژه های کلیدی :
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 سبک زندگی، کارکردها وعوامل موثرآن در ارتقائ سالمت

بابوکانی، مریم سلطانی 2، پرویز سلیمانی پور1محمدباقررضاعلی  

 محمدباقر رضاعلی رییس امور عمومی بیمارستان چمران -1

 اصفهان 2پرویز سلیمانی پور پزشک مرکزبهداشت شماره -2

 مریم سلطانی بابوکانی معاون دبستان شهید بهشتی -3

کند فرد چگونه زندگی می کند و چه سبک زندگی به صورت مجموعه ای از تلقی ها، ارزش ها، رفتارها، حالت ها و سالیق بوده که تعیین می  مقدمه و اهداف:

 و روانی است.احساسی نسبت به زندگی داردو تابعی از کنترل، خواست افراد، عالیق مزاجی، آگاهی های فردی و اجتماعی، وضعیت خانوادگی، اقتصادی، جسمی 

 .العملهای وزارت بهداشت ودرمان وسایتهای مختلف:این پژوهش یک مطالعه مروری وتوصیفی بوده، با مروری برمقاالت متعدد وکتاب ودستورروش اجرا 

رفتار بر سالمت به با آغاز قرن حاضر به موازات تغییر علل مرگ و میر ناشی از بیماریهای عفونی و تغذیه ای به بیماریهای مزمن و بیماریهای روان تنی نقش یافته ها: 

زندگی در حوزه های مختلف حیات انسانی نظیر رفتار فردی، نگرش و انگیزه های درونی، سالمت،  گونه ای روز افزون مورد توجه قرار گرفته است. تاثیرگذاری سبک

یده های فردی و اجتماعی اقتصاد و فرهنگ به همراه تاثیرپذیری از مجموعه این بخش ها امروزه سبک زندگی را به مفهومی میان بخشی، بنیادین و کارآمد در تحلیل پد

ر د تغییر، بهبود یا اصالح در آن مستتر است.بخش بزرگی از آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد، رفتارهای جنسی پرخطر، بیماری ها و... ریشه دتبدیل کرده که گاهی کلی

فرد تا حدی دگی سبک زندگی فرد دارند و می توان در سطح کالن از طریق اصالح سبک زندگی برای مقابله با این نوع آسیب ها تالش کرد. دیگر این که سبک زن

  ریشه های روانی، شخصیتی، طبقاتی، تربیتی و حتی ژنتیکی دارد.

شناخت ابعاد سبک زندگی و تاثیر آن در حوزه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی یک فرصت محسوب می شود. مهارت های سالم  بحث و نتیجه گیری:

یستی ایمن با شرایط موجود و آمادگی برای مقابله با موانع و مشکالت پیش روی زندگی زیستن در حقیقت توانایی های روحی و رفتاری برای سازگاری و همز

توان با درایت از  محسوب می شود و این کار را از طریق بهبود ابعاد سبک زندگی انجام می دهد. عالوه بر آن سبک زندگی، محل تجلی تحوالت اجتماعی است و می

وضعیت استفاده کرد درصورت انتخاب شیوه و سبک زندگی مناسب که موجب ارتقای سالمت شود، مرگ و میرها ی ناشی  آن برای کاهش آسیب های ناشی از تغییر

 از این عوامل، به نحوچشمگیر کاهش خواهد 

 آسیب اجتماعی-کارکرد-مرگ ومیر-سالمت-سبک زندگیکلمات کلیدی: 
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در زنان باردار عنوان: بررسی ارتباط تئوری شناختی اجتماعی با فعالیت فیزیکی  

 3، اشرف کاظمی2، محبوبه سادات موسوی نسب1فریبا فهامی

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی، مامایی و عضو مرکز تحقیقات پرستاری وعضو هیات علمی فریبا فهامی  .1

 مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. محبوبه سادات موسوی نسب، کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و 2

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  ، دانشکده پرستاری و ماماییعضو مرکز تحقیقات سالمت زنان و اشرف کاظمی، استادیار  .3

 

، به منظور بهبود سالمت مطرح شده است    اولویت تغییر رفتار 15فعالیت بدنی منظم یکی از مهمترین عوامل ایجاد و حفظ سالمتی می باشد و به عنوان یکی از  مقدمه:

هدف پژوهش حاضر بررسی .ورزش و فعالیت های بدنی در زنان ، تاثیر عمیقی بردوران بارداری ، شیردهی و همچنین سالمتی در دوران کهنسالی خواهد گذاشت 

 ارتباط تئوری شناختی اجتماعی با فعالیت فیزیکی در زنان بارداراست.

ساله تحت مراقبت های بارداری در مراکز بهداشتی  45- 15نفر از زنان  211همبستگی بوده و بصورت مقطعی بر روی  –پژوهش حاضر از نوع توصیفی اجرا:  روش

 د انجام شد . نمونه گیری بصورت تصادفی سهمیه ای و ابزار گردآوری داده ها ، تکمیل پرسشنامه خودگزارشی بو 1314درمانی شهر اصفهان در سال 

محاسبه آلفای کرونباخ  روایی پرسشنامه ها از طریق تعیین روایی صوری و محتوی و پایایی آنها از طریق آزمون مجدد و محاسبه شاخص پایایی در بعد تکرار پذیری و

 (.(P<1/15انجام شد spss11مورد تایید قرار گرفت . آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار 

واحدهای مورد پژوهش نشان داد در زنان تحت پوشش مراقبت های بارداری میانگین میزان بی  ژوهش مبنی بر تعیین میزان فعالیت فیزیکی دریافته های پنتایج : 

-MET و میانگین فعالیت هایی با شدت متوسط  "MET-h.week 53/41 "و میانگین میزان فعالیت هایی با شدت سبک  MET-h.week 15/15 " تحرکی

h.week 43/11   و میانگین میزان فعالیت های شدید" MET-h.week 1/1"   بوده است بعالوه میانگین فعالیت فیزیکی در مجموع" MET-h.week 2/121" 

فیزیکی  ( بوده و همچنین بین نگرش و کنترل رفتاری درک شده با فعالیت(11/43بیشترین میزان فعالیت فیزیکی مربوط به فعالیت های با سطح متوسط .بدست آمد

 ( وجود دارد .(P<1/15ارتباط معنادار 

ای فردی و جلب فعالیت فیزیکی متاثر از عوامل روانشناختی متعدد در سطوح مختلف بوده و الزم است که برنامه های آموزشی مناسب با تاکید بر توانمندی ه بحث:

 احی گردد.حمایت خانواده ها و جامعه برای ارتقای فعالیت فیزیکی در زنان باردار طر

 عوامل روانشناختی ، فعالیت فیزیکی در دوران بارداری ، مراقبت های بارداری کلید واژه ها :
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The Effect of Balint Group on Job satisfaction among Nurses in AL-Zahra 

Hospital, Isfahan, Iran 

نهال منوچهری-محسن معروفی-مریم معروفی  

 

 ایران.-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی،  دانشکده پرستاری و ماماییمریم معروفی ، عضو مرکز . 1

 عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. محسن معروفی، 2

 خوراسگانکارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی .نهال منوچهری، 3

 

Background: Nurses leaving work, is currently one of major problems of the healthcare systems in many 

countries. The aim of this study was to evaluate of the effectiveness of Balint group on job satisfaction of nurses 

working in AL- Zahra hospital, Isfahan, Iran. 

 

Materials and Methods: Forty five nurses volunteered and then divided in intervention and control groups 

randomly but due to high rate of drop-sets, eventually data were analyzed by only 52 cases in each group. 

Intervention group participated in 8 sessions of Balint group in a period of 4 months. Job Descriptive Index was 

completed as pre and posttest. Data were analyzed by MANCOVA- ANCOVA- Levene’s statistic - Pearson 

Correlation-Covariance-T Student Test using SPSS-58. 

 

Results: Balint group was effective only on the subscale of satisfaction from supervisors (p<.0.1). 
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 بررسی سبک های سازشی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس : مرور سیستماتیک

2، یعقوب مدملی*1زینب پاکیزه   

تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایراندانشجو کارشناسی پرستاری، کمیته _1  

از، اهواز، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهو_2  

 

در زمینه اثر بیماری روی فعالیت های بدنی و با توجه به  MS: مولتیپل اسکلروزیس نوعی بیماری عصبی شناختی مزمن است. علت نگرانی بیماران مبتال به  هدف

می شود. برای مقابله با استرس  شدت بیماری اثر روی تعامالت اجتماعی، ارتباط خانوادگی و فعالیت روزمره می باشد که منجر به استرس و تغییر کیفیت زندگی آنها

 لروزیس انجام شد.سبک های سازشی مختلفی وجود دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی سبک های سازشی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتال به مولتیپل اسک

با کلید واژه های  Google scholar  ،magiran  ،pubmed ،sid sience Direct: این مطالعه مروری با جستجو در سایت های علمی  مواد و روش ها

 –انجام شد.در این مقاله از مقاالت تحلیلی  2111تا  2115طی سال های  coppingو  MS ،Stressاسترس، سطوح سازشی، مولتیپل اسکلروزیس، کیفیت زندگی، 

 توصیفی استفاده شده.

به طور معنا داری از شیوه مقابله ای اجتنابی بیشتر از افراد سالم استفاده  MS.یافته ها نشان داد که افراد مبتال به مقاله وارد مطالعه شدند 15: پس از بررسی اولیه  یافته ها

پیوستگی معینی بین سبک مقابله  MSمی کنند و معموال در سطوح سازگاری با استرس در وضعیت نامطلوب قرار دارند.عوامل موثر بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به 

بین طرحواره  با استرس، ویژگی های شخصیتی، تحصیالت و حالت های روانشناختی مثبت مانند خوش بینی و خودکارآمدی می باشد که در مقابل تفاوت معناداری

راهبرد های مقابله ای مسأله مدار و  و افراد عادی وجود دارد.حالت های روانشناختی مثبت مانند خوش بینی با MSهای ناسازگار اولیه و شیوه زندگی در افراد مبتال به 

 همچنین حالت های قدردانی با راهبردهای مقابله ای هیجان مدار رابطه مثبت و معنی داری دارند.

ندازد.به طور کلی زیاد بوده که می تواند سالمت کیفیت زندگی آنها را به خطر بیا MS: به کارگیری طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران مبتال به  نتیجه گیری 

رومندتری با سبک های کیفیت زندگی این بیماران را می توان بر اساس متغیرهای راهبرد مقابله ای پیش بینی کرد. در مجموع حالت های روانشناختی مثبت رابطه نی

عادی حالت های روانشناختی مثبت کمتری دارند. بنابراین توجه  در مقایسه با افراد MSمقابله ای مسأله مدار نسبت به سبک های هیجان مدار دارد که بیماران مبتال به 

ضروری است. لذا برنامه ریزی جهت کاهش مشکالت خلقی و افزایش  MSبه بهزیستی روانشناختی و بکارگیری آنان از سبک های مقابله ای موثردر افراد مبتال به 

 حاالت روانشناختی مثبت در این بیماران پیشنهاد می شود.

 :استرس، سطوح سازش، مولتیپل اسکلرویس ت کلیدیکلما
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Evaluation of individual and group tour effect on 4-7 year’s old hospitalized 

children anxiety and their mother’s in Isfahan Imam Hussain hospital, 4104 

Maryam Marofi1, Mahnaz MOkhtari Dinani2, Zohreh Ghazavi3 

1.Maryam Marofi,Nursing and Midwifery care Research Center,Faculty of Nursing and Midwifery,Isfahan University 

of Medical Sciences,Isfahan,Iran. 

2.Mahnaz MOkhtari Dinani, Nrsing Student, Faculty of Nursing and Midwifery,Isfahan University of Medical 

Sciences,Isfahan,Iran. 

3.Zohreh Ghazavi, Nursing and Midwifery care Research Center,Faculty of Nursing and Midwifery,Isfahan University 

of Medical Sciences,Isfahan,Iran. 

 

Background: Anxiety is a human response to any unknown situation. Hospitalization and encounter with unfamiliar 

environment lead to anxiety and its complication. Therefore the aim of the present study was to evaluate of individual 

and group tour effect on 4-7 year’s old hospitalized children anxiety and their mothers 

 

Materials and Methods: This quasi experimental study conducted in three group of individual tour, group tour and 

the control group in two steps. The study was performed on 44, 4-7 years old children accompanied with their mothers. 

These children randomly divided into three groups. All children received standard preoperative care, while those in the 

individual and group tour also received an orientated tour with their mothers from Cafeteria, toy store, surgery ward, 

Corridors leading to the wards such as Radiology and sonography ward and etc. Anxiety assessment was done before 

and after intervention the same day surgery. Pieri anxiety scale and spilburger anxiety inventory used for children and 

mothers anxiety assessment respectively.Data were analyzed with SPSS ver. 22 software. 

 

Finding: The mean children and mother anxiety score was the same before intervention in three groups 

(p>2020).However the study result showed significant difference after intervention using one way anova analytic test 

(p<2020). 

  

Conclusion: This study showed that orientation tour would decrease children and mother anxiety. 
 

 Key words: hospitalization, anxiety, children, mother, surgery 
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Evaluation of prevalence, symptoms and causes among the poisoned 

snakebite admitted to hospital 

Yaghoob Madmoli
1
*, Mostafa Madmoli

2
, Marzieh beigom Bigdeli shamloo

3 

 

1. MSc student of nursing, Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 

2. Student of Emergency Medical Services, Student Research Committee of Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran* 

3. MSc in Nursing, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran 

 

Introduction: Snake Bites is one of the most important medical emergencies each year leads many people to 

treatment centers.Given the fact that snake bites can cause immediate death of their patients, Accurate knowledge of the 

subject and the necessary treatment methods. Therefore, this study aimed to Evaluation of prevalence, symptoms and 

causes of snakebite among the poisoned referred to the hospital. 

 

Materials & Methods: This scientific review sites with searching Google scholar, magiran, Mbais, Sid, 

PubMed and iranmedex with keywords snake bites, clinical symptoms, treatment, poisoning from 1994 to 2212 was 

conducted. 

 

 Results: Studies show that the most frequent in the age group between 21-32 years and the lowest bites in the age 

group over 42 years. In 22 to 22 cases bite folk remedies before referral to hospital discharge was done as scarify and 

sucking. Most snake bites and stings were male and 20 cases had occurred in the hands and feet of the wrist down. The 

effects of snake venom poisoning were divided into two groups: local and systemic. Local toxic effects include 

swelling, necrosis and blisters, respectively.And systemic toxicity effects including blood poisoning, neurological 

toxicity, renal toxicity and toxicity for heart failure. Almost all cases of anti-venom, tetanus and tetanus vaccine 

received and all were under antibiotic treatment. A study of the adder bites a bird who revealed it seems apparent that 

both local and systemic complications resulting from a variety of of compounds in snake venom metalloproteinase and 

akaryn are included. 

Discussion: Despite the death of treatments which anti-venom in snake bites tetanus and tetanus vaccine could play 

an important role in the treatment of toxicity. Also using some traditional methods have failed to treat snake bites and 

snake bites considered necessary preventive measures are emphasized. 

 

Keywords: snake bites, clinical symptoms, treatment, poisoning 
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 نوردرمانی و بهبود کیفیت زندگی در زنان مبتال به سرطان پستان تحت شیمی درمانی

1سیما قزلباش  

 کارشناس ارشد پرستاری -سیما قزلباش، مربی

عدد : درمان های سرطان تأثیر مهمی بر کیفیت زندگی بیماران دارد. کاهش کیفیت زندگی در بسیاری از بیماران تحت شیمی درمانی در مطالعات متمقدمه و هدف

یفیت زندگی ک گزارش شده است. خستگی شکایت عمده زنان مبتال به سرطان پستان تحت شیمی درمانی است که در زندگی روزمره آنها تداخل کرده منجر به کاهش

 شان می شود. 

استفاده « science direct ،pubmed scopus ،google scholar»: این مطالعه یک مرور جامع است که با جستجوی وسیع در پایگاههای اطالعاتی روش اجرا

 انجام شد.« سرطان پستان، کیفیت زندگی، نوردرمانی و درمان سرطان»از کلیدواژه های 

 از مطالعات نشان می دهد نور مالیم با کاستن از احساس خستگی می تواند مانع از کاهش کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان تحت شیمی نتایج حاصل یافته ها:

د. فیلیپ نلسون نشان ر کندرمانی که خستگی بیشتری را تجربه می کنند شود. نوردرمانی با ایجاد گوش به زنگی و آماده باش در فرد میتواند مقابل احساس خستگی رفتا

افراد و همچنین بهبود داد با افزایش مواجهه افراد در معرض نور مالیم صبحگاهی با کاستن از احساس ذهنی خواب آلودگی و خستگی می توان منجر به بهبود عملکرد 

 کیفیت زندگی آنها شد. 

تان با بیرون رفتن طی صبح و مواجهه بیشتر با نور مالیم طبق مکانیسمی مشابه اثر نور بر انکولوژیست ها توصیه می کنند زنان مبتال به سرطان پس بحث و نتیجه گیری:

بوده، راحت تر از سایر  درمان افسردگی و پرخوابی، با ممانعت از احساس خستگی کیفیت زندگی خود را ارتقاء دهند. این درمان امن، ارزان، با قابلیت کاربرد ساده

 های حمایتی و ورزش کردن است. مداخالت نظیر شرکت در گروه

 : سرطان پستان، کیفیت زندگی، نوردرمانی و درمان سرطانکلمات کلیدی
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ریوی از طریق ایفای نقش و فیلم ویدئویی بر دانش و عملکرد دانش  -مقایسه اثربخشی آموزش احیای قلبی 

 آموزان دبیرستانی 

3، مریم معروفی2، زهرا باقرصاد1نصراله علیمحمدی  

 ایران. -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -مریم معروفی ، عضو مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی،  دانشکده پرستاری و مامایی. 1

 ایران. -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده پرستاری و مامایی -.زهرا باقرصاد،کارشناس ارشد بهداشت باروری2

 ایران.-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی،  دانشکده پرستاری و مامایی نصراله علیمحمدی،ا عضو مرکز .3

 

-احیای قلبیداشتن مهارت های احیاء قلبی ریوی در گروه سنی نوجوان دارای اهمیت بسزایی است، این مطالعه با هدف تعیین مقایسه تأثیر دو روش آموزش : مقدمه

 یفای نقش و فیلم ویدئویی بر دانش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی انجام شده است.ریوی از طریق ا

نفر( که از طریق  32نفر( و فیلم ویدئویی ) 32نفر دانش آموز در گروه ایفای نقش ) 14مطالعه به روش نیمه تجربی انجام گرفت. نمونه های  پژوهش را  روش کار:

بخش مشخصات دموگرافیک،  تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مشتمل بردو 1313نمونه گیری خوشه ای از دبیرستان های منتخب شهر اصفهان در سال 

با استفاده از آزمون های  SPSS 15دانش سنجی احیای قلبی ریوی و چک لیست عملکردسنجی دانش آموزان در رابطه با  انجام احیا قلبی ریوی بود. داده ها از طریق

 امار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

بیشتر از قبل از مداخله  میانگین نمره آگاهی و عملکرد در هر دو گروه )ایفای نقش و فیلم آموزشی( بعد از مداخله بطور معنادارینتایج نشان داد ضمن اینکه  یافته ها:

وه ایفای نقش (. میانگین تغییرات نمره آگاهی و عملکرد بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله در گروه فیلم آموزشی بطور معناداری بیشتر از گرp<111/1بوده است )

 (.p<111/1بوده است )

 

ریوی از طریق فیلم آموزشی و ایفای نقش باعث افزایش دانش و عملکرد دانش اموزان گردیده است و با -نتایج نشان داد آموزش احیای قلبیبحث و نتیجه گیری: 

آموزشی در  ورت فیلمتوجه به یافته های پژوهش حاضر و افزایش قابل توجه یادگیری از طریق فیلم آموزشی پیشنهاد می گردد  آموزش مراحل احیای قلبی ریوی به ص

 مقطع دبیرستان جهت دانش آموزان جزء برنامه درسی قرار گرفته و بدین طریق آموزش داده شود. آموزش داده شود.  

 

  احیای قلبی ریوی، فیلم ویدئویی، ایفای نقش، دانش، عملکرد، دانش آموزان کلمات کلیدی:
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 اثر آلودگی صوتی بر فعالیت سیستم ایمنی

1فاطمه حاجی قاسمی  

 طمه حاجی قاسمی گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانفا .1

عروقی، تمرکز، حافظه و خواب گزارش شده -آلودگی صوتی اثرات زیانباری بر سالمتی دارد. اثرات مخرب اصوات ناهنجار بر فعالیت سیستم قلبی مقدمه و اهداف:

سیاری از بیماریهای تهدید کننده سالمت ازجمله عفونتها، سرطان، بیماریهای خود ایمنی، التهاب و غیره ایفا میکند. آلودگی است. سیستم ایمنی نقش مهمی در مقابله با ب

 است. های محیط زیست اثرات مضر و مخرب بر فعالیت سیستم ایمنی دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات آلودگی صوتی بر فعالیت سیستم ایمنی 

( وسیستم noiseجستجو شدند. از واژگان کلیدی : آلودگی صوتی) Medlineتا کنون به صورت سیستماتیک در  1371قاالت چاپ شده از سال م روش اجرا:

 (، استفاده شد. مقاالت مرتبط مطالعه، دسته بندی و خالصه شدند. Immune systemایمنی )

بر اساس نتایج مطالعه حاضر آلودگی صوتی موجب کاهش فعالیت سیستم ایمنی میشود. بعالوه استرس حاصل از آلودگی صوتی موجب افزایش  نتایج:

 ی گزارش شدهکورتیکوسترون میشود که یک هورمون ایمونوساپرسیو است. همچنین کاهش تکثیر لنفوسیتهای خون بند ناف، در اثر مواجهه مادر با آلودگی صوت

 گردیده است.  Tاست. بعالوه آلودگی صوتی مزمن در مدل حیوانی، موجب اختالل در تولید آنتی بادی و تکثیر لنفوسیتهای 

: با توجه به یافته های این مطالعه آلودگی صوتی موجب مهار فعالیت سیستم ایمنی هومورال و سلولی میشود که تا حدی ناشی از افزایش بحث و نتیجه گیری

دقیق و  ی گلوکوکورتیکوئیدی به دلیل اثرات استرس زایی آلودگی صوتی است. گلوکوکورتیکوئیدها موجب سرکوب سیستم ایمنی میشوند. لذا برنامه ریزیهورمونها

 د. جامع جهت کنترل آلودگی صوتی در جامعه برای جلوگیری از اختالل فعالیت سیستم ایمنی و در نتیجه ارتقاء سطح سالمت ضروری به نظر میرس

 آلودگی صوتی، سیستم ایمنی  کلمات کلیدی:
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 مصرف روغن زیتون و پیشگیری از سرطان پستان

.الهه شیرزادپور3.سحر قزلباش 2.سیما قزلباش )نویسنده مسئول( 1  

 کارشناس ارشد پرستاری -سیما قزلباش، مربی -1

 کارشناس پرستاری -سحر قزلباش پرستار -2

 الهه شیرزادپور -3

ی تواند ناشی : با وجود آنکه سرطان پستان از شایعترین سرطانها در زنان است اما گستره شیوع آن در زنان مناطق مختلف دنیا متغیر است و این مسأله مهدفمقدمه و 

ل تعدیل تقسیم می شود. تغذیه یکی از از تفاوت در سبک زندگی های افراد نظیر تغذیه آنها باشد. عوامل خطر مرتبط با سرطان پستان به دو دسته قابل تعدیل و غیرقاب

 ریسک فاکتورهای قابل تعدیل سرطان پستان محسوب می شود.

استفاده « science direct ،pubmed scopus ،google scholar»این مطالعه یک مرور جامع است که با جستجوی وسیع در پایگاههای اطالعاتی  روش اجرا:

 انجام شد.« زیتون و پیشگیری از سرطانسرطان پستان، روغن »از کلیدواژه های 

ور را می مطالعات نشان می دهد مصرف روغن زیتون خطر سرطان پستان را کاهش می دهد. رژیم با روغن زیتون باال شیوع تومور، تعدد آن و نیز حجم توم یافته ها:

تر سرطان پستان مرتبط است. نتایج مطالعات آینده نگر اخیر حاکی از ارتباط کاهد. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد مصرف باالی روغن زیتون با شیوع پایین 

 تان می باشد. رژیم مدیترانه ای ) رژیم سرشار از غذاهای گیاهی، لبنیات، ماهی و روغن زیتون بعنوان منبع اصلی چربی( با کاهش خطر ابتال به سرطان پس

چربی ها خصوصا چربیهای اشباع، می تواند خطر ابتالء به سرطان پستان را کاهش دهد. بنابراین ارتقاء  : ترجیح دادن روغن زیتون بر سایربحث و نتیجه گیری

 آگاهی و آموزش زنان در این خصوص و تأکید بر اصالح رژیم غذایی جهت پیشگیری از سرطان پستان امری ضروری است.

 : سرطان پستان، روغن زیتون و پیشگیری از سرطانکلمات کلیدی
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Freeze-melting process significantly decrease phthalate ester plasticizers levels in 

drinking waters stored in polyethylene terephthalate (PET) bottles 

Majid Falahati - Karim Ebrahim- Hamidreza Pourzamani- and  Forouz Rastegari 

ABSTRACT 

Bottled water consumption has been increased significantly during the last decades. 128 of Bottled 

waters are sold in plastic containers usually made from poly ethylene therphthate (PET). Trace 

leaching of phthalate esters (PEs) from these bottles into water and their effects on human health 

has become a serious concern. In this study, effects of freezing on release of PEs from PET bottles 

have been investigated. Four common PEs were determined in bottled waters samples before and 

after freezing-remelting by a dispersive liquid-liquid micro extraction method and GC-MS analysis. 

PEs levels in after freezing-remelting samples were significantly lower than before ones (mean± 

SD¼2712±2711 and 2711±27221 ppb, respectively). Electrical conductivity (EC) also decrease after 

freezing-remelting of water (mean±SD¼11271±1271 and 21271±2171μs/cm, respectively). 

Significant correlation have been detected between reduction in water EC and elimination PEs from 

water. Dissolved minerals and contaminant in water concentrate and conglomerate in the ice center 

during freezing process and forms white sediments mainly calcium bicarbonate after remelting of 

water. It seems that calcium bicarbonate effectively adsorb PEs and trap in its structures. These 

sediments don’t have significant gastrointestinal absorption and couldn’t pose health consequences. 

Freezing-remelting process could be introduced as effective procedure for water treatment. 

Department of Environmental Health Engineering, 

School of Health, 

Isfahan University of Medical Sciences, 

Key words| Bottled water, phthalate esters, water treatment, water hardness 
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 بررسی روشهای آموزش بهداشت و سبک زندگی سالم : اموزش در سالمت فرد خانواده و جامعه

1یداهلل قاسمی  

 یداهلل قاسمی دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی جندی شاپور اهواز-1

برده  : با برسی های به عمل اماده بر روی مقاالت اموزشی ِ پژوهشی و تحقیقاتی و روشهایی که محققان و پژوهشگران جهت ارتقاع سطح اموزش بکار مقدمه و هدف

م تا با آموزش صحیح و کارآمد در چهار اند به یکسری یافته ها و موارد قابل بحث برخورد شد که موارد مهم ان را بصورت خالصه دربرداشتها و نتایج خود عنوان کرد

ی بعنوان یک چوب بهداشت سالمت فرد خانواده و جامعه به این مهم دست یابیم و هدف اینست که بهترین روش اموزشی را انتخاب کنیم همچنین بعنوان سالمت

 فرهنگ غالب در جامعه نمود پیدا کند.

و  sidو پایگاههای اطالعاتی 1315الی  1311ژوهشی داخلی چاپ شده در طی سالهاس در نشریات علمی پا: با مطالعه مروری و برسی مقاالت چاپ شده  روش کار

pubmed ِِبا کلید واژه های: روش اموزش ِ اموزش بهداشت ِ سبک زندگی سالم ِ سالمت فرد ِ سالمت خانوادهِ سالمت جامعه 

نسانی هر فرد ِ خانواد و جامعه میباشد و در ضمن افزایش هزینه های مراقبتی به همراه این واقعیت که سبک زندگی سالم و سالمتی بعنوان یک حق ا نتایج و یافته ها:

و سبک زندگی سالم اقدامات درمانی نمیتوانند جوابگوی موثری برای سالمتی باشد ما را بر ان داشت که به برسی میزان دانشِ بهداشتی و تاثیر اموزش بهداشت 

 ن اموزشی کاربردی در محور بهداشت سالمت فرد خانواده و جامعه ِ نیازمندهای را برسی کلی کنیم ِکه با توجه به برسی پژوهشها و مطالعاتبپردازیم و برای داشت

اری ِ بطور در این خصوص به این نتیجه رسیده شد که بسیاری از رفتارهای موثر در شرایط سالمت ِ خواه بهبودی یا بیم 1315الی 1311صورت گرفته طی سالهای 

شد و شیوه زندگی را واضح در ارتباط مستقیم تقابل بین شیوه زندگی و محیط اجتماعی میباشد و که با اموزشهای در این خصوص به جوابهای قابل بحثی دست یافته 

وصیات فردی ِ تعامالت اجتماعی و شرایط راهی برای بهداشت سالم و سالمت زیستن بر اساس الگوهای قابل تعریف در رفتار بیان کرده است که تعامل بین خص

اعتقادی و محیطی یک فرد تعیین کننده آن است. و با اموزش مداخله ای در این موضوع جوابها و تاثیرات مثبتی عاید گردید  –فرهنگی  –اقتصادی -زندگی اجتماعی

تی و سالمتی را در برنامه خود گنجانیدند و نیز از الگوهای اعتقادی فرهنگی و ونیز در پژهش و برسی های صورت گرفته دیگر کسانی که تمام ابعداد اموزشی ِ بهداش

اموزش بهداشت و استفاده  رفتاری جهت شکوفا شدنش استفاده کردند موفقیتهای بیشتری را کسب نمودند. و نیز استفاده وکمک ارگانها ِ سازمانها و نهادهای متولی امر

نیز بهره گیری از الگوی های درست اعتقادی ِ فرهنگی در هر منطقه توانست زمینه های الزم را جهت افزایش آگاهی و نگرش  از ابزارهای صحیح و کارامد اموزشی و

ی را جهت ارتقاء های مردمی و همچنین کاهش اختالالت سالمتی و زندگی غیر سالم را فراهم آورد باِ بهره گیری از این الگوها توانستند آموزشهای کارآمدتر

 شتی برسند. رهای سالم ارایه دهند. و با مشارکت دادن افراد بصورت آموزش مداخله ای توانستند به تاثیر مثبتر و نیز آگاهی و نگرش های باالتر بهدارفتا
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های آموزشی زیر : اموزش بصورت  :سالمتی و بهداشت را میتوان بعنوان اعتقاد و فرهنگ غالب هر جامعه ای قرار داد با استفاده از نتیجه گیری و توصیه نتیجه گیری

ک سالمتی بهترین مداخله ای در مدارس)دانش اموزان تحت نظارت مربی بعنوان استاد  مشاور ِ اجراکننده ِ بحث موضوع ِ میتوانند با لمس آموزش بهداشت و در

و نشریات در سطح ملی و محلی ( ایجاد فضاهای آموزشی جهت کار  سفیران اموزشی باشندِ(. استفاده از رسانه های جمعی )برنامه های جذاب تلویزیونی و رادیویی

ایی مثل پارکها مداخله ای و نیز پاسخ دادن به سوالهای مردمی این فضا خواه بصورت مرکز یا فضای مجازی یا اینکه بصورت پمفلتهای جذاب اموزشی در محیطه

دات صحیح غالب در هر منطقه جهت آموزش بهداشت سالمت فرد خانواده و جامعه )برنامه ها وآگهی های استفاده از فرهنگها و اعتقا ایستگاهای اتو بوس ِ مترو و غیره

 محلی از طریق شبکه های محلی(.

 

 الگوهای اعتقادی –روش برسی –برنامه های اموزشی  –سبک زندگی سالم  –اعتقاد  –: فضای اموزش  کلمات کلیدی
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بر رفتارهای خودمراقبتی و الگوی توانمند سازی خانوادهتاثیر آموزش از طریق سخنرانی   

در بیماران دیابت نوع دو   

.4*، ، زهرا عبادی نژاد3، محمد رضا جانی2، محمدرضا رزم آرا1ابراهیم رحمانی مقدم  

 .دانشجوی کارشناسی تکنولوژی جراحی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، بیرجند، ایران -1

 مربی، کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.بیرجند.ایران. -2

 ، ایران.)نویسنده مسئول و ارائه دهنده(: مربی، کارشناس ارشد مرقبت های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند-3

 ی ارشد پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.مربی، کارشناس-4

ن یک برنامه علیرغم شیوع باالی دیابت نوع دو، اغلب مبتالیان به دیابت، درانجام رفتارهای خودمراقبتی کوتاهی میکنند. توانمند سازی بیمار به عنوا مقدمه و هدف:

وانمند آموزش خودمراقبتی و تغییر رفتار در مراقبت دیابت محسوب می شود. هاادف از ایاان تحقیااق بررساای تاثیاار آمااوزش خودمراقبتاای بر تموثر در راستای 

 سازی بیماران مبتالاا بااه دیاباات بااود.

وع دوکه بصورت تصادفی در دوگروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. بیمار مبتال به دیابت ن 41: این پژوهش از نوع مداخله ای تجربی است، که بر روی روش اجرا

دقیقه ای، در  11-11جلسه  5 جامعااه پژوهااش کلیااه بیماران دیاباات نااوع دو کااه بااه مرکااز دیاباات بیمارستان شهدا قاین مراجعه کردند؛ می باشد. آموزش، طی

زشی و ارزشیابی( بصورت جلسات خانوادگی، در کلینیک دیابت اجرا شد. سطح رفتارهای خودمراقبتی چهارگام )تهدید درک شده، مشکل گشایی، مشارکت آمو

دو مرحله قبل و بعداز بیماران در چهار حیطه تغذیه، فعالیت جسمی و ورزش، کنترل عوارض و مصرف دارو و مراقبت از پا با استفاده از پرسشنامه خودمراقبتی، در 

 و آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  spss11. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار اجرای مداخله، سنجیده شد

(. پس p <15/1: یافته ها نشان داد که دو گروه، قبل از مداخله، تفاوت معناداری از نظر سطح رفتارهای خودمراقبتی با یکدیگر ندارند )نتایج یافته هــای پژوهش

(. در حالیکه در 1p>/15زش، سطح رفتارهای خودمراقبتی گروه مداخله، به تفکیک درتمامی حیطه ها و در نمره کل رفتارهای خودمراقبتی افزایش یافت)از اجرای آمو

 گروه شاهد تغییر معناداری مشاهده نشد.

ان مبتال به نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر الگوی توانمند سازی خانواده محور، تاثیر مثبتی در بهبود رفتارهای خودمراقبتی در بیمار نتیجه گیری: 

ود رفتارهای خودمراقبتی بیماران دیابت نوع دو داشته است. لذا نتایج این مطالعه میتواند در سایر بیماری های مزمن و در حیطه های مختلف خدمات پرستاری جهت بهب

 بکارگرفته شود.

 : آموزش، سخنرانی، خود مراقبتی، دیابتکلمات کلیدی
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Introduction: In the body of ministerial policy, an appropriate noble medical ethics in the medical community 

about the need to deepen and broaden the country to be seen But the medical community in the country, mentality and 

as comprehensive a set of essential topics related to medical ethics for health promotion there. Also associated with the 

field of bioethics medical ethics and the profound impact of this matter on public health and community health 

promotion should also be considered. Therefore, this study aimed to evaluate the need to upgrade the hospital system 

from the hospital's medical ethics education. 

Materials & Methods: This scientific review article by searching on Google scholar, magiran, Sid, PubMed and 

iranmedex keywords within the education, medical ethics, health promotion, health systems during 1990 to 2210 was 

conducted. 

Results: The results of Persian literature studies are not only rich in ethical advices that part of it, including 

physicians is ethical characteristics. Persian literature in large order, we can look at them and thought about medical 

ethics and moral looked to traditions and beliefs based on the acquired poets and writers. Medical ethics and the medical 

profession have a long history and can be said historically to five. Doctors performing religious ceremonies were also of 

this period and the fifth period of medical ethics that continues until the end of the twentieth century. 

Discussion: Given the history of medical ethics in the world and the importance of medical ethics education for 

patient safety, according to the ethics of the medical profession and its minimum requirements,  Medical and swore a 

famous historical philosophy of science, history of medicine and the quality of its evolution in different societies and 

cultures And the formation of medical ethics to suit the different cultures in historical societies to maintain health and 

wellness Of course, the exact implications of the concept of medical ethics and education in the academic environment 

is necessary. 

Key words: education, medical ethics, health promotion, health systems 
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یادآوری به تیم سالمت در مورد آنچه همراهان بیماران تحت عمل جراحی زنان باید بدانند: یک مطالعه 

 کیفی

1، محمودجواد طراحی9، احمدرضا زمانی0، اشرف کاظمی 7پور، مرضیه حسن 5نسرین گله دار  

 آباد، ایران.  . نسرین گله دار هیات علمی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم5

 . مرضیه حسن پور دکترای تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.7

 ران.اشرف کاظمی دکترای تخصصی بهداشت باروری، مرکز تحقیقات سالمت زنان، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ای. 0

 دکترای تخصصی پیشگیری و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. . احمدرضا زمانی9

 .ژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران راحی دکترای تخصصی آمار و اپیدمیولو. محمودجواد ط1

 

 طالعات وخانواده درنقش همراه، نیاز به اطالعات برنامه ریزی شده و دریافت آگاهی در مورد بیمار خود دارد. اما اعضای خانواده بیماران همیشه ا :مقدمه و هدف

گیرد، به ویژه تابو بودن سیستم تناسلی در جامعه زنان، دریافت اطالعات در  کنند و نقش آنها در مراقبت از بیمار کمتر مورد توجه قرارمی ریافت نمیتوجه کافی د

 جراحی زنان است. آموزشی مراقبین بیماران تحت عمل کند. هدف مطالعه حاضر تبیین نیازهای اطالعاتی های آنان را دشوارتر می حل خصوص مشکالت و راه

یافته عمیق در یک ساختارمصاحبه نیمه 34ها از آوری دادهاین مطالعه به روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد متعارف و استقرایی انجام شد. برای جمع مواد و روش:

 گیری هدفمند و حداکثر تنوع استفاده شد. مرکز تخصصی زنان و زایمان و با روش نمونه

 "مراقب نیاز اطالعاتی "طبقه اصلی 2طبقه،  5زیر طبقه،  24کد مفهومی،  55معنای تفسیری 175محتوای کیفی در این مطالعه منجر به کشف و پیدایش  تحلیل نتایج:

 گردید. "نیاز به دانستن"و درون مایه "نیاز آموزشی مراقب "و

ها ابراز  مهم مراقبین بیماران نیازمند عمل جراحی زنان در زمان بستری بیمارشان است. آن، از نیازهای "نیاز به دانستن"براساس نتایج پژوهش  :گیری بحث و نتیجه

نماید تا ضمن کسب  داشتند نیازمند دریافت اطالعات و آموزش در همه زمینه ها از پرسنل مرکز درمانی می باشند. دریافت اطالعات و آموزش به مراقبین کمک می

گردد، برنامه های مدونی در  های خود در راستای بهبودی بیمار خود مفید واقع گردند. لذا به مسئولین مرکز بهداشتی درمانی توصیه می آرامش برای انجام بهتر مسئولیت

 جهت آموزش و بر آورده شدن نیازهای اطالعاتی مراقبین در مراکز خود داشته باشند.

 جراحی زنان مراه بیمار، عملنیاز به دانستن، نیاز اطالعاتی، نیاز آموزشی، ه کلمات کلیدی:
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 تاثیر نقاشی بر میزان افسردگی کودکان مبتال به سرطان تحت شیمی درمانی 

3، جهانگیر مقصودی2، زهرا طهماسبی1صدیقه طالکوب  

 . صدیقه طالکوب عضو هیات علمی  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1

 کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. زهرا طهماسبی دانشجوی 2

 . جهانگیر مقصودی استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان3

 

به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد. نقاشی های پیاپی  سالمت روانشناختی و اجتماعی کودکان مبتال به سرطان ممکن است در نتیجه بیماری و درمان آن زمینه و هدف:

کودکان مبتال به  کودکان در طول زمان می تواند در بررسی سازش روانی و اجتماعی آن ها کمک کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نقاشی بر میزان افسردگی

 سرطان تحت شیمی درمانی صورت گرفت.

 

نفر از  15سال مبتال به سرطان تحت شیمی درمانی اجرا شد. پس از تکمیل پرسشنامه  7-12جربی می باشد. که در کودکان روش پژوهش از نوع نیمه ت روش پژوهش:

را کسب کردند، به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از  12کودکانی که نمرات بیشتر از 

جلسه به نقاشی آزاد پرداختند و پس از پایان مداخله مجددا  1س افسردگی کودکان و نوجوانان ماریاکواکس استفاده شد. سپس کودکان در گروه آزمون به مدت مقیا

  پرسشنامه در هر دو گروه تکمیل شد و داده های بدست آمده با روش های آماری توصیفی و استنباطی آنالیز شدند.

 (.P<1/111د)نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات افسردگی کودکان قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمون و کنترل تفاوت معناداری وجود دار یافته ها:

موثر است، بنابراین نقاشی از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که نقاشی در کاهش میزان افسردگی کودکان مبتال به سرطان تحت شیمی درمانی  نتیجه گیری:

 ده قرار گیرد.می تواند به عنوان یک مداخله آسان،ارزان و موثر به وسیله پرستاران برای کمک به کودکان مبتال به سرطان تحت شیمی درمانی، مورد استفا

 نقاشی، افسردگی، کودکان مبتال به سرطان، شیمی درمانی. : کلمات کلیدی
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 : عوامل تهدید کننده سالمت ارگان های حیاتی بدن انسانXRCC5اثرات مصرف الکل بر ژن و پروتئین 

2، نسرین اورعی 2، سید مجتبی میرصانع1سید علیرضا میرصانع*  

 .تکنولوژیست جراحی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.1

 .مدرس اداره آموزش و پرورش، اصفهان، ایران.2

 

کد می گردد و نقش مهمی در ترمیم صدمات وارد شده بر  XRCC1بوسیله ی ژن  X-ray repair cross-complementing 1 (XRCC1پروتئین ) مقدمه:

DNA ( دارد.هدف از این مطالعه بررسی اثرات الکل بر ژن وXRCC1) X-ray repair cross-complementing 1 در ارتباط با ایجاد مشکل برای اندامهای

 بود.حیاتی 

 

 بود. PubMed ،Ovide ،Elsevier and ProQuest.Studies: روش کار بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه با جستجو در پایگاه هایمواد و روشها

 

وشیدن الکل می تواند فعالیت و مصرف الکل وجود دارد. همچنین اظهار داشتند که اعتیاد به ن Arg311Gln:محققان نشان دادند که خطر جدی در افراد با آلل نتایج

با  XRCC1در ژن  Arg311Glnرا با ایجاد پلی مورفیسم کاهش دهد.در تحقیقات متا آنالیز، محققان به این نتیجه رسیدند که پلی مورفیسم  XRCC1پروتئین 

ارسینوما دخیل است و ممکن است مارکرهای پیش بینی استعداد ابتال به بیماری عروق کرونری مرتبط است و این پلی مورفیسم در رشد و گسترش هپاتوسلوالر ک

در ژن  Arg311Glnسم مفیدی در این بیماری باشند. بعالوه، محققان گزارش داده اند که پلی مورفیسم مذکور با افزایش خطر سرطان ریه ارتباط دارد و پلی مورفی

XRCC1 .را می توان به عنوان یک رسک فاکتور برای وقوع گلیوما دانست 

 

است. اعتیاد به الکل مسئله بسیار مهمی برای ایجاد و توسعه  XRCC1باعث کاهش فعالیت پروتئین  XRCC1در ژن  Arg311Gln: پلی مورفیسم نتیجه گیری

 مشکالت مرتبط با این اختالل میباشد.بنابراین عدم مصرف الکل یک روش مطلوبی برای ارتقای سالمت اجتماعی است.

 

 ، ارگان های حیاتی XRCC1: الکل، پروتئین کلمات کلیدی



 
 
 

001 
 

های دخترانهبررسی ارتباط عملکرد خانواده و عزت نفس در دانش آموزان دبیرستان  

5932 -39شهر اصفهان در سال تحصیلی  

 4، مژگان جوکار3، ماهرخ کشوری2، عبدا.. رضایی1سمیه پاکی

  پرستاری سالمت جامعه و سالمندیکارشناسی ارشد آموزش پرستاری سالمت جامعه، مربی گروه  .1

 مربی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایران .2

 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایران -استادیار پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری  .3

 وم پزشکی، اصفهان، ایرانمربی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه عل .4

نفس  : نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی هر فرد به شمار می رود. در طول این دوره نوجوانان با مشکالت بسیاری از جمله کاهش عزتمقدمه و هدف

درونی شخصیتی باشد اما در این میان، نقش خانواده در شکل مواجه می شوند. عزت نفس نوجوانان می تواند متأثر از عوامل مختلفی هم چون مدرسه، دوستان، عوامل 

های دخترانه شهر گیری عزت نفس بسیار اساسی به نظر می رسد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط عملکرد خانواده و عزت نفس در دانش آموزان دبیرستان 

 اصفهان انجام شده است.

نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر اصفهان که دارای  237وش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای برروی این پژوهش توصیفی همبستگی با ر روش اجرا:

ای تجزیه و تحلیل داده شرایط ورود به پژوهش بودند انجام گردید. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه های استاندارد عملکرد خانواده بلوم و عزت نفس پوپ بود. بر

 استفاده شد. spssفزار ها از نرم ا

%(در سطح متوسط 5/51%(و عملکرد خانواده )5/45: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اکثریت نمونه های مورد بررسی عزت نفس )نتایج یافته های پژوهش

جسمانی( همبستگی معناداری مشاهده گردید و نیز  داشتند. بین ابعاد عملکرد خانواده و حیطه های عزت نفس )به جزء فقدان استقالل و عزت نفس عمومی، تحصیلی و

( از سایر متغیرها بیشتر بود. همچنین از بین ابعاد عملکرد خانواده، فقدان استقالل با خرده p ،131/1=r<11/1همبستگی بین آرمان خانواده وعزت نفس خانوادگی)

 مقیاس عزت نفس خانوادگی رابطه منفی معناداری داشت. 

یافته های این پژوهش نشان داد که عزت نفس نوجوانان با عملکرد خانواده آن ها همبستگی باالیی دارد. لذا به منظور ارتقاء عزت نفس  ی:بحث و نتیجه گیر

اران تنظیم و ص پرستنوجوانان بایستی برنامه های توانمند سازی خانواده محور در خصوص بهبود و تقویت عملکرد آنان توسط ارائه دهندگان خدمات سالمتی به خصو

 اجرا گردد.

 : خانواده، عزت نفس، نوجوانانواژگان کلیدی
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 تاثیر آموزش مبتنی بر نیاز پیشگیری از سقوط بر فعالیت های روزمره زندگی سالمندان شهر اصفهان

*عبداله رضائی دهاقانی ،مرضیه قاسمی   

 

 عضوهیئت علمی گروه سالمت جامعه دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  .1

rezaei@nm.mui.ac.ir 

 کارشناس ارشد پرستاری  .2

  
 موضوع سقوط در سالمندان از اهمیت زیادی برخوردار می باشد . حتی اگر اسیب فیزیکی رخ ندهد سبب ایجاد  ترس از افتادن مجدد و در نتیجه زمینه و هدف:

ف تعیین تاثیر ا هدکاهش فعالیت های سالمند می گردد.به دلیل شیوع سقوط در این افراد پیشگیری از آن امری ضروری است.لذا نظر به اهمیت موضوع مطالعه ای ب

 اموزش مبتنی بر نیاز پیشگیری از سقوط بر فعالیت های روزمره زندگی سالمندان انجام گردید.

 

سال و باالتر مراجعه کننده به مراکز سالمت شهر اصفهان   11پژوهش حاضر یک مطالعه ی نیمه تجربی است و جامعه ی پژوهش را کلیه ی سالمندان  روش کار:

مرکز سالمت مورد مطالعه قرار گرفتند.ابزار مورد استفاده در این پژوهش  4سالمند در  15ین مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای تشکیل می دهند.در ا

ته ها مورد تجزیه و تحلیل و ازمون های توصیفی و استنباطی یاف  spssبود. پس از جمع اوری داده ها با استفاده از نرم افزار  پرسشنامه ی فعالیت های روزمره زندگی

 قرار گرفت.

بالفاصله بعد از و یک ماه بعد از مداخله وجود ,نتایج نشان داد که اختالف معنادار اماری در گروه ازمون بین میانگین نمره ی فعالیت های روزمره زندگی قبل یافته ها:

 داخله وجود نداشت. در گروه کنترل هیچ اختالف معناداری بین سه زمان وجود نداشت.دارد اما تفاوت معناداری بین دو زمان بالفاصله بعد و یک ماه بعد از م

 اجرای برنامه ی اموزش پیشگیری از سقوط سبب بهبود فعالیت های روزمره  ی زندگی سالمندان در گروه مداخله شد.  :نتیجه گیری

 فعالیت های روزمره زندگی-پیشگیری از سقوط-موزش آ  :واژه های کلیدی

 

 

mailto:rezaei@nm.mui.ac.ir
mailto:rezaei@nm.mui.ac.ir
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 تاثیر فعالیت فیزیکی بر زنان در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان

 2، زهرا اکبرزاده1زهره سلیمانی منفرد

 زهره سلیمانی منفرد دانشجوی کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .1

 گروه ماماییزهرا اکبرزاده دانشجوی کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، عضو هیأت علمی  .2

هدف:بارداری، زایمان و پس از آن دوران های خاصی در زندگی زنان هستند که به طور طبیعی آنان را در معرض کاهش فعالیت فیزیکی قرار  چکیده:

. هدف از این می دهد. شواهد زیادی نشان می دهند که فعالیت فیزیکی به عنوان یک روش موثر برای کاهش عوارض در بارداری وپس از آن می باشد

 مطالعه تعیین ثاثیرات فعالیت فیزیکی در دوران بارداری، زایمان و پس از آن است.

مقاله در طول  11انجام شدو SID، گوگل اسکوالر و PubMedاین مرور سیستماتیک از طریق جستجو در پایگاه داده های مانند  مواد و روش ها:

 مورد بررسی قرار گرفت. منتشر شده در ایران در این مطالعه 2111-2111

علیرغم نگرانی خانم های باردار درباره ی فعالیت فیزیکی توافق عمومی وجود دارد که بیشتر خانم های باردار بدون نگرانی از خطر آسیب  یافته ها:

تالالت خواب و... دارد.هم چنین دیدن خود و جنین می توانند ورزش کنند. فعالیت فیزیکی در بارداری اثراتی هم چون کاهش کمردرد، اضطراب، اخ

هفته اول بارداری یک عامل مهم در پیشگیری از فشارخون است.فعالیت فیزیکی طول مرحله فعال زایمان را کوتاه تر می 21انجام فعالیت فیزیکی در طی 

ان را قابل تحمل تر می کند. در برخی کند و باعث کاهش میزان سزارین و مکونیومی بودن مایع آمنیوتیک و زجر جنینی می شود و درد های زایم

متفاوتی به مطالعات ارتباطی بین امتیاز باالی آپگار و ورزش در بارداری وجود داشته است. درمورد ارتباط بین ورزش و وزن هنگام تولد نوزاد نتایج 

وارد افسردگی و اضطراب، بهبود خلق و خو، کاهش دست آمده است. تاثیرات فعالیت فیزیکی پس از زایمان شامل بهبود فعالیت قلبی عروقی، کاهش م

 وزن و حفظ توده استخوانی در دوران شیردهی می باشد. در مقایسه با فعالیت در محیط خشک، فعالیت های هوازی آبی منافع بیش تری دارد.

احتمالی در دوران بارداری و پس ازآن می  نتایج این مطالعه نشان می دهد که فعالیت فیزیکی به عنوان یک روش متمم باعث کاهش عوارض نتیجه:

 شود. بنابراین توصیه می شود زنان بارداردر این دوران فعالیت های فیزیکی مناسب داشته باشند.

 فعالیت فیزیکی، بارداری، زایمان کلیدواژه:
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 تاثیر برنامه آموزشی مدیریت پسماند بر میزان آگاهی کارکنان بخش مامایی

 مریم شهر اصفهان بیمارستان عیسی بن 

 2فرزانه حمزه، 1فهیمه جعفری

 

  اصفهان پزشکی علوم دانشگاه مریم، بن عیسی بیمارستان بیماران، و همگانی آموزش مسئول پرستاری، ارشد کارشناسی جعفری فهیمه .1

 اصفهانفرزانه حمزه کارشناس بهداشت محیط مسئول بهداشت بیمارستان عیسی بن مریم )ع(، دانشگاه علوم پزشکی  .2

 

ت مدیریت پسماند های بیمارستانی به استراتژی ها چند جانبه نیاز دارد. از طرفی با اجرایی شدن طرح تحول سالمت، الزام و به کارگیری درس مقدمه:

ین تعیشیوه های مدیریت و تفکیک زباله های بیمارستانی، نقش موثری در کنترل عفونت های بیمارستانی خواهد داشت. بنابراین پژوهش حاضر با هدف 

 انجام شد.  1313تاثیر برنامه آموزشی مدیریت پسماند بر میزان آگاهی کارکنان بخش مامایی بیمارستان عیسی بن مریم شهر اصفهان در سال 

 

مونه نفر از پرسنل بخش مامایی به طور تصادفی به عنوان ن 24پژوهش حاضر از نوع کارازمایی بالینی یک گروهی با طرح قبل و بعد است.  روش اجرا:

بر اساس قوانین مدیریت پسماند جمع آوری شد. همچنین با پرسشنامه محقق ساخته )با روایی و پایایی چک لیست انتخاب شدند. داده ها با استفاده از 

د، قوانین و تایید شده( میزان اگاهی کلیه پرسنل از مدیریت پسماند بررسی شد. سه جلسه اموزش گروهی هر هفته یک ساعت در مورد مدیریت پسمان

نحراف اهمیت ان به پرسنل شاغل در بخش صورت گرفت. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی و آزمون های تی زوج، میانگین، ا

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  SPSS.11معیار و.. و نرم افزار 

 

ین برنامه مدیریت پسماند می تواند بر نحوه تفکیک سازی پسماند بیمارستانی موثر بوده و نیز : یافته ها نشان داد که ارائه انتایج یافته های پژوهش

 (.P<11111میانگین نمرات اگاهی پرسنل دو ماه بعد از مداخله افزایش معناداری نسبت به قبل داشته است )

 

اجرای کارگاه های آموزشی مرتبط در سایر بخش های بیمارستان  بنابراین پیشنهاد می شود مسئولین و مدیران آموزشی نسبت به بحث و نتیجه گیری:

 نیز اقدام نمایند. 

 

 آگاهی، بیمارستان، طرح تحول سالمت، کنترل عفونت، مدیریت پسماند کلمات کلیدی:
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 مقایسه رفتارهای ارتقاء دهنده سالمتی دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2، زهرا باقرصاد1شیرازیمریم   

 ایران. مریم شیرازی هیئت علمی )مربی(، گروه پرستای سالمت جامعه و سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،     .3

 ایران.زهرا باقرصاد کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،  .4

قشری که در  رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت یکی از معیارهای تعیین کننده سالمت می باشد. به دلیل اهمیت سالمت دانشجویان گروه علوم پزشکی به عنوان مقدمه:

 "شجویان پرستاری، مامایی و اتاق عملتعیین و مقایسه رفتارهای ارتقاء دهنده سالمتی در دان"آینده نزدیک مسئولیت ارائه خدمت به مردم را دارند، این مطالعه با هدف 

 انجام شده است. 

دانشجو در سه رشته پرستاری، مامایی و اتاق عمل که با روش سهمیه بندی انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار  151مقطعی بر روی -این مطالعه توصیفی روش کار:

 SPSSبود. داده ها در نرم افزار  (HPLP II)رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت اندارد جمع آوری داده ها شامل چک لیست مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه است

 وارد و با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 15نسخه 

(. همچنین بیشترین میانگین 15/141±15/15ستاری و اتاق عمل بود )میانگین نمره کل رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در دانشجویان مامایی بیشتر از دو رشته پر نتایج:

( 71/21±21/4(، و در رشته اتاق عمل مربوط به روابط بین فردی )51/27±25/5و  33/21±11/5نمره کسب شده در رشته پرستاری و مامایی مربوط به رشد روحی )

(، اما میانگین نمره کلی رفتارهای p=115/1ذیه در سه رشته پرستاری، مامایی و اتاق عمل یکسان نبود )بود. میانگین نمره رفتارهای ارتقاء دهنده سالمتی در حیطه تغ

 (.p>15/1ارتقاء دهنده سالمتی و بقیه حیطه های آن در بین سه رشته اختالف معنادار نداشت )

رفتارهای ارتقاءدهنده سالمتی در دانشجویان در حد قابل قبول می باشد، ولی : بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه، اگرچه میانگین امتیاز بحث و نتیجه گیری

 نیاز به اجرای مداخالت الزم جهت حفظ و بهبود سبک زندگی ارتقادهنده سالمت دانشجویان احساس می شود.

 ارتقاء سالمت، دانشجو، پرستاری، مامایی، اتاق عمل کلمات کلیدی:
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درمانی دربیماران مبتال به سکته مغزیمطالعه ی مروری بر ماساژ   

1، ژیال البرزی3، نگار مهرگان2، یعقوب مدملی1امینه عبیداوی*  

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران  .1

 شجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایرانجراحی، کمیته ی تحقیقات دان -کارشناس ارشدپرستاری داخلی  .2

 .دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران 3

 ز، ایران. دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهوا4

 

مار : سکته مغزی یک بیماری ناتوان کننده می باشد که استقالل بیمار را در انجام فعالیت های روزمره به شدت محدود نموده و باعث اضطراب بیمقدمه و هدف

این مقاله ارایه تاثیرات ماساژ درمانی در  میشود. یکی ازاقداماتی که در کمک به بهبودی سریعتربیماران مبتالبه سکته مغزی موثرمی باشد، ماساژدرمانی است.هدف

 بیماران مبتال به سکته ی مغزی که طی مطالعات مختلف تایید شده است می باشد.

با استفاده از کلید واژه Web of Science ،Magiran ،ISI ،SID ،PubMed: در این مطالعه مقاالت معتبر علمی نمایه شده در بانک های اطالعاتی ، روش ها

مقاله مداخله ای ، از  41کته مغزی، ماساژ درمانی، ماساژ بدن، طب مکمل، شاخص های فیزیولوژیک، درد، اضطراب مورد جستجو قرار گرفت و در مجموع های س

 مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفت. 2111تا1111سال 

ه طور موثری تعدادی از پیامدها را در بیماران مبتال به سکته مغزی بهبود بخشد.این : مروری بر مطالعات انجام شده نشان می دهدکه ماساژ درمانی می تواند ب یافته ها

و جریان خون و  پیامدها شامل :کاهش درد، اضطراب، ضربان قلب، تعدادتنفس، فشارخون، فشار متوسط شریانی وافزایش درصداشباع اکسیژن شریانی، حرارت پوستی

 ر می شود.همچنین موجب بهبود ارتباط پرستار و بیما

د بنابراین می : اکثر یافته هافعالیت پاراسمپاتیکی بدنبال ماساژرانشان میدهندکه باعث تغییردرپاسخهای فیزیولوژیک، کاهش اضطراب و دردبیماران میگردنتیجه گیری

کرد.بدین ترتیب میتوان بااستفاده ازیک روش ساده،  توان این روش را به عنوان روشی مکمل درکنار درمان معمول سکته مغزی جهت افزایش بهبودی بیماران استفاده

 کم هزینه وغیرتهاجمی ازاضطراب بیماران کاست وسبب پایدارنگهداشتن شاخصهای فیزیولوژیک وکاهش عوارض ناشی ازباالبودن عالیم حیاتی شد.

 ماساژ درمانی، طب مکمل، سکته مغزی، شاخص های فیزیولوژیک، اضطراب، درد  کلیدواژه ها:
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 تاثیر ذغال اخته بر پیشگیری  از عفونت های ادرای در  بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس با مثانه نوروژنیک

 فاطمه نظری

پرستاری سالمت بزرگسال، ایران،  دانشجوی دکترای مرکز تحقیقات علوم اعصاب، عضو هیئت علمی دانشکدۀ پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه

nazari@nm.mui.ac.ir E-mail 

 

ت. مبتالیان  به مولتیپل اسکلروزیس ) ام اس ( یک بیماری مزمن التهابی و خود ایمن سیستم اعصاب مرکزی  وشایعترین علت ناتوانی عصبی در بالغین جوان اس مقدمه:

اری بسیاری از بیماران مبتال به ام اس  به عنوان یک نشانه مثانه نوروژنیک ام اس عالئم عصبی و ادراری مختلف ، در طول  دوره بیماری گزارش می نمایند. عالئم ادر

ی از از بیماران مبتال به ام اس رخ می دهد و می تواند منجر به دیس فونکسیون و موربیدیتی قابل توجهی شود این بیماران  به دالیلی  با برخ ٪51-51می باشد  که در 

ادرار، استاز ادراری و استفاده از کاتتر روبرو می شوند  که آنها  را در معرض خطر باالی ابتال به عفونت های دستگاه ادراری مشکالت ادراری به ویژه بی اختیاری 

(UTIقرار داده واگر درمان نشوند می تواند منجر به عفونت سیستمیک  و سپتی سمی شود و حتی عواقب جدی از جمله صدمه دائمی کلیه ها ایجاد  ) نماید. 

فونت ادراری ، این مطالعه یک مرور سیستماتیک است که با استفاده از مقاالت ایندکس شده در سایت های معتبر و مطالعه کتابخانه ای با کلید واژه ها  ع  :شرو

 . پیشگیری ، ذغال اخته بدست آمده است

دلیل طبیعت عود مکررشان ،  درمان  متمرکز بر پیشگیری از عفونت ادراری بهعفونت های دستگاه ادراری تحتانی در ام اس بسیار شایع و هدف اصلی نتایج پژوهش: 

ال اخته یک جایگزین افزایش مقاومت ضد میکروبی و هزینه های پزشکی ناشی از درمان است  . نیاز به درمان جایگزین برای پیشگیری از عفونت ادراری مشهود و ذغ

درصد از  1/34که نشان داد که      McGuiness یی بالینی برای بیماران مبتال به مثانه نوروژنیک از جمله مطالعهدر این راستا چندین کارآزما .غیر دارویی است 

درصد از افراد دریافت کننده پالسبو، عفونت مجاری ادراری تحتانی داشتند و تفاوت آماری معنی داری بین  4/32میلی گرم از زغال اخته دریافت و  5111بیمارانی که  

وجود = P 13/1( با ٪34( در مقایسه با گروه دارونما )٪13گروه وجود نداشت اما مطالعه هس و همکاران نشان داد که عفونت ادراری کمتری در گروه ذغال اخته  ) دو

 داشت.

موثر باشد اما مطالعات بیشتری برای روشن کردن  عصاره ذغال اخته  می تواند  عود عفونت ها را کاهش و در  بهبود کیفیت زندگی  مبتالیان به ام اس  نتیجه گیری  :

 .اثر ذغال اخته در این زمینه مورد نیاز است
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5931بررسی تاثیر مدل مراقبت مشارکتی بر حمایت اجتماعی و خودکارآمدی سالمندان شهر ایالم در سال   

 *2، مینو متقی1میالد برجی

 اسالمی، واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهان، ایران.دانشجوی ارشد پرستاری سالمت جامعه، دانشگاه آزاد -1

 دکترای پرستاری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهان، ایران. -2

 

باعث تغییراتی در  سالمندی در قرن حاضر به دلیل افزایش امید به زندگی و کم شدن میزان تولد در دنیا، به یک پدیده مهم و جهانی تبدیل شده است. سالمندی مقدمه:

آمدی سالمندان میزان حمایت اجتماعی و خودباوری می شود به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مدل مراقبت مشارکتی بر حمایت اجتماعی و خودکار

 شهر ایالم انجام شد.

های زمانی اندازه گیری قبل از مداخله، یک، دو و سه ماه بعد از مداخله بر روی : کارآزمایی بالینی حاضر با داشتن گروه های قبل و بعد از مداخله در فاصله روش کار

نفر (قرار داده شدند. سپس  41نفر( و شاهد) 41نفر از سالمندان به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمون) 51انجام شد. تعداد  1315سالمندان شهر ایالم در سال 

ماه اجرا گردید. مدل مراقبت مشارکتی شامل مراحل انگیزش، آماده سازی، درگیری  3دقیقه ای و در  11-11جلسه  5در  آموزش های مبتنی بر مدل مراقبت مشارکتی

( و پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی Duke Social Support Scaleسازی و ارزشیابی می باشد. داداه ها با استفاده از پرسشنامه حمایت اجتماعی دوک)

(GSE جمع ) آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم ازارSPSS21 .انجام شد 

 

اری مشاهده یافته های مطالعه حاضر نشان داد که قبل از مداخله بین حمایت اجتماعی و خودکارآمدی سالمندان گروه آزمون و کنترل تفاوت آماری معنی د یافته ها:

 (.P</.15ت مشارکتی سالمندان از میزان حمایت اجتماعی و سالمت عمومی بیشتری برخوردار بودند)( اما بعد از اجرای مدل مراقبP>/.15نشد)

 

مداخله  : با توجه به اینکه اجرای مدل مراقبت مشارکتی باعث افزایش میزان حمایت اجتماعی و خودکارآمدی سالمندان شده بود، بنابراین اجرای ایننتیجه گیری

 ای بالینی به سالمندن توصیه می گردد.پرستاری در ارائه مراقبت ه

 

 : مدل مراقبت مشارکتی، سالمند، حمایت اجتماعی، خودکارآمدیواژه های کلیدی
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  بررسی تاثیر مراقبت پرستاری بازدید از منزل مبتنی بر حساسیت زدایی بر استرس بیماران مبتال به سرطان

 گوارش: کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده

2و1برجیمیالد   

 دانشجوی ارشد پرستاری سالمت جامعه، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اصفهان)خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان،ایران-1

 پرستار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایران-2

 

ا می باشند و برای درمان استرس آنها از روش های دارویی و غیر دارویی استفاده می شود. از روش های غیر سرطان های گوارشی سومین سرطان موجود در دنی مقدمه:

اثیر برنامه دارویی  کاهش استرس می توان به تکنیک حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد اشاره کرد، به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف تعیین ت

 از منزل مبتنی بر حساسیت زدایی بر استرس بیماران مبتال به سرطان انجام شد.مراقبت پرستاری بازدید 

 

گوارش شهر ایالم انجام شد و بیماران به صورت تصادفی در دو گروه   روی بیماران مبتال به سرطان 1315مواد و روش ها: کارآزمایی بالینی حاضر در سال 

دقیقه طبق پروتکل تکنیک حساسیت زدایی با حرکات  11تا  45جلسه و هر بار بین  2مراقبت پرستاری در منزل در نفر( تقسیم بندی شدند. 31نفر( و کنترل)31آزمون)

 تجزیه و تحلیل شدند. spss21چشم و پردازش مجدد انجام شد. پس از جمع آوری داده ها، اطالعات با استفاده از نرم افزار 

 

هزار در ماه  511، درآمد کمتر از 44%(3/73، تحصیالت زیر دیپلم)31%(11شتر بیماران شرکت کننده در این مطالعه مرد)یافته های این مطاله نشان داد که بی یافته ها:

سال بودند. قبل از مداخله بین میانگین استرس ادراک شده بیماران تفاوت آماری معنی داری مشاهده  15/11±55/11با میانگین سنی  31%(15، دارای همسر)%35(3/13)

 (.P</.15اما بعد از مداخله استرس ادراک شده بیماران گروه آزمون کاهش معنی داری داشته است) نشد

 

اجرای این نوع با توحه به تاثیر برنامه مراقبت پرستاری مبتنی بازدید از منزل مبتنی بر حساسیت زدایی بر کاهش استرس بیماران مبتال به سرطان گوارش  نتیجه گیری:

 .مداخالت و آموزش به بیماران در راستای گسترش رسالت پرستاری سالمت جامعه در جهت ارتقاء وضعیت سالمت بیماران توصیه  می شود

 

 مراقبت پرستاری، بازدید از منزل، استرس، حساسیت زدایی  واژگان کلیدی:
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 تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی خودکارآمدی بر کنترل قند خون مبتالیان به دیابت نوع دو

4، غالمرضا شریفی راد3، بهزاد مهکی1، سید همام الدین 2، فیروزه مصطفوی1مهنوش رئیسی  

 

 بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایراناستادیار، گروه آموزش  .1

 دانشیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران .2

 .ایران اصفهان، اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده اپیدمیولوژی، و آمار استادیار، گروه .3

 استاد، گروه بهداشت عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی قم، قم، ایران )نویسنده مسئول(  .4

 
 

د جهت ارتقاء مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی خودکارآمدی با تاثیر گذاری بر دو سازه خودکارآمدی و انتظارات پیام زمینه:

  تالیان به دیابت نوع دو انجام پذیرفت.خودمراقبتی و کنترل قند خون در مب

 

بیمار مبتال به دیابت نوع دو صورت گرفت که به طور تصادفی به دو  51پس آزمون با گروه کنترل تصادفی شده، بر روی  -این مطالعه پیش آزمون مواد و روش ها :

و مشاوره چهره به چهره متمرکز بر استراتژیهای ارتقاء دهنده ی خودکارآمدی و جلسه مداخله آموزشی گروهی 1گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله در 

شده و با توجه به تمام انتظارات پیامد شرکت نمودند. داده ها از طریق تست آزمایشگاهی و تکمیل پرسشنامه در مقاطع قبل، سه و شش ماه بعد از مداخله جمع آوری 

و با بکارگیری آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون آنالیز واریانس با اندازه های تکراری  SPSSوسط نرم افزار آماری مقاطع زمانی مورد بررسی قرار گرفته و ت

 تجزیه و تحلیل گردید. 

 

افتند. کاهش در گروه مداخله میانگین نمرات آگاهی، خودکارآمدی، انتظارات پیامد و خودمراقبتی سه و شش ماه پس از مداخله به طور معناداری افزایش ی یافته ها:

تفاوت معناداری در بیماران شش ماه پس از مداخله آموزشی در مقایسه با گروه کنترل دیده شد. سه و شش ماه پس از مداخله آموزشی  HbA1cمعنی داری در 

ی در دو حیطه خود پایشی میانگین نمرات حیطه های تغذیه، فعالیت بدنی و مراقبت از پا در دو گروه مداخله و کنترل دیده شد. پس از مداخله آموزشی تفاوت معنادار

  قند خون و مصرف داروها دیده نشد.

 

بتنی بر الگوی خودکارآمدی در بهبود خودمراقبتی و به دنبال آن کاهش قند خون در مبتالیان به دیابت نتایج این مطالعه نشان داد که مداخله آموزشی م نتیجه گیری:

  موثر است، لذا استفاده از این استراتژی ها در برنامه درمانی و کنترل بیماری در مبتالیان به دیابت توصیه می گردد.

 

 دیابت نوع دو.آموزش بهداشت، خودمراقبتی،  خودکارآمدی، کلید واژه ها:
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 طب مکمل و جایگزین در زنان مبتال به سرطان پستان

1سیما قزلباش  

 کارشناس ارشد پرستاری -.سیما قزلباش، مربی1

لیانه سرطان پستان همچنان به عنوان یکی از دالیل منجر به مرگ ناشی از سرطان ها در زنان سراسر جهان شناخته می شود که شیوع و مرگ و میر سا مقدمه و هدف:

مهمی در میزان بقاء ناشی از آن طبق گزارشات رو به افزایش می باشد. کاربرد طب مکمل و جایگزین در کنترل و تسکین عوارض جانبی مرتبط با درمان سرطان نقش 

 و کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان ایفا می کند. 

استفاده « science direct ،pubmed scopus ،google scholar»این مطالعه یک مرور جامع است که با جستجوی وسیع در پایگاههای اطالعاتی  روش اجرا:

 انجام شد.« مراقبت تسکینی و درمان سرطانسرطان پستان، طب مکمل و جایگزین، »از کلیدواژه های 

هدف بیماران  : طب مکمل و جایگزین مربوط به مجموعه وسیعی از اقدامات مراقبت سالمت، نظیر طب فشاری و داروهای گیاهی و ویتامینها می باشد. بیشتریننتایج

ی مرتبط با سرطان و رایجترین رده طب مکمل و جایگزین مورد استفاده مربوط مبتال به سرطان پستان از کاربرد طب مکمل و جایگزین تخفیف دیسترسهای روانشناخت

 به مکمل های غذایی بود و در مقاالت بیشترین کاربرد، در گروه بیماران تحت شیمی درمانی گزارش شده است. 

اوانی باالیی را نشان می دهد. پرستاران انکولوژی در موقعیت : کاربرد طب مکمل و جایگزین در بیماران مبتال به سرطان پستان طبق مطالعات فربحث و نتیجه گیری

مفید برای رفع آنها را کلیدی قرار دارند تا نشانه های مرتبط با عوارض ناشی از درمان های سرطان را در بیماران شناسایی نموده و رده های طب مکمل و جایگزین 

 مرتبط با سرطان در آنان گردند.  تشخیص دهند و متعاقبا سبب تخفیف دیسترس های روانشناختی

 : سرطان پستان، طب مکمل و جایگزین، مراقبت تسکینی و درمان سرطانکلمات کلیدی
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 بررسی تاثیر زنجبیل بر تهوع بیماران تحت شیمی درمانی

 4، معصومه صالحی3، بتول نیسی2، یعقوب مدملی1فاطمه رستمی

 کمیته تحقیقات علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران.فاطمه رستمی دانشجو کارشناسی پرستاری، عضو  .1

اپور اهواز، یعقوب مدملی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دبیر علمیکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی ش  .2

 اهواز، ایران.

 ده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران.بتول نیسی دانشجوی کارشناسی مامایی، عضو کمیته تحقیقات دانشک .3

 معصومه صالحی کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران .4

 

%بیماران از فاز پیش بینی شده تهوع و اکثریت بیماران از 31شیمی درمانی یکی از درمانهای شایع سرطان است که شایعترین عارضه آن تهوع و استفراغ است.  مقدمه:

و ترکیبات غیرفرار مانند جینجرول و فاز حاد تهوع رنج میبرند. زنجبیل دارای ترکیبات ساختاری آن مواد مختلفی نظیر کربوهیدراتها، اسیدهای چرب آلی، اسیدآمینه 

لذا مطالعه حاضر با شوکااول میباشد که بعنوان یک ماده گیاهی در طب سنتی بعضی کشورها جهت مداوای تهوع و استفراغ و تعدیل بیماری صبحگاهی به کار میرود. 

 هدف مروری بر تاثیر زنجبیل بر تهوع بیماران تحت شیمی درمانی صورت گرفته است.

، Magiran ،SID ،Google scholar ،Pubmed: این پژوهش یک مطالعه مروری سیستماتیک است که ازطریق جستجو در پایگاه های جستجوروش 

Amedeo  ،با کلیدواژه زنجبیل، شیمی درمانی، تهوعGinger ،Chemotherapy  مطالعه یافت شد که از 37صورت گرفت و تعداد 2111تا  2111طی سالهای

 که اثر زنجبیل بر تهوع انجام شده بود استفاده شد و سایرمطالعات که بر روی اثرات دیگر زنجبیل انجام شده بودند خارج شد.عدد آنها 23

اد تفراغ حدرتمامی مطالعات مصرف زنجبیل ایمن و بدون عارضه جانبی بوده است.درمطالعات مختلف مقایسه بین دارونما و زنجیل مشاهده شد که تعداد اس یافته ها:

(.در مطالعات بسیاری مشاهده شد اختالف معناداری از نظرکنترل کامل استفراغ P=1/14بطور معناداری در رابطه با مصرف زنجبیل نسبت به دارونما کاهش یافته است)

ن وجود درمطالعه دیگری مشاهده شد زنجبیل بر تهوع ( واثر زنجبیل را برابر با متوکلوپرامید دانسته اند. باایP<1/11بین زنجبیل ومتوکلوپرامید در فازحاد وجود ندارد)

گرم زنجبیل بر تهوع و استفراغ بیماران موثر بوده 1(این درحالیست که در سایرمطالعات مصرف روزانهP =1/13در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل تاثیری ندارد)

  است.
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داروی متوکلوپرامید برابر بوده است این درحالیست که داروهای شیمیایی عارضه جانبی دارند ولیکن با با توجه به نتایج مطالعات مختلف اثر زنجبیل و  نتیجه گیری:

یگزینی قرصهای مصرف زنجبیل هیچگونه عارضه جانبی مشاهده نشده است پس مقرون به صرفه تر و از نظرسالمتی بهتراست لذا توصیه میشود تصمیماتی مبنی برجا

 گردد.زنجبیل بااین دارو اتخاذ 

 

 زنجبیل، تهوع، استفراغ، شیمی درمانی. کلیدواژه:
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ای والدین نوجوانان شهر اصفهان  ی آموزشی بر حمایت اجتماعی تغذیه ی مداخله بررسی تاثیر یک برنامه  

3سرکار خانم سهیال احسان پور-2خانم دکتر اشرف کاظمی-1فاطمه مختاری  

2.Student research Committee, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, 
Iran.f.mokhtary@ymail.com 

1. Department of Reproductive Health, women’s health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of 
Medical Sciences, Isfahan, Iran. kazemi@nm.mui.ac.ir 

3. Department of Medical Education, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan. 

ehsanpour@nm.mui.ac.ir 

 

ی آموزشی بر سطح های مختلف است و در مطالعه حاضر تاثیر برنامه مداخلهحمایت اجتماعی یکی از عوامل مهم موثر بر رفتارهای مرتبط با سالمت در گروه مقدمه:

 درک و دریافت حمایت اجتماعی نوجوانان برای دریافت تغذیه سالم ارزیابی شده است.

 

ها در دو ایران در دو گروه انجام شد. تخصیص تصادفی نمونه-سال در اصفهان 15-12دختر نوجوان  13نی بر روی والدین : این مطالعه کارآزمایی میداروش کار

شد. آموزش داده شده  گروه مداخله و عدم مداخله انجام شد. دریافت و درک نوجوان از حمایت اجتماعی والدین برای تغذیه سالم با استفاده از پرسشنامه ارزیابی

های فراگرفته شده به فرزندان و چگونگی ارائه حمایت اجتماعی : آموزش والدین در مورد نحوه برقراری ارتباط مناسب با نوجوانان خود، چگونگی ارائه آموزششامل

و بحث گروهی و بیان تجربیات  درسه بعد اطالعاتی، عاطفی و دسترسی و بر اساس یک راهنمای آموزشی مدون بود. آموزش با استفاده از اسالید، سخنرانی ، جزوه

ه پس از آموزش والدین انجام شد. پس از مداخله آموزشی بر روی والدین مجدداً دریافت و درک نوجوانان از حمایت اجتماعی والدین برای تغذیه سالم یک ما

 در نظر گرفته شد.15/1های آماری ارزیابی شد. سطح معنی دار برای آزمون

 

 ای بین دو گروه تفاوت معنادار مشاهده نشد.نشان داد میانگین سطح درک حمایت اجتماعی و دریافت حمایت اجتماعی تغذیه نتایج تحقیق ها:یافته

 

 مداخله آموزشی بر روی والدین باعث افزایش درک و دریافت حمایت اجتماعی برای دریافت تغذیه سالم در مرحله ابتدایی نوجوانی نمیشود. نتیجه گیری:

 

 نیمه تجربی، حمایت اجتماعی، والدین، نوجوانی ، تغذیه. کلیدی:کلمات 

 

mailto:Iran.f.mokhtary@ymail.com
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 بررسی رابطه بین کیفیت خواب و شادی و نشاط درسالمندان

 5، مرضیه بیگم بیگدلی شاملو 4شادیه کنعانی، 3، شقایق سلطانی2گلنوش بختیاری، 1 یعقوب مدملی

 یعقوب مدملی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران  .1

 گلنوش بختیاری دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران .2

 ی هوشبری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایرانشقایق سلطانی دانشجوی کارشناس .3

 شادیه کنعانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران  .4

 ، دزفول، ایرانمرضیه بیگم بیگدلی شاملو کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول .5
 

خواب و استراحت، فرایند سالمندی اگرچه از روند طبیعی وابسته به تغییرات زمانی پیروی میکند اما عوامل تاثیر گذار بسیاری از جمله شیوه زندگی، وضعیت  مقدمه:

رکز، عدم شادکامی و اضطراب گردد. این پژوهش به منظور تنشها ونحوه مقابله آنها در چگونگی این مسیر نقش دارد. اختالل خواب ممکن است منجربه اشکال در تم

 انجام شد. 1314تعیین رابطه بین کیفیت خواب و شادی و نشاط در سالمندان شهرستان مسجدسلیمان درسال 

جمع آوری داده ها از پرسشنامه سالمند در شهرستان مسجدسلیمان به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت  111در این مطالعه توصیفی مقطعی  روش کار:

مستقل و ضریب  tو آزمون های آماری  15ورژن  SPSSهای کیفیت خواب پترزبورگ و شادی و نشاط استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری 

 همبستگی پیرسون و آنوا استفاده شد.

 3171درصد از نمونه ها مرد و بقیه زن بودند. میانگین نمرات کیفیت خواب در این افراد  4311مطالعه شدند. وارد  14121 ±2151سالمند با میانگین سنی 111 نتایج:

می باشد که حاکی از شادی و نشاط کمتر از حد نرمال می باشد.بین  2151میباشد که نشان دهنده کیفیت خواب نرمال است اما میانگین نمرات شادی در این افراد 

لی شادی و زیر مقیاس های کیفیت ذهنی خواب، تاخیر در به خواب رفتن، مدت زمان خواب، اختالل خواب، استفاده از داروهای خواب آور و نمره کمیانگین نمرات 

دهی خواب و (. بین میانگین نمرات شادی و زیر مقیاس های میزان بازp>1115خواب همبستگی مستقیم وجود داشت اما این رابطه از نظر آماری معنی دار نبود)

 اختالالت عملکردی روزانه خواب همبستگی منفی وجود داشت و از نظر آماری معنی دار نبود.

بود کیفیت خواب باتوجه به اینکه خواب با کیفیت پایین در رتبه سوم مشکالت سالمندان قرار دارد تعیین عوامل تاثیرگذار یا مرتبط با آن می تواند به به نتیجه گیری:

 د. با وجود معنی دار نبودن این مطالعه، انجام مطالعات بیشتر و با حجم نمونه باالتر بر روی این موضوع کمک کننده است.آنان کمک کن

 شادی و نشاط، کیفیت خواب، سالمندی کلمات کلیدی:
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 تبیین تجارب زیسته دانشجویان از معاینه و مراقبت از بیماران معتاد در کارآموزی

7سپیده احمد پور – 1زهره صالحی –5زهرا اسدی  - 4مریم مقیمیان – 3جعفر مقدسی – 2محمد اکبری -1ریحانه نیک نژاد  

 ران ریحانه نیک نژاد: دانشجوی کارشناسی ارشداتاق عمل،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری ومامایی،  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ای .1

 اصفهان، ایران پزشکی، علوم مامایی، دانشگاه و پرستاری دکتری پرستاری ، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده محمد اکبری *: دانشجوی .2

 جعفر مقدسی: دانشجوی دکتری پرستاری ، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایران. .3

 مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایرانمریم مقیمیان: دانشجوی دکتری پرستاری، .4

 زهرا اسدی: دانشجوی کارشناسی پرستاری ، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایران. .5

 ته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری ومامایی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران زهره صالحی: دانشجوی کارشناسی پرستاری،کمی .1

 سپیده احمد پور: دانشجوی کارشناسی پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری ومامایی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران  .7

 

کسب تجارب مراقبتی از بیماران مختلف توسط دانشجویان به حساب می آیند. مراقبت از بیماران معتاد  محیطهای بالینی منبع بسیار مهم و ارزشمندی  برایمقدمه : 

هدف از این مطالعه کشف همیشه تجارب نگران کننده ای برای پرسنل و بویژه در دانشجویان همراه بوده است بنابراین نبایستی تجارب دانشجویان نادیده گرفته شود. 

 ر معاینه و مراقبت از بیمار معتاد می باشد.تجارب دانشجویان د

در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  1315این پژوهش یک مطالعه کیفی است که با رویکرد پدیدارشناسی تفسیری در سال روش پژوهش: 

اختار قرار گرفتند. جمع آوری داده  تا اشباع ادامه یافت. و تجزیه و تحلیل داده مشارکت کننده به صورت مبتنی بر هدف تحت مصاحبه عمیق نیمه س 15ایران انجام شد. 

 انجام گردید.« دیکلمن»ها با روش 

،  "ترس: عامل بی انگیزگی"، "آگاهی دانشجویان"زیرزیر طبقه بود.  درون مایه های اصلی شامل  21زیر  طبقه و 5تجارب شرکت کنندگان شامل  یافته ها:

 بود.    "حس بی اعتمادی" "بینش پرسنل"، "اضطراب و استرس"

راد متفاوت می باشد و پرستاران با درک این تجارب می توانند برنامه مراقبتی : تجارب دانشجویان  مبتنی بر فرهنگ و زمینه احساسی و تجارب زندگی افنتیجه گیری

ید در دانشجویان خواهد موثری هم برای بیمار هم به نفع آموزش دانشجویان برای آنها تنظیم نمایند. که این موضوع نقش مهمی در کاهش تنشهای موقعیتی و احساس ام

 داشت.
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 مادران باردار از دیدگاه سالمت و مذهببررسی تاثیر خود مراقبتی بر 

 2*،  فاطمه  چاه بندی1سیده راضیه حسینی 

 کارشناس ارشد مامایی ، کارشناس مسئول سالمت خانواده شبکه بهداشت شهرستان دیر، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر-5

Email:rhosseini53@gmail.com  

 هداشت شهرستان دیر  ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر کارشناس مامایی، کارشناس مسئول بهبودتغذیه شبکه ب-2

 

زه افراد خودمراقبتی، رفتاری است که فرد با اتّکا به دانش، توان و مهارت خود از سالمت خویش، مراقبت میکند و ارتباط مستقیمی با خواست و انگی مقدمه و هدف :

هش پیامدهای نامطلوب بارداری اثر بخش باشد. از طرفی، پیشوایان دینی نیز به منظور جهت بخشی دارد. فعالیت های خود مراقبتی در دوران بارداری می تواند در کا

ر خود مراقبتی بر مادران رفتاری و ارتقای سبک زندگی پیروان خود، همواره چراهای رفتارهای مورد انتظار دین را تبیین کرده اند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثی

 مت و مذهب بود.باردار از دیدگاه سال

 

 انجام گرفته است  sid, pubmedتحقیق مورد نظر از نوع پژوهش مروری و با جمع آوری مطلب از مقاالت معتبرسایتهای علمی  روش کار :

 

درصد از زنان باردار  12/2یافته ها نشان می دهد بین سبک زندگی، درآمد و تحصیالت و شغل والدین ارتباط معنی داری وجود دارد. براساس مطالعه ای  یافته ها :

لفی از انگیزه ها را به کار گرفته دارای سطح آگاهی قوی در زمینه خودمراقبتی دوران بارداری بودند.دین اسالم نیز جهت تقویت رفتار خودمراقبتی در افراد، انواع مخت

و ارتقای فرهنگ  است؛ شناخت این انگیزه ها، مسئوالن و سیاستگذاران عرصه سالمت را یاری میدهد تا با تقویت باورهای دینی افراد، در راستای فرهنگ سازی

 خودمراقبتی در جامعه گامهای مؤثّرتری بردارند.

 

ها، الگوی باور سالمتی می تواند به عنوان ابزاری مناسب جهت ارزیابی وضعیت زنان باردار در زمینه انجام رفتارهای خود : با توجه به یافته  بحث و نتیجه گیری

ی مه های خود مراقبتی ممراقبتی و نیز چارچوبی برای طراحی و اجرای مداخالت آموزشی با هدف ارتقاء این رفتارها استفاده گردد. همچنین در نهایت با اجرای برنا

سالمت،اهمیت ویژه ای توان با کاهش عالیم و عوارض خطر بارداری از میزان مرگ و میر مادران بارداری کاست.. دین اسالم، نیز برای مسئله خودمراقبتی در حوزه 

 قائل است.

 خود مراقبتی، مادران باردار، دیدگاه، سالمت، مذهب  کلمات کلیدی:
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زناشویی: یک مطالعه کیفی حضور فرزند، فرصت یا تهدیدی برای رضایت  

3، علیرضا نیکبخت نصرآبادی2، زهرا بهبودی مقدم1زینب توکل   

 هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران .5

 دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران .1

 ده پرستاری و مامایی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایراناستاد، دانشک .11

خانه را  : تولد فرزند میتواند رضایت زناشویی را تحت تاثیر قرار دهد. رضایت زناشویی با گذشت زمان رو به کاهش گذاشته و بعد از اینکه فرزندانمقدمه و اهداف

نیاز به درک عمیق در این زمینه برآن شدیم تا برای پاسخگویی به این سوال که آیا حضور فرزند در خانواده فرصتی  یابد. با توجه به¬ترک کردند، مجددا افزایش می

 برای دستیابی به رضایت زناشویی است یا تهدیدی بر آن؟ یک مطالعه کیفی بر روی زنان ایرانی انجام دهیم.

کننده که ¬مشارکت 21ساختارمند با ¬تحلیل محتوای کیفی مرسوم ازطریق مصاحبه نیمه با رویکرد 1314-15های ¬مطالعه حاضر طی سال ها:¬مواد وروش

گذشت بودند. ¬شان می¬سال از آغاز زندگی مشترک 3کنندگان زنان متاهل ساکن شهر تهران که حداقل ¬شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، انجام شد. مشارکت¬به

 و نمونه گیری تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. پس از پایان هر مصاحبه، کدگذاری انجام گردید

مایه احساس تکامل شامل یک طبقه شکوفایی ¬پدیدار گشت. درون "تحکیم زناشویی"و  "احساس تکامل"مایه ¬ها دو درون¬با تحلیل محتوای داده ها:¬یافته 

 برای هدف مشترک بود. مایه تحکیم زناشویی شامل دو طبقه ثبات زندگی زناشویی و تالش¬حس مادری و درون

های شناخته شده ناشی از عدم ¬نتیجه گیری: حضور فرزند میتواند منجر به بروز احساس تکامل و تحکیم زناشویی شود. توصیه میشود که با در نظر گرفتن چالش

ن و چه از طریق جامعه، برای تطابق هرچه بیشتر های زوجی¬ای و حمایت مناسب چه از طریق خانواده¬آمادگی زوجین برای والد شدن و با ارایه خدمات مشاوره

 مندی هرچه بهتر از اثرات مثبت حضور فرزند بر رضایت زناشویی آنان اقدام گردد.-زوجین با این مرحله و بهره

 : حضور فرزند، رضایت زناشویی، مطالعه کیفیکلمات کلیدی
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 تاثیرپذیری رضایت زناشویی از تعامالت زوجین: یک مطالعه کیفی

3، علیرضا نیکبخت نصرآبادی2، زهرا بهبودی مقدم1زینب توکل  1  

 هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران .1

 دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران .2

 تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایراناستاد، دانشکده پرستاری و مامایی  .3

ای است که درآن ارتباطات میان افراد، روال طبیعی دارد. یعنی افراد خانواده با یکدیگر روابطی هماهنگ داشته و با آهنگی مالیم و ¬خانواده سالم خانواده مقدمه:

 باشد.¬تاثیرپذیری رضایت زناشویی از تعامالت زوجین می نمایند. هدف از انجام این مطالعه تبیین¬روان با یکدیگر رفتار می

 

شیوه هدفمند ¬کننده که به¬مشارکت 21ساختارمند با ¬و با رویکرد تحلیل محتوای کیفی ازطریق مصاحبه نیمه 1314-15های ¬: مطالعه حاضر طی سالروش کار

گذشت بودند. پس از ¬شان می¬سال از آغاز زندگی مشترک 3تهران که حداقل  کنندگان شامل زنان متاهل ساکن شهر¬انتخاب شده بودند، انجام شد. مشارکت

 ها خاتمه یافت.¬گیری پس از رسیدن به اشباع داده¬پایان هر مصاحبه، کدگذاری انجام گردید و با روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل شد. نمونه

 

شامل سه طبقه  "تعامالت اجتماعی"شامل دو طبقه تعامالت جنسی و تعامالت غیرجنسی،  "ینتعامل همدالنه زوج"مایه ¬ها سه درون¬: با تحلیل محتوای دادهنتایج

 گر پدیدار گشت.¬گر و خانواده مداخله¬شامل دو طبقه خانواده حمایت "ها-نفوذ خانواده"تعامل با فرزند، تعامل با خانواده و تعامل با همکار و 

 

ها با فرزندشان، همکارانشان و تمام ¬ه زوجین نیازمند درک چگونگی تعامل میان زوجین و چگونگی تعامالت آنای ب¬: ارائه دهندگان خدمات مشاورهگیری نتیجه

های زوجین شناخت پیدا ¬گیری¬ها در زندگی و تصمیم¬ها سروکار دارند، هستند، از طرفی آنها باید نسبت به چگونگی نفوذ خانواده¬نوعی با آن¬افرادی که به

 هایشان ارائه دهند.¬الزم درجهت بهبود تعامالت و افزایش استقالل زوجین در زندگی خود را به آنها و خانوادههای ¬کرده و توصیه

 

 : رضایت زناشویی، تعامالت زوجین، تحلیل محتواکلمات کلیدی
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های پیوند اجتماعی و کیفیت زندگی در خانواده بیماران بستری در بخش-ارتباط بین نیازهای روانی  

  3، زهرا دیودار2، گلناز فروغ عامری 1خ زادیانجمیله فر

 جمیله فرخ زادیان استادیار، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان .1

 گلناز فروغ عامری مربی، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان  .2

 زهرا دیودار کارشناس ارشد پرستاری، بخش غدد، بیمارستان افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان  .3

 

هستند. پیوند عضو  : عالوه بر تیم مراقبت سالمت، اعضای خانواده بیماران پیوند شده نیز در مراقبت روزانه بیمار، خواه در بیمارستان و یا در منزل، سهیممقدمه و هدف

شود.  ر گرفته میتوجهی در روند زندگی اعضای خانواده دارد و کیفیت زندگی و عملکرد خانواده این بیماران به عنوان شاخصی برای ارزیابی این تاثیر در نظتاثیر قابل 

 گردید.های پیوند انجام  اجتماعی و کیفیت زندگی در خانواده بیماران بستری در بخش-این مطالعه با هدف تعیین ارتباط نیازهای روانی

 1315پور کرمان در سال  های پیوند کبد، کلیه و مغز استخوان بیمارستان افضلی نفر از خانواده بیماران پیوند شده بستری در بخش 231این پژوهش بر روی  روش اجرا:

 وری شد.آ ( جمعSF-31و کیفیت زندگی ) CCFNIاجتماعی -های بررسی نیازهای روانی انجام شد. اطالعات از طریق پرسشنامه

اجتماعی باال بودند. بیشترین میانگین نمره به بعد اطمینان و کمترین نمره به بعد قرابت -درصد خانواده بیماران پیوند شده دارای نیازهای روانی 5/57نتایج: تقریبا 

های مورد مطالعه  اجتماعی و کیفیت زندگی نمونه-نیها در حد پایین و متوسط قرار داشت. بین نیازهای روا اختصاص یافت. کیفیت زندگی حدود نیمی از خانواده

 (. 11/1P= ،11/-1=rارتباط معنی دار معکوسی وجود داشت )

ها را مد نظر داشته باشد تا با توجه به  شود که پرستار عضو مهم درگیر مراقبت از بیمار، یعنی خانواده های پرستاری تضمین می : زمانی کیفیت مراقبتگیری¬نتیجه

های مراقبتی و  ها از پرستاران، نگرش دهندگان به افزایش کیفیت مراقبت از بیمار کمک کند و از آنان حمایت کافی به عمل آورد. در مجموع خانواده مراقبتنیازهای 

 شود. یتوجه و حساسیت به نیازهای عاطفی و جسمی را انتظار دارند. توجه به نیازهای خانواده باعث باالرفتن سطح کیفیت زندگی آنان م

 اجتماعی، کیفیت زندگی، خانواده بیمار، پیوند اعضا، بخش های پیوند-: نیازهای روانیکلمات کلیدی
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 بررسی تاثیر اموزش بهداشت بر حفظ و ارتقا سالمت جامعه

2*، شکیبا روزخوش 1بهروز شفیعی  

 ایرانکارشناسی ارشد اموزش پرستاری، مربی بالینی دانشگاه ازاد فالورجان، اصفهان، 1.

 .دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشگاه ازاد اسالمی فالورجان، اصفهان، ایران2

 

ومسئولیت های نظام ارتقا سالمت احاد جامعه اهداف مهم نظام سالمت هرکشوری را تشکیل می دهد.دراین رابطه  حقوقی که به مردم تعلق می گیرد،بخشی از وظایف 

بارزی که می تواند موضوع اموزش بهداشت را دچار چالش نماید مسئولیت افراد جامعه درقبال سالمت خود است.مسئولیت بخش سالمت را مشخص می نماید.اما نکته 

ین ربرد ان در راستای  تامبهداشت و تیم های درمانی نسبت به سالمت افراد جامعه است که بستر اموزش و یادگیری را مطرح میکند.دانایی مردم دررابطه با سالمت و کا

راین راستا اموزش و ارتقای سالمت خویش ازانجا که احساس نیاز و تقاضای اگاهانه این خدمات را ایجاد می نماید،عرضه خدمات بهداشت را درجامعه  می طلبد.د

سبب شود.ارتقا سالمت فراتر از بهداشت به عنوان  بخش مهمی از خدمات سالمت میتواند انگیزه های کسب دانش و اگاهی و کاربرد صحیح ان را درسالمت جامعه 

منجرشود.درمطالعه  اموزش بهداشت برای دستیابی به سبک زندگی سالم است بنابراین ارتقا سالمت بایستی به کنترل بیشتر مردم بر روی عوامل تاثیرگزاربرسالمت

جه به بررسی مطالعات گذشته برنامه اموزش بهداشت به عنوان حاضرتاثیراموزش بهداشت بر ارتقا سالمت جامعه مورد بررسی قرارگرفته است.براین اساس با تو

 ابزارکارامد برای توسعه اگاهی افراد جامعه در خصوص حفظ و ارتقا سالمت جامعه دارای نقش به سزایی می باشد.

 : اموزش بهداشت،سالمت جامعه،ارتقا سالمت، اقدام جامعهواژه های کلیدی
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ی بیماران مبتال به سکته مغزیتاثیر توانبخشی برکیفیت زندگ  

2، الهام نصیری1، امیرحسین نصیری1*، عفت حسینی1محمدکاظم گنجی  

 

 کارشناس کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران)کمیته تحقیقات دانشجویی( -*1

 توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران کارشناس کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده -1

 کارشناسی ارشد کاردرمانی، عضو هیأت علمی گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران -2

 

فردی بیشتر شده است.از جمله اختالالت نورولوژیکی که عملکرد : در سال های اخیر توجه به مفهوم کیفیت زندگی به عنوان شاخصی برای ارزیابی سالمت مقدمه

ضر به بررسی تاثیر این قسمتی از بدن را تغییر می دهد، سکته مغزی است. نظر به اهمیت بکارگیری برنامه توانبخشی بر کاهش عوارض ناشی از این بیماری مطالعه حا

 برنامه پرداخته است.

 

 Googleمقاله مرتبط با موضوع در پایگاه های اینترنتی  11وری است که در روند کار با استفاده از کلمات کلیدی تعداد مطالعه حاضر، پژوهشی مر روش کار:

scholar ،Pubmed ،SID ،Medline ،OVID .یافت شد 

 

برنامه توانبخشی موجب بهبود کیفیت کلی زندگی بیماران سکته مغزی می شود. بیشترین بهبودی در حیطه عملکرد جسمی، سالمت عمومی، عملکرد  بحث:

از خود و توانمند اقبت روانشناختی، عملکرد اجتماعی دیده می شود. توانبخشی با ارایه تمرینات جسمی، آموزش به بیمار، افزایش مشارکت بیماران در رفتار های مر

 سازی آنان در انجام فعالیت های روزمره فرد نقش بسزایی در سالمت این بیماران دارد.

 

بیماران را از  : انجام اقدامات توانبخشی بر روی ابعاد مختلف کیفیت زندگی تاثیر مثبتی دارد. ایجاد و تقویت مراکز توانبخشی امکان بهره مند شدن ایننتیجه گیری

 فراهم می آورد و گام مهمی در راستای استقالل هر چه بیشتر آنان است. این خدمات

 

 توانبخشی، سکته مغزی، کیفیت زندگی کلمات کلیدی:
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 بررسی مروری آلودگی صوتی و عوامل موثر بر آن در صنایع، مشاغل و میادین شهری

3، مرضیه بیگم بیگدلی شاملو2، مصطفی مدملی*1یعقوب مدملی  

 اسی ارشد پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران دانشجوی کارشن .1

 دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران* .2

 کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران .3

 

زندگی است.  یکی از عوامل زیان آور محیط زیست انسان ها، صدا است که از ناهنجارترین پدیده های قرن و از پدیده های غیرقابل اجتناب در محیط کار و هدف:

تالالت جسمی و روانی باشد. لذا این مطالعه با صدا با مشخصات تغییر یافته و نامنظم است که اگر از حد استاندارد باالتر باشد می تواند منبع بالقوه ای برای صدمات و اخ

 هدف بررسی آلودگی صوتی و عوامل موثر بر آن در صنایع و مشاغل در دو دهه اخیر در ایران انجام شد.

با کلیدواژه های آلودگی  iranmedexو  Google scholar ،magiran ،Sid ،PubMed: این مطالعه مروری با جستجو در سایت های علمی روش کار

 انجام شد. 2115تا  1115صوتی، صنایع، مشاغل پر سر و صدا طی سال های 

می باشد. این  411آن تا  RRو  73و در گروه با مواجهه تا % 12نتایج مطالعات مختلف نشان داد که. نسبت افت شنوایی گوش راست در گروه بدون مواجهه تا % نتایج:

به دست آمد. نتایج مطالعه ای در خیابان های تهران نشان داد که حداکثر مقدار  113آن تا  RRبوده و  11درصد و )% 15تا  14به ترتیب بین نسبت ها برای گوش چپ 

بل  دسی 1/71دار بل و در نوبت بعد از ظهر مربوط به میدان جمهوری به مق دسی 3/75( در نوبت صبح مربوط به چهارراه پل فردوسی به مقدار Leqتراز معادل صدا )

ه ترتیب بودند. بود. کارگاه های سنگبری و جوشکاری دارای بیشترین تراز فشار صوت و کارگاه های برشکاری و موزائیک سازی دارای کمترین تراز فشار صوت ب

دیگر واحدها دارای میزان صدای محیط کم تر  دسی بل و 55واحدهای دارای آلودگی صوتی شامل مکان هایی بوده اند که میزان صدای محیط کار در آن ها بیش از 

 دسی بل بوده اند. همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین تراز فشار صوت در کارگاهها و نوع فعالیت آنها اختالف معنی داری وجود دارد. 55از 

ایی در افراد شاغل می گردد. بررسی و نیز اقدامات الزم در آلودگی صوتی در محیط های شغلی پر سر و صدا وجود داشته و موجب بروز افت شنو نتیجه گیری:

ضروری  جهت کاهش خسارت وعلت های عدم کنترل آن توصیه می گردد. همچنین اقدامات کنترلی و اصالحی برای کاهش صدا در داخل مکان های پر سر و صدا

 به نظر می رسد.

 آلودگی صوتی، صنایع، مشاغل پر سر و صدا کلمات کلیدی:
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 5934سی سالمت عمومی بیماران قلبی عروقی بیمارستان خاتم االنبیا شوشتر در سال برر

 4، امینه عبیداوی3، محمدآدینه2، آرمان جعفری1نگار مهرگان 

 اهواز، اهواز، ایران نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور  -1

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران -2

 مرکزتحقیقات مراقبت بیماری های مزمن، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران-3

 انشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایراندانشجو کارشناسی پرستاری، د -4

 یکی از مهم ترین علل مرگ و میر در دنیا بیماری های قلبی عروقی است که این بیماری تاثیرات سوء و بدی را بر روی کیفیت زندگی و سالمت مقدمه و اهداف :

 عمومی بیماران می گذارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی سالمت عمومی بیماران قلبی عروقی انجام شد.

بیمار مبتال به نارسایی قلبی، انجام گرفت. جامعه پژوهش ما تمام بیمارانی که به مدت یک  55تحلیلی می باشد که بر روی  -این مطالعه از نوع توصیفی  روش اجرا: 

استفاده گردید. جهت تجزیه وتحلیل  GHQ-25ماه در بخش مراقبت های ویژه قلبی بستری بودند، بود. همچنین برای گرداوری داده ها از پرسشنامه سالمت عمومی 

استفاده شد. داده ها توسط آزمون های توصیفی ) توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار( ودر تحلیل داده ها از آزمون کای SPSS-21ده ها از نرم افزار آماریدا

 شد. اسکوئر استفاده

المت روان در وضعیت بسیار بدی برخوردار بودند. % از افراد از نظر وضعیت س4/53بود.  14/11±54/7: همچنین میانگین سن افراد نتایج یافته های پژوهش

 ±15/3و کمترین نمره میانگین و انحراف معیار مربوط به بعد عالئم افسردگی 72/11 ± 11/2همچنین بیشتره نمره میانگین و انحراف معیار مربوط به بعد عالئم جسمانی 

ابی و اختالل خواب شدیدی داشتند. که بین بعد عالئم اضطرابی و اختالل خواب با شغل افراد رابطه ی % از افراد عالئم اضطر2/15می باشد. یافته ها نشان داد که  12/13

 (.P=1112آماری معنی داری مشاهده شد )

بدی را با توجه به یافته ها اکثر بیماران از لحاظ سالمت روان در وضعیت بسیار بدی قرار دارند و ازآنجایی که بیماری های قلبی اثرات منفی و  بحث و نتیجه گیری:

ین به این بیماران راه های برسالمت روان بیماران بر جای می گذارد، نیازاست خانواده بیماران و مسولین امر سالمت به بیماران توجهات روانی بیشتری بکنندو همچن

 کنترل و مدیریت اضطراب و استرس آموزش داده شود. 

 ، بیماران قلبی عروقی، سالمت روانGHQ: سالمت عمومی، کلمات کلیدی
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 مدیریت حوزه سالمت در بالیای طبیعی با تمرکز بر توانبخشی

2، الهام نصیری1، امیرحسین نصیری1*، عفت حسینی1محمدکاظم گنجی  

 شناس کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران)کمیته تحقیقات دانشجویی(کار -*1

 کارشناس کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران -1

 وه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرانکارشناسی ارشد کاردرمانی، عضو هیأت علمی گر -2

 

ین حوادث است. اخبار روزانه بطور معمول حاوی داستان هایی درباره چگونگی وقوع یک سیل، زلزله یا طوفان در سراسر دنیا و مشکالت مردم در مواجهه با ا مقدمه:

 برای حمایت افراد و جامعه آسیب دیده به منظور بازسازی زیرساخت ها و بازتوانی عملکرد ها و شرایط بازماندگان است. توانبخشی در بالیا فرآیندی هماهنگ شده

 

 Googleمقاله مرتبط با موضوع در پایگاه های اینترنتی  15: مطالعه حاضر، پژوهشی مروری است که در روند کار با استفاده از کلمات کلیدی تعداد روش کار

scholar ،Pubmed ،SID ،Medline ،OVID .یافت شد 

 

توانبخشی به عنوان فرآیندی جامع در مدیریت حوزه سالمت در بالیای طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است. مسئله اصلی برنامه ریزی دراز بحث و نتیجه گیری :

شرایط قبل از بلیه است. اهداف برنامه توانبخشی در بالیا عبارتند از: بازتوانی افراد، بازتوانی مدت، تامین معاش مردم و بازگرداندن زندگی افراد و جامعه آسیب دیده به 

 جامعه و تامین معاش مردم مشابه قبل از بلیه، بازسازی زیرساخت ها و تسهیالت سالمت و بازسازی سایر ساختار های اجتماعی.

دمات هماهنگ برای عوارض ناشی از بالیا نماید. این عوارض معموال به طور طوالنی و ماندگار نیاز به نتیجه گیری: الزم است حوزه سالمت خود را آماده تامین خ

 خدمات جامع توانبخشی دارد. هدف اصلی توانبخشی در بالیا بازگرداندن جامعه و مردم به زندگی طبیعی است.

 

 سالمت، بالیای طبیعی، توانبخشی کلمات کلیدی:
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دینداری و آمادگی به اعتیاد، دردانشجویان دانشکده پرستاری وماماییبررسی رابطه بین   

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز   

4، امینه عبیداوی3، محمدآدینه2، آرمان جعفری1نگار مهرگان  

 

 از، اهواز، ایران نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهو-1

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران -2

 ت بیماری های مزمن، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایرانمرکزتحقیقات مراقب-3

 دانشجو کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران -4

 

ادات دینی همواره در طی تاریخ حیات بشر با او همراه بودند، پژوهش های مختلف نشان :دین برای انسان یک موهبت الهی است. باورها و اعتق مقدمه و اهداف

بی و امادگی به اعتیاد، دهنده ای تاثیر نگرش مذهبی و دینداری بر روی سالمت جسم و روان انسانها می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی رابطه ی بین نگرش مذه

 مایی دانشگاه جندی شاپور اهواز انجام گردید.دردانشجویان دانشکده پرستاری ما

 

نفر از دانشجویان که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند انجام شد. معیار ورود رضایت  151تحلیلی می باشد که در بین  -این مطالعه از نوع توصیفی روش اجرا:

د. برای این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد دینداری گالک و استارک و پرسشنامه شخصی، دانشجویان دانشکده و معیار خروج عدم پرکردن کامل پرسشنامه می باش

در  Chi-Squareون آمادگی به اعتیاد اهواز) زرگرو همکاران( استفاده شد. همچنین داده ها به وسیله آزمون های توصیفی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزم

 ل قرار گرفته شد.مورد تجزیه و تحلی SPSS-21برنامه آماری 

 

% مذکر 7/55(، می باشد. 27-21% بین )7/3(، و 24-21% )1/11(، و 21-23% )2/41(، و 15-21% از سن افراد بین )31:یافته ها نشان داد که نتایج یافته های پژوهش

% ضعیف 2/21% خوب و 7/12ی وضعیت اقتصادی متوسط و % دارا1/11% متاهل بودند. که از این تعداد  1/1% مجرد و 1/13% مونث بودند، که از این بین 3/41و 

% از این افراد دارای بیشترین آمادگی به اعتیاد داشتند و نیز 4/35% خانه ی دانشجویی سکونت داشته اند. 3/32% خانه، و 1/21% از این افراد خوابگاهی و 1/35بودند. 

(. P =1111/1چنین نشان داد که بین دینداری و آمادگی به اعتیاد رابطه ی معنا دار بود.)  Chi-Square% دارای نگرش مذهبی ضعیف بودند.نتایج در آزمون 3/24

 . P)1=/1111به دست آمد که از لحاظ آماری معنی دار بود ) 155/1ضریب همبستگی پیرسون بین نمره دینداری و نمره آمادگی به اعتیاد 
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ا :با توجه به وجود رابطه آماری مثبت بین دینداری و آمادگی به اعتیاد، می توان با تقویت نگرش مذهبی در دانشجویان آمادگی به اعتیاد ربحث و نتیجه گیری

ان اثرات منفی اعتیاد، و بیکاهش داد. و با توجه به اینکه دانشجویان در معرض خطر اعتیاد قرار دارند پیشنهاد می شود جهت پیشگیری از اعتیاد برنامه های آموزشی، 

 آثار مخرب آن در زندگی شخص و... آموزش های الزم داده شود. 

 

 دینداری، آمادگی به اعتیاد، دانشجویان، اعتیاد کلمات کلیدی:
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Cardiovascular disease registry in Isfahan (feasibility study) 

Givi M
1
, Sarrafzadegan N

2
 , Garakyaraghi M

1
, Yadegarfar Gh

3
, and PROVE Team

2 

1- Heart Failure Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical 

Sciences, Isfahan, Iran 

2- Isfahan Cardiovascular Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical 

Sciences, Isfahan, Iran 

3- Epidemiologfy & Biostat. Dept. School of Public Health & Heart Failure Research Center, Isfahan University 

of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

Objective: 

The Persian Registry Of cardioVascular diseasE(PROVE) aimed to study the demographic, clinical, diagnostic and 

treatment of patients with cardiovascular disease(CVD) and to follow them for2- 1 years looking for short- and long-

term outcomes.  

Methods: 

PROVE feasibility study is an   observational (descriptive and analytical) open-label registry that collect patient’s data in 

hospitals or at population level and followed them  

Results: 

PROVE subtypes followed different approaches. ACS, STEMI, Stroke, HF and CICD are hospital based while AF and CHD 

are population based. The validity of questionnaires was performed by QC committee before starting registry. More 

than 122 questionnaires of HF and 122 of STEMI, 112 of AF , 122 of stroke , more than 2222 of CHD and PCI and 1 of 

CICD were registered and all it’s data were managed by the mid-September 1221. Using WHO MONICA method for ACS 

and stroke since the year 2111, there were more than 212222 and 11222 patients registered and followed 

respectively. The follow up frequency, duration and method was different according to type of disease registry.The 

Case Report Forms (CRFs) of AF, STEMI, HF, and CICD were sent to EORP site.  

Conclusions: 

PROVE implementation is feasible and can be considered as a valuable source of valid data to improving the 

management, treatment, prevention and control of patients with CVD. The data can be later used by policy makers and 

for future research 

Key words: Cardiovascular disease, registry, management of disease, data collection 
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 5934ال آگاهی و نگرش معلمان ابتدایی در زمینه سوء رفتار با کودکان در شهر تبریز در س

2، دکتر صاحبی حق1سیده زهرا حسینی  

 سیده زهرا حسینی کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه و کارشناس آموزشی  .1

 دکتر صاحبی حق عضو هیئت علمی گروه پرستاری سالمت جامعه، استادیار .2

جهه مستقیم با کودک آزاری از مهمترین مسائل بهداشتی در جهان می باشد. معلمان از جایگاه ویژه ای برای شناسایی وگزارش برخوردارند زیرا آنها در موا مقدمه :

کرد خانواده این موضوع را مسائل تحصیلی ورفتاری، روابط والد فرزندی و چگونگی حمایت، مراقبت و پرورش کودکان هستند و می توانند در صورت اخالل در کار

 پیگیری کنند. لذا مطالعه ی حاضر با هدف بررسی دانش و نگرش معلمان ابتدایی پیرامون کودک آزاری در شهر تبریز انجام گرفت.

شهر تبریز شاغل بودند، در  1314( از معلمان مدارس ابتدایی که در سال Stratifiedای)¬در این مطالعه توصیفی نمونه گیری به صورت طبقه ها:¬مواد وروش

های بدست آمده با ¬بود تجزیه و تحلیل داده ¬نفر که در مدارس ابتدایی شاغل بودند شرکت نمودند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه 331انجام گرفت تعداد 

 استفاده از روش های آمار توصیفی انجام گرفت.

درصد شرکت کنندگان آگاهی خوب نسبت به  1/45ضعیف و متوسط نسبت به عوامل کودک آزاری داشتند ودرصد معلمین آگاهی  5/57یافته ها نشان داد  نتایج :

درصد(. شرکت کنندگان نگرش مطلوبی نسبت به مقابله با کودک 5/55عالیم، نشانه ها و عوارض کودک آزاری داشتند. آگاهی کل آنها متوسط و ضعیف بود)

 درصد(. 1/15آزاری داشتند )

: معلمان نسبت به کودک آزاری آگاهی ضعیف و متوسط، نسبت به مقابله با کودک آزاری نگرش مطلوب داشتند. شاید علت ضعیف بودن آگاهی نتیجه گیری

 نگذراندن دوره های آموزشی توسط تعداد زیادی از شرکت کنندگان باشد 

 سوء رفتار با کودک، دانش، نگرش، معلمان  کلید واژه ها:
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سالمت سالمنداناثر تغذیه در   

 2یان، رخشنده طاهر1زینب فرزامند

 . کارشناس پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان . کارشناس روابط عمومی2

 

 مقدمه و هدف:

توسعه موجب پیر شدن جمعیت گردیده است. مطالعه حاضر با هدف پیش کاهش نرخ رشد جمعیت همراه با افزایش امید به زندگی بویژه در کشورهای در حال 

 بینی برخی عوامل خطر در تغییرات وضعیت تغذیه سالمندان انجام گرفت.

 روش اجرا:

اده از استف« science direct , pubmed scopus , google scholar»این مطالعه یك مرور جامع است که با جستجوی وسیع در پایگاههای اطالعاتی 

      انجام شد.“ سالمند، تغذیه، سالمتی ”کلیدواژه های 

 یافته ها:

درصد  58/8درصد بود. زنان نمره پایین تری از نظر  وضعیت تغذیه بدست آوردند.  44/7درصد و  4/8شیوع سوء تغذیه و ریسك ابتالء به آن بترتیب بطور متوسط 

درصد  22/4ی کردند و بین مصرف بیش از سه دارو با وضعیت تغذیه ارتباط معنی دار آماری وجود داشت. سالمندان روزانه بیش از سه نوع دارو استفاده م

اجتماعی و سن با سالمندان بدون خانواده زندگی می نمودند و بین زندگی انفرادی با وضعیت تغذیه نیز ارتباط آماری معناداری وجود داشت.  وضعیت اقتصادی 

 س آماری نشان داد. عالوه بر این وضعیت روانی و سالمت دهان و دندان با سوء تغذیه ارتباط مستقیم آماری داشت.  وضعیت تغذیه ارتباط معکو

 

 بحث و نتیجه گیری: 

وی تغذیه و ی، الگبا توجه به شیوع سوء تغذیه و ریسك ابتالء به آن در سالمندان و تأثیرپذیری آن از مؤلفه هایی همچون وضعیت اقتصادی و اجتماعی، افسردگ

  سالمت دهان و دندان بنظر می رسد عالوه بر مداخالت تغذیه ای، حمایت های اجتماعی و اقتصادی بویژه برای زنان ضروری و حائز اهمیت است.

 

    :  سالمند، تغذیه، سالمتیکلمات کلیدی
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  شرحی کوتاه بر پدیده روسپیگری

 امیرعلی بابایی

    اجتماعی،گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،ایراندانشجو کارشناسی ارشد رفاه 

 

 

اجتماعی و اقتصادی جامعه راتهدید می  –مشکالت روانشناختی و اجتماعی  یا آسیب ها در سطح فردی و به ویژه در زنان، سالمت و امنیت روانی : مقدمه و اهداف

عمل آورد این امر جز از  کند و جامعه برای بقا و پایداری خود بایستی تدابیر مناسبی جهت جلوگیری از انحرافات زنان بزهکار و اقداماتی جهت باز پروری آن ها به

نیست. زنان روسپی بیش از زنان عادی در برخورد با رویدادها و مشکالت زندگی، به طریق شناخت دقیق عوامل زمینه ساز و تشدید کننده ی این آسیب ها امکان پذیر 

توام با اضطراب در آنان دست کاری هیجانی و شیوه های مقابله ای متمرکز به هیجان می پردازند، در برابر تغییر درماندگی بیشتری احساس می کنند و میزان نگرانی 

ثیرگذاری عوامل متعددی همچون ضعف وضعیت اقتصادی،تحصیالت پایین، فرار از خانه، سوءاستفاده جنسی، اعتیاد به مواد باالتر است. بر اساس تحقیق حاضر تا

دیگر در اقدام به مخدر، وضعیت نامناسب خانوادگی)طالق وجدایی وخشونت والدین( ازدواج توام با اجبار والدین درسنین پایین، اختالف سنی زیاد زوجین با یک

شفتگی ایجادمی ری نشان داده شد. فرار دختران اگر چه در نگاه اول پدیده ای فردی است اما با توجه به پیامدهای سوء آن که در نظم اجتماعی اختالل و آروسپی گ

در، تشکیل باندهای فساد و فریب کند، منشاء بسیاری از رفتارهای ضد اجتماعی و انحرافی مانند خودفروشی، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی، توزیع مواد مخ

عوامل موثر خانوادگی، روانی، سایر زنان و دختران، رواج روسپی گری و شیوع انواع بیماری های مقاربتی و ... می شود. فرار دختران از خانه معلول شبکه پیچیده ای از 

م ترین عوامل خطر روسپی شدن عبارتند از: آزار جنسی در کودکی، فرار از اجتماعی، و فرهنگی است که شناخت آن ها مستلزم تالش علمی دقیق و جامع است. مه

مادر، می باشد. منزل، اجبار به روسپی گری، حضور روسپی در بین دوستان، سابقه سوء مصرف مواد پدر، مسئولیت تامین مخارج دیگران، سابقه سوء مصرف مواد 

ین مسائل، ضعف پژوهشی در این حوزه وجود دارد و توصیه می شود که تحقیقاتی در این حوزه انجام شود تا همچنین با وجود تابو های موجود در اجتماع نسبت به ا

دسته از زنان و دستری ساده آن  دانش الزم در این حوزه مهیا شود و بتوان به صوررت علمی اقداماتی در این زمینه انجام داد. همچنین باید کارهایی برای تامین مالی این

 .روانشناسان انجام دادها به 

 

ودیت روسپیگری یکی از آسیب های اجتماعی و روانی است که به اندازه تاریخ بشر قدمت دارد و در جوامع گوناگون از قدیم وجود داشته و این موج:  نتیجه گیری

 این آسیب در کشورهای توریستی و نقاطی که باندهای هم در اشکال مختلفی بوده است. کشورهای زیادی هم اکنون در آن ها این پدیده رواج دارد. که معموال

یزان کشور این است که مافیایی وجود دارند بیشتر شایع است. همچنین در مناطق حاشیه ای و فقیر و جاهایی که وضعیت اشتغال در آن نامناسب است. وظیفه برنامه ر

ند و با دیدی باز برای این مسئله تصمیم گیری نمایند. مسلما برنامه ریزی دقیق شهری، وضعیت رفاه عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی و... را ریشه یابی کن

ازمان ها پرداخت مناسب و گسترش خدمات حمایتی اجتماعی می تواند تاثیرگذار باشد. همچنین باید به توسعه پژوهش در این حوزه و شفاف سازی و شرکت تمامی س

 .قابله کردتا بتوان با این انحراف م

 

 شرحی کوتاه، پدیده، روسپیگری کلید واژگان:
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 جنبه های بالینی آینه درمانی درتوانبخشی

4الهه سعیدی-3سیده حمیده آقاچاوشی-2الهام نصیری-1سوده قربانی   

دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی، . سوده قربانی*: دانشجوی کارشناسی، رشته کاردرمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویان توانبخشی)تریتا(، 1

 اصفهان، ایران

 . الهام نصیری: کارشناس ارشد، عضو هیئت علمی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران2

انشجویان توانبخشی)تریتا(، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم . سیده حمیده آقاچاوشی: دانشجوی کارشناسی، رشته کاردرمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی د3

 پزشکی، اصفهان، ایران

گاه علوم پزشکی، . الهه سعیدی: دانشجوی کارشناسی، رشته کاردرمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویان توانبخشی)تریتا(، دانشکده علوم توانبخشی، دانش4

 اصفهان، ایران

 

ه یکی ازراه های مهم پیشگیری از ازکارافتادگی است. آینه درمانی درتوانبخشی برای درمان دردناشی ازسکته مغزی،سندرم درد ناحیه ای پیجید توانبخشی  مقدمه:

رمان وویژگی ها دردوسندرمهای درددیگر مانندمداخالت درآسیب اعصاب محیطی وبعد ازجراحی استفاده میشود. جنبه هالی بالینی آینه درمانی شامل اطالعات دقیق 

 وشخصیت بیمار،استفاده از اندازه گیری نتایج مرتبط بالینی وتوضیح عوارض جانبی احتمالی درمداخالت هستند

 

 ,SID با استفاده از کلیدواژه ها یافت شد. این جستجوها در 2111تا  2111مقاله از  21مطالعه حاضریک مطالعه مروری است که درجستجوهای انجام شده روش کار: 

MEDLINE,SCOPUS,REHABTRIALS انجام شد 

 

از سکته مغزی  شواهد متوسطی از آینه درمانی بعنوان درمان تکمیلی در بهبودعملکرد بازو وهمچنین شواهد کمی در رابطه با عملکرد اندام تحتانی ودرد پس  یافته ها:

ندام خیالی بسیار کم است ونتایج قطعی نمیتواند حاصل شود.عالوه براحتمال تاثیرمکانیسم وجود دارد.میزان شواهد در بیماران با سندرم دردناحیه ای پیچیده ودرد ا

 اشندنورون های آینه ای،مکانیسم های بالقوه ای مانندافزایش خودآگاهی وتوجه فضایی به وسیله قسمت های مختلف کورتکس نیزممکن است اثرگذار ب

 

، آینه درمانی بعنوان درمان تکمیلی میتواند در بیماران تاثیرگذارباشد.در مطالعات وپژوهش ها باید به جنبه های بالینی با توجه به بررسی های انجام شده  نتیجه گیری:

 کنندی باشند،بیشتر توجه آینه درمانی که شامل بیان اطالعات کافی درباره ی پروتکلهای بالینی مورد استفاده ویا بیان خطرات وفواید روش های درمانی طی مداخله م

 

 آینه درمانی،توانبخشی،سکته مغزی کلیدواژه ها:
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5931 سال در اصفهان شهر جوانان بین در مجازی فضای در همسرگزینی شیوه های چالش: عنوان  

 مریم توکلی -اقدس آقاباباییان دهاقانی

 اصفهان.دکترای تخصصی جامعه شناسی ، واحد تحصیالت تکمیلی،  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  .1

 اصفهان. پزشکی علوم دانشگاه آموزشی معاونت کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، واحد امور هیئت علمی، .2

 

 به همسرگزینی شیوه زمینه در را هایی آسیب تواند می مجازی فضای با کامل آشنایی عدم که دارد نیز معایبی بسیار، مزایای کنار در اینترنت ی شبکه:  اهداف و مقدمه

 و پیشگیری جهت راهکارهایی و معرفی را کند می ایجاد همسرگزینی شیوه در مجازی فضاهای که تهدیداتی و معایب از برخی تا است آن درصدد مقاله این. آورد بار

 .نماید ارائه نوپدید های آسیب گونه این کاهش

 

 در  اصفهان شهر ساله 34 تا 21جوانان کلیه تحقیق، این آماری جامعه. گرفت انجام پرسشنامه از استفاده با و پیمایشی -ای کتابخانه روش با حاضر تحقیق:  اجرا روش

 ابزار. است شده انتخاب نفر 351 و گردیده محاسبه کوکران فرمول طریق از نمونه حجم. است ای خوشه روش گیری نمونه روش پژوهش، این در. است 1315 سال

 قالب در و است گرفته انجام spss افزار نرم طریق از آن آماری تحلیل و تجزیه و آمد بدست 77/1 کلی طور به پرسشنامه آلفای که است پرسشنامه اطالعات گردآوری

 .است گرفته قرار بررسی مورد رگرسیون و همبستگی، ضریب تحلیل و تجزیه

 

 شیوه به مربوط نظریات بیان و اجتماعی واحد مهمترین عنوان به خانواده جایگاه عمده های شاخص مراحل طرح از پس مقاله این در: پژوهش های یافته نتایج

 شیوه بر آن تاثیر و مجازی فضای در ارتباطات از ناشی نوپدید های آسیب به تهدیدها و ها فرصت قالب در آنها طرح و مجازی فضای ارتباطات و همسرگزینی

 .است شده پرداخته همسرگزینی

 

 تاثیرگذار مجازی فضای طریق از همسرگزینی شیوه به جوانان نگرش در دینداری سطح سنتی، های ارزش خانواده، به پیوستگی پژوهش این در:  گیری نتیجه و بحث

 موثر مستقل متغیرهای عبارتی به. کنند بینی پیش را موجود تغییرات درصد a111/1 تعیین ضریب با همسرگزینی شیوه بر اند توانسته موثر متغیرهای همچنین و است

 .است نشده لحاظ تحقیق این در که است متغیرهایی از ناشی تاثیرات مابقی و کنند تعبین را همسرگزینی شیوه به مربوط تغییرات از درصد a111/1 اندازه به اند توانسته

 

 .خانواده -سنتی ارزشهای -دینداری سطح -مجازی فضای -همسرگزینی: کلیدی کلمات
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مرگ و میر مادران بارداربررسی عوامل مؤثر بر   

2*، زهرا فوالدی 1سیده راضیه حسینی      

 کارشناس ارشد مامایی ، کارشناس مسئول سالمت خانواده شبکه بهداشت شهرستان دیر، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر-5

Email:rhosseini53@gmail.com  

 شهرستان دیر  ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهرکارشناس بهداشت عمومی، کارشناس سالمت خانواده شبکه بهداشت -2

 

 های شاخص مهمترین از با توجه به اینکه یکی .باشد نمی پذیر امکان آن دقیق میزان و علل از آگاهی بدون مادران میر و مرگ میزان کاهشمقدمه و هدف : 

 هر اجتماعی و اقتصادی اوضاع بیانگر دیگر سوی از و بارداری های مراقبت تأثیر نشان دهنده سو یک از زیرا باشد، می مادران میر و مرگ میزان جامعه، هر توسعه

 .باردار می باشد مادران میر و مرگ بر مؤثر عوامل با هدف بررسی حاضر مطالعه .است جامعه

 

  .و... انجام گرفته است sid, pubmedتحقیق مورد نظر از نوع پژوهش مروری و با جمع آوری مطلب از مقاالت معتبرسایتهای علمیروش کار : 

 

 در مادران میر و مرگ درصد33 که ای گونه به رسد؛ می زنده تولد هزار درصد نفر1555 به جهان کشور 15 در مادران میر و مرگ میانگین میزان یافته ها :

یافته های تحقیقاتی شایعترین علت مرگ کنند. براساس  می آنجا زندگی در جهان، جمعیت درصد 15 که دهد می توسعه روی حال در کشورهای

 تأثیر مرگ میزان و علت روی بر باسوادی نسبت .( بود ( 25/3%دکولمان و خونریزی %( بود. شایع ترین علت مرگ مادر باردار مربوط به4/37مادران،خونریزی)

 خواهد داد. تشکیل مستقیم غیر علل نیز را مرگ های علت بیشتر و کمتر مرگ میزان باشد، بیشتر باسوادی نسبت که جاهایی در که طوری به دارد؛

 

 طی شده ارایه خدمات و پوشش بهبود جامعه، آگاهی سطح افزایش و آموزش طریق از تواند می میزان این کاهش یافته ها نشان می دهدبحث و نتیجه گیری :  

 رعایت بارداری، دوران با متناسب های مراقبت انجام نظیر عواملی.یابد تحقق زایمان دوران در خدمات بهبود و تجهیزات بارداری،ارتقا دوران کل های مراقبت

میر  و مرگ کاهش در باال، یا پایین خیلی سنین در بارداری عدم و خانواده تنظیم رعایت جامعه، سطح سواد بردن ها،باال بارداری بین در باالتر و سال 3 فاصله

 در مادران پیگیری و های اورژانسی مراقبت پرخطر، مادران از مستمر مراقبت روستایی، مناطق در مامایی خدمات کیفیت افزایش.دارد بسزایی نقش باردار مادران

 .است مؤثر مادران میر و مرگ کاهش در زایمان، از پس دوره

 

  مرگ و میر ، مادران ، باردار کلمات کلیدی:
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دانشگاه علوم پزشکی در ایرانبررسی رفتارهای ارتقا دهنده سالمت کارکنان یک   

 3مریم محسنی-2گلناز فروغ عامری-1جمیله فرخ زادیان 

 جمیله فرخ زادیان استادیار، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان .1

 گلناز فروغ عامری مربی، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان  .2

 مریم محسنی .3

 

برای بهبود کیفیت  رفتارهای ارتقا دهنده سالمت به عنوان  یک فرایند پویا، مستمر و مثبت  و  در برگیرنده تسهیل استفاده از انرژی و توان بالقوه افراد، مقدمه و هدف:

ر افزایش رفتارهای ارتقا سالمت؛ این زندگی، مولد بودن و استفاده از توانایی های شخص در رابطه با سالمت می باشند.  با توجه به نقش کارکنان مراقبت سالمت د

 .مطالعه با هدف بررسی رفتارهای ارتقا دهنده سالمت کارکنان علوم پزشکی انجام شد

 

نفر از کارکنان شاغل در سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی طبقه ای  141یک مطالعه مقطعی بر روی  روش اجرا:

های رشد معنوی و خود کفایی، مسئولیت پذیری درباره در زیر شاخه  (HPLP II)   مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت وارد

 . سالمت، روابط بین فردی، مدیریت استرس، ورزش و فعالیت بدنی و تغذیه جمع آوری شد

 

( و کمترین 75/2±21/1(. بیشترین میانگین نمره مربوط به بعد تغذیه )22/2±1/1رتقاء دهنده سالمت کارکنان در سطح متوسط بود )میانگین نمرات رفتارهای ا نتایج:

های ارتقا (  بود.  بین سن کارکنان و نمره رفتارهای ارتقا سالمت ارتباط معناداری وجود داشت. نمره رفتار71/1±24/1میانگین نمره مربوط به ورزش و فعالیت بدنی )

 .(=p  ،15/3F = 14/1) سال، بیشتر از گروه های سنی دیگر بود 41سالمت در گروه سن زیر 

 

بخوبی اگرچه  رفتارهای ارتقا سالمت کارکنان علوم پزشکی در سطح متوسط بود اما بعضی ابعاد از جمله  ورزش و فعالیت بدنی در سطح ضعیف بود و  گیری:نتیجه

-گردد برنامه های آموزشی در زمینه تمام ابعاد رفتارهای ارتقاء سالمت از جمله  ورزش منظم و بررسی های دورهادغام نشده است.  پیشنهاد میدر زندگی روزمره آنان 

 .ای از سالمت کارکنان فراهم شود تا موجبات ارتقاء بهره وری و سالمت کارکنان و نهایتاً ارتقاء سالمت جامعه فراهم شود

 

 رتقا سالمت، رفتارهای ارتقا دهنده سبک زندگی سالم، کارکنان مراقبت سالمتا کلمات کلیدی:
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بررسی ارتباط وضعیت استفاده از بازی های رایانه ای با سالمت روانی و اجتماعی دانش آموزان پسر دوره 

5939اول متوسطه شهر اصفهان در سال   

 

 4رضائی دهاقانی،علی 3،طیبه مهرابی2،مهرنوش محمدی *1عبداله رضائی دهاقانی

 rezaei@nm.mui.ac.irعضوهیئت علمی گروه سالمت جامعه دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  .1

 کارشناس ارشد پرستاری   .2

 اصفهان عضوهیئت علمی گروه روانپرستاری دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی  .3

 دبیر آموزش و پرورش  .4

یله گذران اوقات یکی از پرمخاطب ترین رسانه ها در بین نوجوانان بازی های رایانه ای بوده و با توجه به اشاعه و آثار شگرفشان نمیتوان آنها را فقط وس  مقدمه :

استفاده از بازی های رایانه ای با سالمت روانی و اجتماعی دانش آموزان پسر دوره فراغت دانست. با توجه به تأثیر آن بر سالمتی، مطالعه با هدف بررسی ارتباط وضعیت 

 اول متوسطه شهر اصفهان انجام شده است.

نفر از دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر اصفهان انجام گردید. 211پژوهش توصیفی همبستگی با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای بر روی  روش :

سؤالی گلدبرگ و هیلر، سالمت اجتماعی کییز و وضعیت استفاده از بازی های رایانه ای پژوهشگرساخته  25گردآوری اطالعات پرسشنامه های سالمت عمومی ابزار

جزیه و تحلیل نرم افزار شامل سؤاالتی درمورد مشخصات دموگرافیک؛ محل انجام بازی؛ نوع بازی؛ مدت زمان، وسیله مورد استفاده و روش انجام بازی بود. برای ت

spss  و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن،آنالیز واریانس یک طرفه وt  .مستقل استفاده شد 

درصد سالمت 2/53نتایج نشان داد اکثریت نمونه ها در خانه، با کامپیوتر، یک نفره، یک ساعت در روز بازی می کردند. نمونه ها سالمت روان خوب و :نتایج 

-p()1111<1111(، نوع بازی با سالمت روانی)p()1115-=r<1113اجتماعی متوسطی داشتند. نتایج، رابطه منفی معناداری را بین مدت زمان بازی با سالمت اجتماعی)

=r(وسیله انجام بازی با سالمت اجتماعی ،)1113>p()1115=Fنشان داد. رابطه معناداری نیز بین سالمت روانی و اجتماعی نمو )(11111نه ها مشاهده شد>p .) 

سالمت نوجوانان،  یافته ها نشان داد که سالمت روانی و اجتماعی نوجوانان مرتبط با هم و تحت تأثیر بازی های رایانه ای بوده، از این رو به منظورارتقاء  بحث:

شامل نوع، مدت بازی و وسیله مورد استفاده  ضعیت استفاده از بازی هاضرورت آموزش صحیح استفاده از بازی های رایانه ای به دانش آموزان و همچنین نظارت بر و

 توسط والدین و مسئولین از جمله پرستاران شاغل در مدارس مشخص می گردد.

 :بازی های رایانه ای، سالمت روانی، سالمت اجتماعی، دانش آموزان، ایران کلمات کلیدی

mailto:rezaei@nm.mui.ac.ir
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وابسته منتخب بیمارستانهای در  مرتبط متغیرهای برخی و پرستار زنان فرزندپروری های شیوه بررسی  

5939به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال    

 2شایسته صالحی - 1زهرا کریمی

 زهرا کریمی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، گرایش سالمت جامعه -1

 شایسته صالحی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، گرایش سالمت جامعه-2
 

فرزندپروری والدین از مهمترین عوامل شکل گیری شخصیت کودکان می باشد که متاثر از عوامل مختلفی از جمله شغل والدین می باشد. لذا : شیوه های مقدمه

بیمارستانهای منتخب و برخی متغیرهای مرتبط با آن در باتوجه به ویژگیهای شغلی زنان پرستار، پژوهش حاضر به منظور بررسی سبکهای فرزندپروری زنان پرستار

 انجام گردید.1313وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درسال

که 1313نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال  112تحلیلی از نوع همبستگی می باشد که درآن تعداد -: این مطالعه توصیفیروش

در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند را تکمیل  ساله داشتند به روش نمونه گیری 1-11کودک 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. spssنمودند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مناسب از طریق نرم افزار 

(، و پایین ترین  4/33±12/4کنندگان باالترین میانگین نمره را در سبک فرزندپروری اقتدارمنطقی کسب نمودند )  یافته های این مطالعه نشان داد که شرکت یافته ها:

(. از میان متغیرهای مورد بررسی، سن، سابقه کار و تعداد فرزند با نمره سبک فرزندپروری سهلگیرانه رابطه معکوس 1/11± 5/1میانگین مربوط به سبک استبدادی بود)

رابطه معناداری همچنین بین تحصیالت و نمره سبک فرزندپروری سهلگیرانه رابطه مستقیم وجود داشت. بین درآمد و نوع شیفت پرستاران با هیچکدام از سبکها داشت 

 دیده نشد.

ر آموزش و ارتقاء مهارتهای : با توجه به ویژگیهای شغلی پرستاران و همچنین نقش اساسی مادران در پرورش فرزندان ضروری است عالوه بنتیجه گیری

 فرزندپروری، تسهیالت و اقدامات الزم در زمینه تعدیل حجم و ساعات کاری زنان پرستار صورت پذیرد.

 : فرزندپروری، پرستار، بیمارستان واژگان کلیدی
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به بررسی تأثیر آموزش بهداشت بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه از ابتال 

های مزمن بیماری  

  2، زهرا قیصریان1فاطمه عتاری پیکانی

 های ویژه، دانشگاه علم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران  فاطمه عتاری پیکانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت -1

 های ویژه، دانشگاه علم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران )نویسنده مسئول(  زهرا قیصریان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت -2

 

زش های پیشگیری، آمو های مزمن مقدم بر درمان و مقرون به صرفه تر است و از آنجایی که یکی از بهترین و موثرترین راه : همواره پیشگیری در بیماریمقدمه

های پیشگیری و کنترل  ترین شیوه های آموزشی موجود یکی از اساسی بهداشت و ارتقاء رفتارهای بهداشتی است. آموزش برنامه ریزی شده بخصوص بر اساس مدل

های  کنند. از بین مدل اده میها است و متخصصان آموزش بهداشت، برای طراحی مداخالت آموزش بهداشت، از نظریه هاو الگوهای مناسب در این زمینه استف بیماری

ت تهدید ممکن آموزشی مدل اعتقاد بهداشتی با تمرکز بر افزایش حساسیت افراد نسبت به بروز عوارض ناشی از عدم رعایت موازین بهداشتی و افزایش درک شد

ها مزمن  بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده در بیماریاست در ایجاد این انگیزه مؤثر واقع شود. این مطالعه به بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد 

 ایم. پرداخته

 

ن مواجه میشود. ایران در دهه های آینده با توجه به بروز پدیده ی گذار اپیدمیولوژیک و افزایش بیماریهای مزمن با بار اقتصادی ناشی از بیماریهای مزم روش اجرا:

انجام شد. مطالعه ی حاضر به صورت  این مطالعه با هدف بررسی بار اقتصادی و بهداشتی ناشی از این بحران جهانی، چالشها و راهکارهااااای کنترل و پیشگیری از آن

و...  CDC ،WHOاله مروری و با مرور منابع کتابخانهای و منابع علمی دیجیتال و چاپی از ژورنال های مختلف علمی، همچنین جستوجوی وب سایتهای معتبر از جما

 های اطالعاتی ایران داک، ایران مدکس و مگ ایران انجام گردید. پایگاه

 

کسب  مطالعات صورت پذیرفته، قبل از مداخله، علیرغم اهمیت پیشگیری از مزمن بویژه بیماری های قلبی و عروقی در دانش آموزان نوجوان به دلیل طبق ها: یافته

رای مداخالت آموزشی در بسیاری از رفتارها در این دوران و انتقال آنها به بزرگسالی وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد آنها در سطح مطلوبی نمیباشد، که نیاز به اج

 عروقی را چندین برابر میکند. -زمینه پیشگیری از بیماریهای قلبی

 

تواند نقش بسزایی در ارتقاء  های مزمن و اهمیت آموزش در این بیماران استفاده از این مدل آموزشی می : با توجه به اهمیت پیشگیری در بیماریبحث و نتیجه گیری

 در این بیماران داشته باشد. همچنین در مطالعات آینده پیشنهاد میشود به مطالعه مستقیم در زمینه گروه های رفتارهای سالمت و پیشگیری 
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ی طراحی شده میتوان حساس همچون سالمندان، نوجوانان و افراد کم توان در کنار مداخالت خانوده محور پرداخته شود و در عین حال، بعد از اجرای مداخله آموزش

أثیرات مثبت بوده هار نمود که برنامه آموزشی به منظور اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای مزمن و افزایش احتمال مصرف میوه و سبزیجات دارای تاینگونه اظ

 و توانسته درصد ابتال به بیماری های مزمن را در قشر کوچکی از گروه های حساس کاهش دهد.

 

 ی، ارتقاء رفتار، رفتارهای پیشگیری کننده، رفتارهای بهداشتیمدل اعتقاد بهداشت کلمات کلیدی:
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 بررسی راهکارهای موثر در بهبود عملکرد بیماران سکته مغزی : مرور سیستماتیک

2، یعقوب مدملی*1پریسا باسره   

 علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران پریسا باسره دانشجو کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه-1

ی شاپور یعقوب مدملی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی جند-2

 اهواز، اهواز، ایران

سال به عنوان حوادث عروقی مغزی می باشد که علت آن اختالل  15ز کارافتادگی افراد باالی سکته مغزی سومین علت مرگ و میر در جهان و اولین عامل ا هدف :

ایر اختالالت در خون رسانی به مغز و مشکالت عروقی است.افراد آسیب دیده در سکته مغزی دچار ضعف در بخشی از بدن، مشکالت حافظه، فلج یک طرف بدن و س

ای درمان موجود می باشد چه درمان های غیردارویی و یا درمان های دارویی که همگی باعث افزایش بهبود عملکرد در عملکردی می شوند. روش های متفاوتی بر

. در این راستا این مطالعه سکته مغزی می شوند. از آن جا که مطالعات تأکید بر یافتن راهکارهای کم عارضه دارد لذا می توان راهکارهای غیر دارویی را به کار گرفت

 ا هدف بررسی راهکارهای موثر بر بهبود عملکردی بیماران سکته مغزی انجام گرفته است.ب

با کلید واژه های سکته مغزی، بهبود  Google scholar ،magiran ،pubmed ،sience Direct: این مطالعه مروری با جستجو در سایت های علمی  روش کار

 عملکردی، تعادل، راهکار موثر، 

Pcrformance improrcments stroke ،thcbalace ،Effective solution  انجام شد.در این مطالعه از مقاالت مداخله ای  2111تا  2112طی سال های

 استفاده شده است.

ماران سکته مغزی وجود دارد.از مقاله وارد مطالعه شدند؛نتایج مطالعات مختلف نشان داد که راهکارهای متفاوتی برای بهبود عملکرد بی 15بعد از بررسی اولیه  نتایج:

جدید مبنی بر استفاده از جمله این راهکارها درمان دارویی است که خود شامل انواع داروهای شیمیایی و گیاهی می باشد اما به طور کلی با توجه به تأکید مطالعات 

کارها مانند حرکت درمانی ناشی از محرومیت، تمرینات مقاومتی پیشرونده، راهکارهای غیر دارویی در بهبود عملکرد بیماران سکته مغزی می توان از نوع دیگر راه

م فوقانی بیماران موثر استفاده از وسایل کمکی رباتیک محدودیت درمانی اجباری، استفاده از اسپیلنت و آینه درمانی تحت شرایط خاص در بهبود عملکرد دست و اندا

حتانی روش بیوفیدبک، تمرین درمانی بر پارامترهای قدرت عضالنی و روش درمانی جریان های الکتریکی عملکردی واقع شده است.وجهت بهبود عملکرد اندام های ت

ارد.جهت بهبود عملکرد در موثر می باشد.باتوجه به هم بستگی معنی داری که بین تعادل و استقالل در فعالیت های روزمره زندگی بیماران مبتال به سکته مغزی وجود د

عالوه بر افزایش  د انجام تغییرات شدید تعادلی تکلیف محور، بازی های رایانه ای، اعمال ارتعاش به کف پا وبرنامه تمرینی ثبات مرکزی پیشنهاد می شود کهاین افرا
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بعد از سکته مغزی اشاره نمود که تعادل عملکردی باعث کاهش زمان تحرک عملکردی خواهد شد. درنهایت میتوان به تاثیر اموزش پرستاری در بهبود عملکرد بیماران 

 این اموزش ها موجب ارتقا سالمت بیماران نیز شده است.

کاهش مرگ و میر در بیماران سکته مغزی در گرو درمان رضایت بخش و استراتژی توان بخشی مناسب است با توجه به تاثیر مثبت راهکارهای  نتیجه گیری :

زی به علت تأثیر مناسب تر بر عملکرد اندام ها و حتی بهبود وضعیت کلی بدن و فقدان عوارض در این راهکارها باعث می غیردارویی موثر در بهبود بیماران سکته مغ

میکنند البته  شود که نقطه مقابل درمان دارویی شیمیایی باشند که باوجود تسریع در بهبودی مشکالتی برای بخش های عملکردی و سایر قسمت های بدن ایجاد

لذا  یاهی عوارض کمتری خواهند داشت که به طور کلی دراین میان راهکار های مذکور روش بیوفیک موثرتر و روش جریان الکتریکی کم اثرترمی باشدداروهای گ

ر دارویی آگاهی بخشیده یتالش برای یافتن راهکارهای غیر دارویی موثر حائز اهمیت است..در همین راستا تاکید می شود به بیماران سکته مغزی از راهکارهای موثر غ

روانی واجتماعی نیز می –و آنها را از عوارض دارو درمانی مطلع ساخت.عالوه بر این بیماران مبتال به سکته مغزی نیازمند اموزش های پرستاری در زمینه ی روحی 

 باشند.

 راهکارهای بهبود عملکرد، سکته مغزی، عوارض سکته مغزی کلید واژه :
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شیوع رتینوپاتی و عوامل خطر مربوط به آن در بیماران دیابتی در ایران مروری بر  

3، یعقوب مدملی1، ناهید اشرف پور2، محمد آدینه 1ژیال البرزی   

 ژبال البرزی دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران .1

 مراقبت های ویژه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران. محمد آدینه کارشناس ارشد 2

 . ناهید اشرف پور دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران3

قی ایجاد شده در شبکیه چشم بیماران دیابتی به کار می رود و خود به دو نوع رتینوپاتی دیابتی یک واژه کلی است که برای بیان مشکالت عرو مقدمه و هدف : 

اران دیابتی میتواند در صورت تکثیری و غیر تکثیری تقسیم می شود.آسیب به شبکیه به دنبال بیماری دیابت، رتینوپاتی دیابتی نامیده میشود.ابتال به این عارضه در بیم

 74الی  21ود.رتینوپاتی دیابتی از شایعترین علل نابینایی در جهان می باشد به طوری که در امریکا مهمترین علت کوری در سنین عدم درمان به موقع سبب نابینایی ش

 سالگی محسوب میشود..لذا این مطالعه با هدف بررسی شیوع رتینوپاتی و عوامل خطر مربوط به آن در بیماران دیابتی در ایران انجام شد. 

 Diabeticبا کلیدواژه های Google scholar ،magiran ،Sid ،PubMedمطالعه مروری با جستجو در سایت های علمی : این روش جستجو

Retinopathy ،)رتینوپاتیدیابتی(Prevelence ،)شیوع(Diabet ،)دیابت(Risk Factors طی سال های )انجام شد، در این مطالعه 2111تا 2111)ریسک فاکتورها

 یلی مورد ارزیابی قرار گرفتند.مقاالت توصیفی و تحل

 3/13درصدگزارش شده است.میانگین سن افراد مبتال به رتینوپاتی51/1 – 3/34: نتایج مطالعات مختلف نشان داد که میزان رتینوپاتی در بیماران دیابتی بین یافته ها

، هموگلوبین گلیکوزیله سطح باالی BMIو طول مدت ابتال به دیابت، سن بیماران، سال بود. طی بررسی مطالعات بین رتینوپاتی  15سال ومیانگین سابقه ابتال به دیابت 

ره و کراتینین سرم و قند خون ناشتا، سوابق هایپرلیپیدمی، هایپرتنشن، سندرم خشکی چشم، نفروپاتی، سیگارکشیدن و بیماری ایسکمیک قلبی، میکروآلبومینوری، او

داری وجود داشت، ارتباط بین رتینوپاتی و جنس، نوع داروی مصرفی و نیز سابقه سکته مغزی از نظر آماری معنی دار  پروتئینوری و وضعیت چربی سرم روابط معنی

 نبود.

د ون در حبا توجه به نتایج این مطالعه توصیه می گردد بررسی شبکیه چشم در ارزیابی بیماران دیابتی همیشه مد نظر باشد و همچنین سطح سرمی قند خ نتیجه گیری :

نیز در بیماران دیابتی مورد توجه طبیعی نگهداری شود. به دلیل وجود ارتباط بین هایپرلیپیدمی، استعمال سیگار و فشار خون با رتینوپاتی پیشنهاد میگردد که این سه عامل 

 چشم پزشکی توصیه می شود.جدی قرار گیرند.و هم چنین بررسی دقیق تر بیماران دیابتی از نظر میکروآلبومینوری در معاینات دور ه ای 

 رتینوپاتی، عوامل خطر، شیوع، دیابت  کلید واژه ها:
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 اثر سوء رفتار  در سالمت سالمندان

 2ان، رخشنده طاهری1زینب فرزامند

 

 . کارشناس پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان5

 اصفهان. کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 7

 

بهبود شرایط زندگی ، افزایش طول عمر و امید به زندگی، پدیده سالمندی را در جوامع امروزی و بویژه در کشورهای در حال  مقدمه و هدف: 

 71تا  75بین  5903درصد کل جمعیت برسد و تا سال  53به بیش از  5939توسعه به دنبال داشته است. پیش بینی می شود جمعیت مذکور تا سال 

  درصد جمعیت را سالمندان به خود اختصاص خواهند داد

 science direct , pubmed scopus , google»این مطالعه یک مرور جامع است که با جستجوی وسیع در پایگاههای اطالعاتی    روش اجرا:

scholar » انجام شد.“ سالمند، سوء رفتار، سالمت ”استفاده از کلیدواژه های      

درصد ( سالمندان مورد  83یافته های پژوهش های متعدد که در شهرها و کشورهای بر روی سالمندان انجام گرفت نشان داد که حدود )  ها:یافته 

 83 تحقیق حداقل یکی از انواع سوء رفتار را تجربه کرده اند. تحقیقات نشان داد که بیشترین شیوء سوء رفتار مربوط به غفلت مراقبتی حدود )

درصد (  است و  1/7درصد( و طرد شدگی )  1درصد( و کمترین آن مربوط به سوء رفتار جسمی )  13و سپس سوء رفتار شناختی حدود ) درصد(

 ارتباط معنی داری بین سوء رفتار و افسردگی وجود داشت.

برنامه هایی برای افزایش آگاهی سالمندان ، با توجه به میزان باالی سوء رفتار نسبت به سالمندان به نظر می رسد وجود  بحث و نتیجه گیری: 

 مراقبان آنها و پرسنل بهداشتی برای پیشگیری و کاهش غفلت و سوء رفتار با سالمندان ضروری می باشد.

 سالمند، سوء رفتار ، سالمت   کلمات کلیدی:
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مطالعه مرور نظام مند بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی بیماران مبتال به سندروم حاد کرونری با افراد سالم : یک  

5، مرضیه بیگم بیگدلی شاملو4، یعقوب مدملی3*، مصطفی مدملی2و  1 پروین قزلباش  

 کارشناس پرستاری، بیمارستان امام خمینی، اهواز، ایران .1

 کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران .2

 قیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران*دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی، کمیته تح .3

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران .4

 کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران .5

 

یکی از علل اصلی مرگ در دنیا، دارای پیامدهای فیزیکی، روانی و اجتماعی متعددی است. از جمله این پیامدها تاثیر  : سندرم حاد کرونری به عنوانمقدمه و هدف

 با افراد سالم انجام شد.بر کیفیت زندگی و رضایت جنسی بیماران می باشد.این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی بیماران مبتال به سندروم حاد کرونری 

باکلیدواژه های کیفیت زندگی،  iranmedexو  Google scholar magiran ،Sid ،PubMedاین مطالعه مروری باجستجو در سایتهای علمی روش اجرا:

 انجام شد. 2111تا  1111سندرم حاد کرونر، سالمت روان طی سال های 

درصد این افراد افسردگی  1/12که  طوری برند، به درصد از بیماران از درجات متفاوت افسردگی رنج می 12123نتایج مطالعات نشان داد که تا  یافته های پژوهش:

ا افزایش می دهد. ن رشدید و یا افسردگی بیش از حد داشتند. آنژیوپالستی و درمان دارویی، نمره ابعاد سالمت عمومی، درد بدنی و نمره کل کیفیت زندگی بیمارا

بطه معناداری بین خرخر و فشار درمان دارویی نیز بر بعد فعالیت اجتماعی تاثیر مثبت داشت. ارتباط معناداری میان همراهی خرخر و بیماری قلبی وجود ندارد. از طرفی را

خرخر با چربی باال رابطه ضد ونقیضی بدست آمد.کاهش کیفیت خون و ریسک بروز آپنه تنفسی حین خواب با بیماری قلبی وجود داشت ولی میان خرخر و دیابت و 

 زندگی بیماران مبتال با استرس و مقابله هیجان مدار، رابطه منفی و هوش هیجانی و مقابله مساله مدار، رابطه مثبت داشت.

می توانند در بهبودبرخی ابعاد آن را بهبود بخشد. آموزش  درمان های مختلف سندروم حاد کرونری در کیفیت زندگی این بیماران موثر بوده و بحث و نتیجه گیری:

 با کاهش دادن استرس آنها باعث افزایش کیفیت زندگی آنها شود.ند اتو میهای مقابله با استرس  راه

 :کیفیت زندگی، سندرم حاد کرونر، سالمت روانکلمات کلیدی
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با انواع روش های درمانیبررسی کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان تحت درمان   

 3، یعقوب مدملی2*، مصطفی مدملی1احمد اداوی

 کارشناس مشاوره مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران*  .1

 . دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران2

 رشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. دانشجوی کا3

 

و شیوع آن در امروزه سرطان پستان شایع ترین و پر تلفات ترین، سرطان می باشد که از نقطه نظر عاطفی و روانی تاثیرگذارترین سرطان در بین زنان است  هدف:

یفیت زندگی بیماران داشته باشد لذا این شیمی درمانی به دنبال سرطان پستان می تواند عمده ترین تاثیر را بر ک بسیاری از ممالک جهان از جمله ایران روبه افزایش است.

 بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان تحت درمان با انواع روشهای درمانی انجام شد. مطالعه با هدف

ای کیفیت زندگی، با کلیدواژه ه iranmedexو  Google scholar ،magiran ،Sid ،PubMedروش کار: این مطالعه مروری با جستجو در سایت های علمی 

 انجام شد. 2115تا  1113طی سال های  Quality of life, breast cancer, physical and mental health سرطان پستان، سالمت جسمی و روانی

ن شد. در پژوهش های مختلف نشان درصد تعیی 1112میانگین نمره کلی کیفیت زندگی در افراد تحت مطالعه تا  نتایج مطالعات مختلف انجام شده نشان داد که نتایج:

درصد واحدهای تحت رادیوتراپی و بعد  51/55تا  53درصد واحدهای تحت شیمی درمانی، وبین  17/13درصد ، تا  41/71داد که واحدهای تحت ماستکتومی سینه تا 

روانی همبستگی مستقیم بود، بین سن با بعد جسمی  –د روحی بین سن با بع درصد واحدهای تحت ماستکتومی سینه ، کیفیت زندگی خوب دارند. 21/33اجتماعی تا 

برخورداری از سالمت معنوی و انجام  همچنین  همبستگی معکوس و بین نوبت شیمی درمانی با بعد جسمی و کیفیت کل زندگی رابطه ضد و نقیضی را نشان داد.

یدی بعنوان یک رویکرد سازگاری در تطابق روانشناختی پس از تشخیص بیماری مفید فرایض مذهبی می تواند با کاهش دیسترس های عاطفی، اضطراب، احساس ناام

  واقع شود و نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی آنها ایفا کند.

د کیفیت با توجه به عوارض جسمی و روانی ناشی از بیماری به دلیل افزایش تعداد زنده ماندگان سرطان پستان، لزوم برنامه های توانبخشی جهت بهبو نتیجه گیری:

چنین بدیهی است که انجام هم زندگی مورد نیاز است. این بیماران ، نیازمند توجه تیم درمان بخصوص پرستاران جهت بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی مطلوب می باشند.

 مشاوره پرستاری سبب ارتقای مقیاس های عالمتی )عمومی و اختصاصی( کیفیت زندگی بیماران مبتال گردد.

 کیفیت زندگی، سرطان پستان، سالمت جسمی و روانی کلمات کلیدی:
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 بررسی شیوع زخم بستر و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان های ایران: مرور نظام مند

 * 3، یعقوب مدملی 2، مصطفی مدملی 1نجیمه یوسفی 

 کارشناس پرستاری، بیمارستان امیرالمومنین )ع(گراش، شیراز، ایران 1

 دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران 2

 ته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران*دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، کمی 3

 

فرآیندی غیرقابل جبران با منشآ درد و نگرانی برای  CMSزخم بستر سومین اختالل پرهزینه بعد از سرطان و بیماریهای قلبی و عروقی است. طبق طبقه بندی  مقدمه:

 قبتی سالمت است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع زخم بستر و عوامل مرتبط با آن در بیمارستانهای ایران است.بیمار و تیم درمانی بوده و یک چالش مرا

و استفاده از مقاالت توصیفی و تحلیلی با کلیدواژه  Google scholar ،Sid ،Pubmed: این مطالعه مرور سیستماتیک با جستجو در سایت های علمیروش کار

 انجام شد. 2111 -2115(، عوامل خطر، طی سالهای Wound، زخم )Pressure ulcerفشاری) )های بیمارستان، زخم 

قبیل: استفاده از تشک  : نتایج مطالعات نشان داد که شناسایی افراد پرخطر وکیفیت مراقبت پرستاری عامل کلیدی در پیشگیری از زخم بستر بوده و با اقداماتی از نتایج

ستفاده از پوشش پالستیکی زیر بیمار، تعویض ملحفه ها، استحمام، ماساژ، برداشتن فشار از روی نقاط در معرض زخم بستر، شستن زخم فقط مواج، تغییر وضعیت، عدم ا

م فشاری در بیماران کننده زخبا سرم فیزیولوژی یا آب گرم تا حد زیادی میتوان زخم بستر را کاهش داد. در این پژوهش ها از ابزار برادن، که بهترین ابزار پیش بینی 

 بستری است استفاده شده است.

ستری طوالنی کنترل بیماریهای زمینه ای، کشف عوامل زمینه ساز، شناسایی افراد پرخطر، اقدامات پیشگیرانه و مراقبت مداوم در بیمارانی که نیاز به ب نتیجه گیری :

وزشی به همراه بیمار با ناتوانی مراقبتی، بررسی مکرر پوست، تآثیر بسزایی در کاهش زخم بستر دارند، آموزش مراقبت در منزل، رژیم غذایی مناسب، تهیه پمفلت آم

 دارند.

 زخم بستر، بیمارستان، زخم، عوامل خطر  کلیدواژه ها:
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بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی برمدل اعتقاد بهداشتی برمیزان مصرف نمک زنان در خانواده های تحت 

تی درمانی شهر اصفهانپوشش مراکز بهداش  

 2*، فاطمه مالکی1حبیب اله حسینی

 .حبیب اله حسینی.عضو هیات علمی)مربی( گروه بهداشت ،دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،ایران1*

Habibollah Hosseini MSc 

MSc.Department of Nursing Health,School of Nursing and Midwifery.Isfahan University of Medical Sciences,Isfahan,Iran. 

Emai:h_hoseini@nm.mui.ac.ir 

 .. دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،ایران2
 

پر فشاری خون مشخص نیست،از سوی مردم  پرفشاری خون عامل خطر اصلی بسیاری ازبیماری ها وعلت اصلی مرگ ومیر درجهان است.از آنجا که عالیممقدمه: 

.ازجمله عوامل خطر آن احساس نشده واغلب باورندارند که درمعرض خطر هستند،این مسئله پیشگیری ازپرفشاری خون را تبدیل به چالش بزرگ بهداشتی کرده است

این مطالعه تعیین تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد  مرتبط با سبک زندگی که در پیشگیری از پرفشاری خون موثراست،کاهش مصرف نمک می باشد.هدف

 .بهداشتی برمیزان مصرف نمک زنان درمعرض خطر پرفشاری خون است

انجام نفراز زنان در معرض خطر ابتالی به پرفشاری خون در مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان  12: این مطالعه یک مطالعه تجربی بوده که بر روی مواد وروش کار

بعد از مطالعه( شده است.نمونه گیری براساس نمونه گیری منظم صورت گرفت.برای ارزیابی میزان نمک مصرفی آزمودنی ها آزمایش ادرار دومرحله)قبل و دوماه 

مورد تجزیه  SPSS با استفاده ازنرم افزار گرفته شد.برنامه مداخله ای سه جلسه آموزشی مبتنی برمدل اعتقاد بهداشتی بود که هفته ای یک جلسه برگزارگردید.داده ها

 .وتحلیل قرارگرفت

درحالی که قبل از  (P=1/12)نتایج مطالعه نشان دادکه میانگین نمره نمک مصرفی درگروه آزمون وکنترل دو ماه بعد از مداخله تفاوت معنی داری داشتیافته ها: 

 .مداخله این تفاوت معنی دار نبود

های این مطالعه کارآیی مدل اعتقاد بهداشتی با سازه های حساسیت وشدت درک شده، منافع وموانع درک شده،راهنمای عمل : یافته بحث ونتیجه گیری

 .وخودکارآمدی درک شده را در کاهش مصرف نمک  زنان درمعرض خطرپرفشاری خون نشان می دهد

 : آموزش بهداشت،پیشگیری،مصرف نمک،پرفشاری خون،زنانکلید واژه ها
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رتباط عوامل سازمانی با تمایل به ماندگاری پرستاران در بخشهای ویژه بیمارستانهای آموزشیبررسی ا  

5931دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال    

2، مرضیه عادل مهربان  1آزاده توکلی محمدی  

 پزشکی اصفهان ایران آزاده توکلی محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه دانشکده پرستاری دانشگاه علوم -1

 مرضیه عادل مهربان استادیار و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ایران -3

 

کنند اما ممکن است به دالیلی مانند پیچیدگی و استرس کار خواستار ترک شغل باشند؛ ¬: پرستاران مراقبت ویژه با تخصص ویژه از بیماران مراقبت میزمینه تحقیق

 لذا توجه به ماندگاری این پرستاران اهمیت دارد. 

 1315تعیین ارتباط عوامل سازمانی با تمایل به ماندگاری پرستاران در بخشهای ویژه بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال  هدف:

، ccu ،Icuپرستار شش بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شاغل بخشهای ویژه ) 331پژوهشی توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی که  روش مطالعه:

 صیفی و تحلیلی استفاده شد.، آمار توspss 21ها از پرسشنامه و نرم افزار ¬همودیالیز( به صورت سرشماری مورد مطالعه قرارگرفتند. جهت گردآوری و تحلیل داده

سال آینده داشتند. ضریب همبستگی پیرسون بین نمره تمایل به ماندگاری پرستاران با نمره  5% پرستاران تمایل زیادی به استمرار خدمت در بخش ویژه تا  3415 نتایج:

شان داد خصوصیات بخش ویژه و وجود محیط شغلی ایمن بیشترین ارتباط با گانه ن¬های عوامل سازمانی رابطه مستقیم نشان داد. آنالیز رگرسیون خطی چند¬تمام حیطه

ادار داشت. آزمون تعقیبی تمایل به ماندگاری داشت. آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد میانگین نمره تمایل به ماندگاری پرستاران با بخش محل خدمت آنها رابطه معن

LSD ی پرستاران بخش نشان داد میانگین نمره تمایل به ماندگارIcu  به طور معناداری کمتر از پرستاران بخشccu  .و همودیالیز بود 

ها توجه به عوامل سازمانی تمایل به ماندگاری بویژه خصوصیات بخش ویژه و فراهم کردن محیط شغلی ایمن ممکن است ¬: بر اساس یافتهبحث و نتیجه گیری

 افزایش دهد.های ویژه را ¬تمایل به ماندگاری پرستاران بخش

 : تمایل به ماندگاری، بخش ویژه، عوامل سازمانی کلید واژه ها
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 کیفیت زندگی مراقبین بیماران مبتال به سرطان

.الهه شیرزادپور3.سحر قزلباش 2سیما قزلباش )نویسنده مسئول(   

 

 کارشناس ارشد پرستاری -. سیما قزلباش مربی1

 کارشناس پرستاری -. سحر قزلباش پرستار2

 الهه شیرزادپور .3

 

ان با بیماری های تشخیص سرطان نه تنها بر بیمار بلکه بر مراقبین آنها نیز تأثیر قابل توجهی دارد. مراقبین خانواده در خط نخست ارائه مراقبت به بیمار مقدمه و هدف:

 د شانس بهبود بیماران را بکاهد. مزمن نظیر سرطان قرار دارند. بارمراقبتی ارتباط معکوس با کیفیت زندگی نشان می دهد. کیفیت زندگی پایین مراقبین می توان

استفاده « science direct ،pubmed scopus ،google scholar»این مطالعه یک مرور جامع است که با جستجوی وسیع در پایگاههای اطالعاتی  روش اجرا:

 انجام شد..« سرطان، کیفیت زندگی، مراقبین خانواده و بار مراقبین»از کلیدواژه های 

ان سرطان معموال بر اساس یافته های حاصل از مطالعات متعدد مراقبین مبتالیان به سرطان کیفیت زندگی متوسط و پایین را گزارش کرده اند. مراقبین مبتالی یافته ها:

از مسئولیت مراقبت از بیمار مبتال به متأثر از استرسورهای روانشناختی، اجتماعی و فیزیکی بوده رفتارهایی نظیر کاهش استراحت و ورزش و نادیده انگاری خود ناشی 

 سرطان، می تواند بر وضعیت سالمت آنها اثر گذاشته و از کیفیت زندگی آنها بکاهد.

تشخیص بیماری سرطان عالوه بر اثر بر کیفیت زندگی فرد مبتال، متقابال کیفیت زندگی مراقبین وی را نیز متأثر خواهد ساخت. طبق نتایج  بحث و نتیجه گیری:

نابر آنچه شرح داده شد باید العات کیفیت زندگی بهتر مراقبین مرتبط با وضعیت سالمت روان بهتر مراقبین و بهبود فیزیکی مبتالیان به سرطان تحت مراقبت آنها بود. بمط

تا با ارتقاء کیفیت زندگی مراقبین، تواما به بهبود بیشترین تمرکز بر ارائه حمایت های اجتماعی، اخالقی و منابع آموزشی جهت ارتقاء کیفیت زندگی مراقبین واقع شود 

 کیفیت زندگی مبتالیان به سرطان دست یابیم.

 سرطان، کیفیت زندگی، مراقبین خانواده و بار مراقبین کلمات کلیدی:
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جامعه نقش خانواده درپیشگیری از انحرافات اجتماعی  

کانی، مریم سلطانی بابو2، پرویز سلیمانی پور1محمدباقررضاعلی  

 

 محمدباقر رضاعلی رییس امور عمومی بیمارستان چمران -1

 اصفهان 2پرویز سلیمانی پور پزشک مرکزبهداشت شماره -2

 مریم سلطانی بابوکانی معاون دبستان شهید بهشتی -3

و روابط بین  :امروزه نقش مؤثر خانواده در پیشگیری از انحرافات اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما اینکه خانواده از چه نوع ساختاری برخوردار باشدمقدمه وهدف

 ر می باشد. اعضای خانواده چگونه باشد تا بتواند نقش خود را در پیشگیری از انحرافات اجتماعی به خوبی ایفا کند، از اهمیت باالیی برخوردا

 است. این پژوهش یک مطالعه مروری وتوصیفیروش مطالعه:

ی قرار ی متفاوتی درزمینه خانواده ونقش آن درپیشگیری از انحرافات اجتماعی مطرح بوده که در این مطالعه چهار دیدگاه اصلی و عمده، مورد بررس ها دیدگاهیافته ها:

دار، کنترل مدار، عاطفی مدار، قدرت مدار. اگر محیط خانواده در دوران کودکی فرد، یک محیط سالم، مناسب و بسامانی عبارتند از: آموزش م  ها می گیرد. این دیدگاه

اولین  قش اصلی را به عهده دارد.باشد، احتمال مصونیت این فرد از انجام رفتارهای انحرافی و نابهنجار بسیار فراوان است. از این رو خانواده در تعلیم و تربیت افراد ن

شود. دین اسالم برای نهاد خانواده در امور تربیت فرزندان خصوصاً در مراحل اولیه زندگی، نقش بسزایی قائل  مراحل فرهنگ پذیری افراد از نهاد خانواده شروع می

کند. والدین، نخستین  رش هر نوع بذری تشبیه میشمارد و آن را به زمین مناسبی برای پرو است و قلب و روح جوان را بستر مناسبی برای پذیرش هر نوع تربیتی می

ی فضائل یا رذائل را در نهاد  ها گذارند. آنها با برخوردها و حرکات و سکنات خود پایه باشند که در محیط خانواده بر خلق و خوی فرزندان تأثیر می کسانی می

 کنند.  خالقی حمیده یا رذیله را فراهم میگیری حاالت و ملکات ا ی شکل ها کنند و زمینه فرزندانشان پایه گذاری می

مسئله پیشگیری از انحرافات اجتماعی یکی از راهکارهایی بوده که در بخش نظارت و کنترل اجتماعی مطرح و نقش اساسی در آن حوزه ایفا بحث ونتیجه گیری:

 ای پذیرفته شده یک جامعه است. کند؛ از مهمترین راههای پیشگیری افراد از انحراف، درونی کردن ارزش ها و هنجاره می

 هنجارها-ارزش ها-انحرافات اجتماعی -پیشگیری-خانواده  کلمات کلیدی:
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 سندروم آسپرگر )اختالل سطح یک طیف اتیسم(

1حسین خاص  

 حسین خاص دانشجوی دکترای رشتة ریاضی دانشگاه کاشان .1

های  سندروم آسپرگر، یکی از اختالل. شده است اختالل سطح یک طیف اتیسم، نام رسمی همان اختاللی است که از گذشته با نام سندروم آسپرگر شناخته می مقدمه:

سندروم آسپرگر در بین دانش  به شوند. ابتال ها، با تقصان فراگیر تعامالت اجتماعی و وجود رفتارهای قالبی شناخته می این طبقه از اختالل .تحولی فراگیر است

های  یستند و یا تشخیصآموختگان رشتة ریاضی و استعدادهای درخشان و نوابغ فیزیک و کامپیوتر شایع است اما بسیاری از مبتالیان یا به وجود این اختالل واقف ن

 گیرند. دیگری چون افسردگی می

ای به توانائی ریاضی در این افراد نموده،  پردازیم و اشاره نام مشهورترش سندروم آسپرگر است، می در این مقاله، به معرفی اختالل سطح یک طیف اتیسم، که هدف:

 .دهیم در انتها نحوۀ تعامل بین افرادی که به این اختالل دچار هستند و محیط پیرامونی را مورد بررسی قرار می

گیری از جدیدترین مقاالت در این زمینه  سندروم آسپرگر انجام شده است و حاصل نتیجه : این مقاله با مروری بر مطالعات صورت گرفته در رابطه باروش کار

 باشد. می

دانند. اغلب  ها را یکسان می ها، صرف نظر نموده، آن آید که بسیاری، از تفاوت آن اغلب، در تمایز بین آسپرگر و اتیسم با عملکرد باال، مشکالتی به وجود می ها: یافته

کنند. بسیاری از این افراد دارای توانایی متوسط یا  ین سندروم، در مراکز عادی تحصیل نموده و حتی تحصیالت پیشرفتة منحصر به فردی، در جامعه پیدا میافراد دارای ا

دالیل دیگر، شناخت این سندروم و گردند. به این دلیل و  ها محسوب می خوبی در ریاضیات، کامپیوتر یا فلسفه هستند و حتی برخی جزء استعدادهای درخشان این رشته

 چگونگی نحوه ایجاد تعامل با این افرد ضرورت دارد.

 اتیسم، سندروم آسپرگر، چگونگی برخورد واژگان کلیدی:
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 تاثیر آروماتراپی با اسانس اسطوخودوس بر اضطراب

 2گنجی کاظم محمد  2راد فرجادی فرنوش ،2میرعالی زهرا ،*1نصیری حسین امیر

 پزشکی، علوم دانشگاه توانبخشی، علوم دانشکده ،(تریتا)توانبخشی دانشجویان دانشجویی تحقیقات کمیته کاردرمانی، رشته کارشناسی دانشجوی مسئول نویسنده. *1

  ایران اصفهان،

  ایران اصفهان، پزشکی، علوم دانشگاه توانبخشی، علوم دانشکده ،(تریتا)توانبخشی دانشجویان دانشجویی تحقیقات کمیته فنی، ارتوپد رشته کارشناسی دانشجوی. 2

 ایران اصفهان، پزشکی، علوم دانشگاه توانبخشی، علوم دانشکده ،(تریتا)توانبخشی دانشجویان دانشجویی تحقیقات کمیته ، شناسی شنوایی رشته کارشناسی دانشجوی. 2

 ایران اصفهان، پزشکی، علوم دانشگاه توانبخشی، علوم دانشکده ،(تریتا)توانبخشی دانشجویان دانشجویی تحقیقات کمیته کاردرمانی، رشته کارشناسی دانشجوی. 2

  

 شیمیایی داروهای عوارض علت به همچنین هستیم جامعه آحاد میان اضطراب از باالیی سطح شاید صنعتی جوامع در زیاد مشکالت دلیل به امروزه: هدف و مقدمه

 اسانس با ماتراپی آرو ها روش این از یکی که شود می استفاده مختلفی های روش از اضطراب کاهش برای. اند آورده روی گیاهی طب سمت به جامعه افراد از بسیاری

 هیچ بدون و خطر بی و دارد استفاده ها بیماری از بسیاری درمان در که اسات دارویای گیاهاان جمله از Lavender علمی نام با اسطوخدوس. باشد می اسطوخودوس

 سیستم بر که باشد می ترکیباتی دارای اسطوخدوس اسانس. باشد می مجاز کودکان در و زایمان از پس زایمان، حین حاملگی، در آن مصرف که طوری به مصرف منع

 می فرد در آرامش و اضطراب کاهش به منجر ها هورمون این ترشح که شود مای(  وآنادورفین سروتونین) ها انکفالین ترشح به منجر و گذاشته تاثیر مرکزی اعصاب

 .شود

 

 , Google scholar اطالعاتی های پایگاه در انگلیسی، زبان به دسترس در پژوهشی-علمی مقاالت از استفاده با مروری مطالعه این:  پژوهش اجرای روش

PubMed, SID , science direct  1وکنتارل اساطوخودوس باه کاه باالینی های کارآزمایی تمام از بودند عبارت مقاالت انتخاب معیارهای. گردید انجام 

 . بود شده پرداخته اضطراب

 

 توان می که یود سنجیده گوناگون های موقعیت و ها زمینه در اضطراب بر را اسطوخودوس درمانی رایحه اثر مقاالت، مرور و بررسی از پس:  پژوهشی های یافته

 امتحاان، اضاطراب پرستاری، دانشجویان در بالینی تزریق اولین ناشی اضطراب زایمان، اضطراب دی، یو آی گزاری کار از ناشی اضطراب: کرد اشاره زیر موارد به

 اضطراب و جراحی عمل از قبل اضطراب دندانپزشکی، کلینیک به کننده مراجعه بیماران اضطراب خوابگااهی، دانشاجویان اضاطراب همودیالیزی، بیماران اضطراب

 .رحمای مداخلاه طای



 
 
 

064 
 

  

 گیری نتیجه و بحث

 نورولوژیک سیستم طریق از گیاه این و دارد مختلف های موقعیت در استرس و اظطراب کاهش بر موثری اثر اسطوخودوس ی رایحه که است آن از حاکی ها بررسی

 شود استفاده زا استرس های موقعیت در تهاجمی وغیر هزینه ،کم آسان درمانی عنوان به اسانس این از شود می پیشنهاد. کند می ایفا را درد ضد و بخش آرام اثرات

 .شود می روان های بیماری و تمرکز عدم کورتیزول، سطح افزایش موجب اضطراب های دوره چون

 .کنند استفاده روش این از تمایل صورت در که داد آموزش بیماران به و برد بهره ندارد، ای عارضه که مکمل روش یک عنوان به روش این از میتوان بنابراین
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 فعالیت جسمانی در سالمندان

1، مریم السادات صبا2و1حمزه بهارلوئی  

 دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی، کمیته تحقیقات دانشجوئی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. 1

  اصفهان، ایرانمدرس گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، . 2

 

 خالصه

 

بی تحرکی به با افزایش سن جمعیت جهانی، متخصصان حوزه سالمت با افرادی مواجه خواهند شد که دچار عوارض ناشی از شیوه زندگی کم تحرک شده اند. این 

عدم فعالیت جسمانی، پس از فشار خون باال، سیگار  د.قدری زیان آور است که برخی برای نشان دادن اهمیت آن از اصطالح نشانگان مرگ بی تحرکی استفاده کرده ان

کند، ل میکشیدن و سطح باالی گلوکز، چهارمین علت مرگ ناشی از مشکالت مزمن و تدریجی است. بازگشت به وضعیت سالمت هزینه زیادی را به جامعه تحمی

فعالیت جسمانی منظم با تاثیر بر همه جنبه های زیستی، روانی، اجتماعی سالمت باعث می باشد. های پیشگیری مانند ورزش ازاهمیت زیادی برخوردار میبنابراین روش

انی و اسالمی می تواند به تبیین شود تا معیارهای سالمندی موفق فراهم شود. مطالعه شواهد منتشر شده مانند مقاالت و راهنماهای بالینی موجود و انطباق آن با فرهنگ ایر

هایی مبنی بر افزایش سطح جسمانی سالمندان ایرانی، کمک کند. هدف از این نوشتار، افزایش آگاهی متخصصان حوزه سالمت با ارائه توصیه فواید و خطرات فعالیت

ان و همچنین سالمند فعالیت فیزیکی و کاهش رفتار بی تحرکی در افراد سالمند است و سعی خواهد شد که فواید، خطرات، موانع، انواع و ابعاد فعالیت جسمانی در

های مکمل یا اصول تجویز ورزش در جهت پیشگیری و کنترل مشکالت مزمن سالمت و بهبود سالمت مطرح شود. این افزایش آگاهی می تواند در پیشنهاد درمان

 ن مفید باشد.های جسمانی مناسب و همچنین حذف موانع ورزش مداوم سالمندادرمان های اولیه موثر و ارزان، تشویق به شرکت در فعالیت
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سال مراجعه کننده به مراکز درمانی 52بررسی اپیدمیولوژی سوختگی در کودکان دانش آموز زیر   

4، احمد اداوی3، یعقوب مدملی2، مصطفی مدملی1آمنه مدملی  

 اهواز، ایران  . آمنه مدملی دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،1

 . مصطفی مدملی دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران2

 ن ایرا. یعقوب مدملی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، 3

 .کارشناس مشاوره، مرکز مشاوره دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران4
 

باشند که به دلیل عوارض شدید و میزان مرگ و میر باال بسیار مورد توجه است. مطالعات  ترین حوادث و سوانح مرتبط با سالمت انسان می ها از مهم : سوختگیهدف

آیند  ها به حساب می ترین آن ها از شایع ترین مشکالت مرتبط با سالمتی در جوامع مختلف هستند و سوختگی اند که حوادث از مهم داده اپیدمیولوژیک انجام شده، نشان

کودکان شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژی سوختگی در  و سبب تحمیل صدمات جسمی، روحی، اجتماعی و اقتصادی به بیماران، خانواده و جامعه می

 سال مراجعه کننده به مراکز درمانی انجام شد. 12دانش آموز زیر 

با کلیدواژه های  iranmedexو  Google scholar ،magiran ،Sid ،PubMed ،Mbaseاین مطالعه مروری با جستجو در سایت های علمی  روش کار:

 انجام شد. 2115تا  1115سوختگی، کودک، حوادث کودکان، اپیدمیولوژی طی سال های 

 31درصد افراد کودکان مذکر و تا  11سال بود. تا  4تا  1درصد در کودکان  1112نتایج مطالعات مختلف انجام شده نشان داد که بیشترین موارد سوختگی تا  نتایج:

درصد موارد شهر نشین بودند. در مورد دسترسی اطفال به  12تا  51درصد موارد( و همچنین بین 1دند. بیشترین علت سوختگی آب جوش )تا درصد کودکان مؤنث بو

ا درصد از کودکان مورد به وسایل آتش ز 52وسایل آتش زا مانند کبریت و فندک بین گروه مورد و شاهد اختالف معنی دار آماری وجود داشت. بطوری که تا 

اختالف معنی دار آماری مشاهده  دسترسی داشتند. از نظر زیربنای منزل، زیربنای آشپزخانه، نسبت زیربنای آشپزخانه به منزل و میانگین زیربنای منزل برای هر فرد خانوار

 نگردید.از نظر وسیله مورد استفاده خانواده برای گرمایش تفاوتی بین دو گروه مشاهده نگردید.

سال در خانوارهایی که کبریت و لوازم آتش زا را در محل دور از دسترس کودکان نگه  12باتوجه به اینکه احتمال بروز سوختگی در کودکان زیر  نتیجه گیری:

ایمنی در منازل و آموزش ات داری می کنند کمتر است، لذا باید این لوازم خطرناک را از اطفال دور کرد. همچنین بهتر است برنامه ای پیشگیرانه، از جمله توجه به نک

 والدین کودکانی که در معرض خطر بیشتری قرار دارند تدوین شود.

 : سوختگی، کودک، حوادث کودکان، اپیدمیولوژیکلمات کلیدی
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Investigating the effect of surgery care movie in the newborns’ congenital cleft lip and 

palate abnormality on the mothers’ caregiving performance 

Maryam Aghajani1, Soheila Mojdeh2, MehrdadMemarzadeh3, MahnoshHajiheidari4, AmirmohamadArmanian5 

2Student Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

1 Department of Operating Room, Nursing and Midwifery School, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, 

Iran 

1
Pediatric surgeon, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

1
Department of Pediatric, Nursing and Midwifery School, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

1
Neonatalogist, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

 Abstract  

Background: Cleft lip and palate is the abnormality created as the result of abnormal evolution of primary lip 

and mouth structure in embryo stage. In Iran the prevalence of congenital abnormality of clef lip and palate 

has been reported from 2.4 to 2.4 per 1222 live births in various areas. Our study aiming to examine the 

effect of surgery care movie about the newborns’ congenital cleft lip and palate abnormality on the mothers’ 

caregiving performance. Method: this study is clinical trial. The sampling method was done according to 

simple sequential convenient sampling in two experimental and control groups. For experimental group has 

been shown the surgery care movie, and other group has been give hospital rotini care plan (face to face 

teaching).Data was analyzed by SPSS 14 software (paired sample T test and independent sample T test) were 

used. Result: The number of the children with abnormality was one in more than 929 (n=04) of the samples 

and near 429 (n=24) of the mothers in both groups their first child suffered from abnormality. The mean score 

of the mothers’ caregiving performance was significantly different after the intervention in the experimental 

and control groups (p<2.221). 

Conclusion: the results show that surgical care movie will be an effective and applicable method in improving 

the mothers and families’ performance in caring the breastfeeding infants with specific needs. In addition to 

the mother due to giving the movie to the family the other caregivers can use it too. 

Keywords 

Cleft lip and palate, neonate, movie, mothers’ caregiving performance 
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 بررسی تاثیر آموزش بهداشت دوران بلوغ بر آگاهی دختران مقطع راهنمایی

4، محمد رضا جانی3*، محمد رضا رزم آرا2زهرا عبادی نژاد، 1ابراهیم رحمانی مقدم  

 ن.دانشجوی کارشناسی تکنولوژی جراحی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایرا -1

 و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.)نویسنده مسئول*(: مربی، کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری -2

 )ارائه دهنده(: مربی، کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.-3

 د، بیرجند، ایران.مربی، کارشناس ارشد مرقبت های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجن -4

 

 نوجوانی مرحله بسیار مهمی از زندگی هر فرد است. داشتن شناخت و آگاهی در مورد اصول بهداشت در دوران بلوغ، دالیل و علل بروز تغییرات مقدمه و هدف:

ت ومشکالت نوجوانان شده و می تواند در کاستن از خاص در این دوران و نیز آشنایی با خطرات تهدید کننده دوران بلوغ، سبب پیشگیری از بسیاری از سوء تفاهما

 ن قاین انجام شده است.مشکالت این نسل موثر باشد. بنابراین این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش بهداشت دوران بلوغ بر اگاهی دختران مقاطع راهنمایی شهرستا

به صورت تصادفی از دو مدرسه متفاوت در دو  1312-1313راهنمایی در سال تحصیلی دانش آموز مقطع سوم  11این پژوهش یک مطالعه تجربی است.  روش اجرا:

 3سخنرانی با پرسش و پاسخ و بحث و گفتگو در ¬گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. برنامه آموزشی در ارتباط با بلوغ و بهداشت قاعدگی به صورت آموزش به روش

آزمون ارائه گردید. قبل و بعد از مداخله اطالعات با استفاده از پرسشنامه های سنجش آگاهی سالمت جمع آوری آموزان گروه ¬ای، برای دانش¬دقیقه 11جلسه 

های آماری تی مستقل، کای اسکوئر، ویلکاکسون، من ویتنی، پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه مورد ¬و آزمون SPSS 15افزار¬ها با استفاده از نرم¬گردید. داده

 قرار گرفت. تجزیه و تحلیل

آموزان گروه آزمون، یک ماه پس از آموزش اختالف آماری معنی داری با نمرات ¬های پژوهش:یافته ها نشان داد که نمرات آگاهی بهداشتی دانش¬یافته نتایج

 =(. 131/1p)=(. ولی تفاوت آماری معنی داری در بین نمرات گروه کنترل در هیچ مرحله ای مشاهده نشد 131/1pگروه کنترل دارد ) 

: آموزش بهداشت دوران بلوغ توانست تا حدی با افزایش آگاهی دانش آموزان در ارتقا میانگین نمرات دانش و آگاهی در گروه آزمون موثر بحث و نتیجه گیری

 ود.باشد. لذا ضروریست مسئولین امر توجه هرچه بیشتر به این مسئله داشته تا از مشکالت دختران در این دوران کاسته ش

 : آموزش بهداشت، بلوغ، آگاهی، نوجوانهای کلیدی ¬واژه
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 موانع فردی عدم مراجعه جهت مراقبت قبل بارداری در زنان دیابتی

از دیدگاه مدیران حوزه سالمت و مراقبین بهداشتی   

 4، دکتر علیرضا جباری3، مریم کیانپور2، لیلی عابدینی1نفیسه السادات نکویی

 نفیسه السادات نکویی کارشناس ارشد مامایی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -1

 لیلی عابدینی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-2

 مریم کیانپور کارشناس ارشد مامایی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-3

 یریت عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهاندکتر علیرضا جباری دکتری مد-4

 

همراهی دیابت با حاملگی بر سالمت مادر و جنین موثر است. مراقبت قبل بارداری در زنان دیابتی عامل مهمی در سالمتی حاملگی است.موانع  مقدمه و اهداف:

دی عدم مراجعه جهت مراقبت قبل بارداری در زنان دیابتی از دیدگاه مدیران حوزه متعددی باعث عدم مراجعه جهت آن می شوند.هدف از این مطالعه بررسی موانع فر

 سالمت و مراقبین بهداشتی میباشد.

بود.نمونه گیری در مدیران به روش سرشماری و در مراقبین 14نفر از مدیران و مراقبین بهداشتی از دی تا اسفند  215: این یک مطالعه توصیفی مقطعی درروش اجرا

 ود.تی به روش طبقه ای سهمیه ای تصادفی در مراکز بهداشتی درمانی، کلینیکهای دیابت و ستادهای مدیریتی بود.ابزار، پرسشنامه محقق ساخته ببهداش

مدیران عدم اطمینان  مهمترین مانع از دیدگاه ماماها سکونت استیجاری، از دیدگاه پزشکان درک ناکافی اهمیت مراقبت قبل بارداری توسط خانم و از دیدگاهنتایج :

اشتغال زنان، تجربه منفی در  نسبت به کیفیت مراقبت در مراکز دولتی بود. موانع دیگر شامل: عدم برنامه ریزی برای بارداری، عدم احساس نیاز به مراقبت قبل بارداری،

 سیستم بهداشتی، هراس از عدم اجازه بارداری وزیاد بودن بعد خانوار بود.

املگی توجه به موانع ارایه مراقبت قبل بارداری در زنان دیابتی الزم است.برخی از آنها قابل اصالح می باشند. این امر باعث بهبود سرانجام حی :بحث و نتیجه گیر

 زنان دیابتی و تامین سالمتی مادر، جنین و درنهایت خانواده می شود.

 سالمت مادران–دیابت  –:مراقبت قبل بارداری  کلید واژه ها
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نامه توانبخشی در اسکیزوفرنیا؛ از ابتدا یا در انتها؟بر  

 2، الهام نصیری1، امیرحسین نصیری1*، محمد کاظم گنجی1عفت حسینی

 

 کارشناس کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران)کمیته تحقیقات دانشجویی( -*1

 گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران کارشناس کاردرمانی، -1

 کارشناسی ارشد کاردرمانی، عضو هیأت علمی گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران -2

 

ستری طوالنی مدت و توانبخشی هستند را تشکیل می دهند. برخالف دهه های گذشته که درمان بیماران اسکیزوفرنیا بخش عمده بیماران روانی که نیازمند ب :مقدمه

 .نتظار داشتموثری برای بیماران اسکیزوفرنیا وجود نداشت، امروزه می توان با تشخیص فوری و درمان بهنگام بیماری، بهبود چشمگیری را در پیش آگهی ا

 

 Google  مقاله مرتبط با موضوع در پایگاه های اینترنتی 15است که در روند کار با استفاده از کلمات کلیدی تعداد مطالعه حاضر، پژوهشی مروری  :روش کار

scholar, Pubmed, SID, Medline, OVID  یافت شد. 

 

بیماری به ویژه نخستین حمله است. به نحوی  بخشی از بهبود پیش آگهی اسکیزوفرنیا در دهه های اخیر ناشی از وجود امکانات درمانی فوری برای مرحله حاد :بحث

درصد از بیماران اسکیزوفرنیکپس از درمان به دنبال نخستین حمله بیماری بهبود کامل می یابند.کشور های  25که در کشور های دارای سازمان بهداشتی پیشرفته، 

ش که خود باعث موسسه زدگی میشد به فکر اقداماتی در جهت تشخیص و درمان پیشرفته از چند دهه پیش به جای افزودن بر تخت های نگهداری بیماران روانپری

  .روانپریشی ها افتادند

 

ن به مزمن و با توجه به موارد ذکر شده بهتر است عالوه بر تمرکز الزم بر تشخیص سریع اسکیزوفرنیا، تقسیم بندی غیر علمی بیماران روانپریش در ایرا :نتیجه گیری

د و همه اقع به معنای ارزش گذاری بیماران روانی به درجه سه و دو است )در مقایسه با بیماران غیر روانپریش که درجه یک هستند( کنار گذاشته شوغیر مزمن که در و

 .بیماران بتوانند از امکانات مساوی بهره مند شوند

 

 توانبخشی، اسکیزوفرنیا :کلمات کلیدی
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بیماران سزارینیبررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی در   

3*، محمد رضا جانی2، محمدرضا رزم آرا1ابراهیم رحمانی مقدم  

 

 دانشجوی کارشناسی تکنولوژی جراحی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، بیرجند، ایران. -1

 تاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.بیرجند.ایران.= )نویسنده مسئول و ارائه دهنده(: مربی، کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشکده پرس2

 مربی، کارشناس ارشد مرقبت های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. -3

 

طی فراهم نمود که بیماران بتوانند از خود مراقبت کنند. باشد و باید شرای :امروزه بحث درباره آموزش به بیماردر جهت تقبل مراقبت از خود مطرح میمقدمه و هدف

درد و تغذیه کودک با  عمل جراحی سزارین درد زیادی را برای مادر به همراه دارد و مادرانی که از مراقبت پس از زایمان اطالع کافی ندارند در نحوه کنترل این

 ن تاثیر آموزش بر رفتار های خود مراقبتی در بیماران سزارینی انجام شد.مشکالتی رو به رو می شوند. بنابراین این مطالعه با هدف تعیی

نفر 41صادفی :این پژوهش از نوع مداخله ای تجربی است، جامعااه پژوهااش کلیااه بیماران سزارینی بستری در بیمارستان شهدا قاین بودند که به صورت تروش اجرا

رفتند.در گروه مداخله و کنترل قبل آموزش آزمونی گرفته نمرات بیمارن ثبت گردید سپس در گروه مداخله آموزش ار بیماران در دو گرئه مداخله و کنترل قرار گ

ام شد و بعد آموزش مراقبت های پس از زایمان به صورت فردی و چهره به چهره طبق برنامه تعیین شده شامل تغذیه، فعالیت، شیر دادن نوزاد و مصرف داروها انج

 و آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  spss11فته و داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار مجدد آزمون گر

(.همچنین، دو گروه، قبل از مداخله، تفاوت p <15/1: یافته ها نشان داد دو گروه از نظر متغیرات دموگرافیک تفاوت معنی داری نداشتند )نتایج یافته های پژوهش

(.پس از اجرای آموزش، نمره خود مراقبتی در تمام حیطه های تغذیه، فعالیت، شیر دادن نوزاد و مصرف p <15/1از نظر سطح نمره خود مراقبتی نشان ندادند )معناداری 

 (. در حالیکه در گروه شاهد تغییر معناداری مشاهده نشد.p >15/1داروها در گروه مداخله افزایش یافت)

ی توان پژوهش نشان داد که آموزش خود مراقبتی، تاثیر مثبتی در بهبود رفتارهای خودمراقبتی در بیماران سزارینی دارد. لذا نتایج این مطالعه م : نتایج ایننتیجه گیری 

 در پیشگیری از مرگ و میر و عوارض بارداری و رضایتمندی مادران استفاده کرد. 

 : آموزش، خود مراقبتی، سزارینکلمات کلیدی
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تاثیر آموزش گروهی بر رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در میان دانشجویان دختربررسی   

4، شهناز گلیان تهرانی3، محمود محمودی2، سیده طاهره میرموالیی1نسرین شهمیری   

 

 کارشناس ارشد مامایی، دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران 1

 دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و ماماییدکتری بهداشت باروری، عضو هیات علمی  2

 دکتری جمعیت شناسی پزشکی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت 3

 کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی 4

 

اری ناتوان کننده است. مصرف کافی کلسیم و انجام فعالیت جسمانی دو عامل خطر قابل اصالح پوکی استخوان می باشند. : پوکی استخوان یک بیممقدمه و اهداف

 لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش گروهی بر میزان دریافت کلسیم و انجام فعالیت جسمانی در میان دانشجویان دختر بوده است.

 

اجرا شد. نمونه گیری در دو دانشکده الهیات و علوم  1312ی حاضر میان دانشجویان دختر دانشگاه مازندران در شهر بابلسر در سال : مداخله نیمه تجربروش اجرا

ی نفر( در پژوهش شرکت کردند. دو جلسه آموزش گروهی راجع به پوک171نفر در هر کدام از گروههای آزمون و شاهد )مجموعا  55اقتصادی، انجام شد. در نهایت 

 ماه پس از پایان آموزش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  3استخوان و روش های پیشگیری از آن برگزار گردید. داده ها قبل و 

 

( در گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله تفاوت معنی دار =P 542/1( و فعالیت جسمانی )P=  131/1: میانگین نمره کلسیم دریافتی )نتایج یافته های پژوهش

در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل افزایش معنی  P)=  121/1( و فعالیت جسمانی )P= 115/1نداشت. پس از اجرای برنامه آموزشی میانگین نمره دریافت کلسیم )

 دار نشان داد. 

می توان از برنامه های آموزشی برای ترغیب دختران جوان به انجام فعالیت جسمانی و دریافت کلسیم استفاده  : با توجه به نتایج پژوهش حاضربحث و نتیجه گیری

 نمود. 

 : پوکی استخوان، دانشجویان دختر، آموزش گروهی. کلمات کلیدی
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  COPDبررسی تاثیر آموزش به روش سخنرانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به 

 . 4، زهرا عبادی نژاد3*، محمدرضا رزم آرا2محمد رضا جانی، 1ابراهیم رحمانی مقدم

 

 دانشجوی کارشناسی تکنولوژی جراحی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، بیرجند، ایران. -1

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.)نویسنده مسئول و ارائه دهنده(: مربی، کارشناس ارشد مرقبت های ویژه ، دانشکده پرستاری و مامایی، -2

Email:jani_mr11@yahoo.com                        :1551111112شماره ملی  Tel:11314155512 

 مربی، کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.بیرجند.ایران. -3

 رستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.مربی،کارشناسی ارشد پ-4  
 

بیماری های مزمن می تواند برکیفیت زندگی اثر گذار باشد؛ آموزش مواردی که باید توسط بیمار رعایت گردد می تواند سبب بهبود کیفیت و هدف:  مقدمه

یین تاثیر آموزش با هدف تعزندگی وی شود. آموزش از طریق سخنرانی به دلیل مزایایی که دارد می تواند در بهبود نمره کیفیت زندگی اثر گذار باشد. لذا این مطالعه 

 در بیمارستان شهدا قاین انجام شد. COPDبه روش سخنرانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به 

 

در بیمارستان قاین 1315نیمه اول سال که COPDباشد. جامعه آماری بیماران مبتال به  ین پژوهش یک مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی دو گروهه میاروش اجرا: 

قرارگرفتند. ابتدا پرسشنامه دموگرافیگ و کیفیت زندگی توسط بیماران  صورت تصادفی نفر( به 41نفر و گروه کنترل  41نه ها دردو گروه )گروه مداخله بودند. نمو

شد. بعد از یک ماه  دقیقه به صورت پرسش و پاسخ انجام45جلسه سخنرانی )هر هفته یک جلسه( به مدت 4تکمیل گردید؛ سپس برای گروه مداخله به مدت یک ماه 

 SPSS افزار ها با استفاده از نرم وتحلیل داده  هردو گروه با مراجعه حضوری مجدد پرسشنامه کیفیت زندگی را تکمیل کردند. پس از جمع اوری داده ها، تجزیه

 ،آمار توصیفی و آزمون های کای اسکوئر و کروس کالوالیس انجام شد.  21ویرایش 

 

میان نمره کل کیفیت  %( مرد بودند. 5317نفر ) 43% ( از نمونه های مورد مطالعه زن و  4113نفر ) 37یافته های پژوهش نشان داد که نتایج یافته های پژوهش: 

گروه بین حیطه های سالمت  (. همچنین در بین حیطه های مختلف کیفیت زندگی در دو=111/1pزندگی قبل و بعد ازآموزش دردو گروه تفاوت معنی داری داشت )

 .(=111/1pعمومی، فیزیکی، نقش های فیزیکی و درد قبل و بعد از آموزش تفاوت معنی داری وجود داشت )
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یی دارد بخشی باال که اثر درمان بیماری با روش هایی مانند سخنرانی پیشگیری و بهبود و زمینه یافته ها نشان می دهد ارائه آموزش های مناسب در :نتیجه گیری

 .میتواند سبب افزایش کیفیت کلی زندگی در بیماران گردد

 

 COPD کیفیت زندگی،آموزش، سخنرانی،کلیدواژه: 
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 کاردرمانی و کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنیک مزمن

2، الهام نصیری1، امیرحسین نصیری1*، محمد کاظم گنجی1عفت حسینی  

 کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران)کمیته تحقیقات دانشجویی(کارشناس کاردرمانی، گروه  -*1

 کارشناس کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران -1

 توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران کارشناسی ارشد کاردرمانی، عضو هیأت علمی گروه کاردرمانی، دانشکده -2

 

انی به عنوان بیماری اسکیزوفرنیا، شدیدترین ومزمن شونده ترین بیماری روانپزشکی است که با اختالل در توانایی های اجتماعی وشغلی همراه است.کاردرم: مقدمه

 زایی در بهبود کیفیت زندگی این بیماران دارد .یکی از رشته های توانبخشی با برنامه ها و متد های خود نقش بس

 

 Google  مقاله مرتبط با موضوع در پایگاه های اینترنتی 21: مطالعه حاضر، پژوهشی مروری است که در روند کار با استفاده از کلمات کلیدی تعداد روش کار

scholar, Pubmed, SID, Medline, OVID  .یافت شد 

 

اجتماعی باعث افزایش اعتماد به نفس، خود سازی و تقویت رفتارهای کاری در بیمار می -ن یکی از رایج ترین درمان های روانیکاردرمانی به عنوا: بحث

 د.شود.خدمات حمایتی،اجتماعی،توانبخشی و مداخالت بالینی ازجمله کاردرمانی می تواند برارتقا کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنیک موثر باش

 

ورد این توجه به نتایج تحقیقات متعدد و تاثیر مثبت کاردرمانی برکیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنیا پیشنهاد می شود برنامه های کاردرمانی در م با: نتیجه گیری

 بیماران توسط کاردرمانگر  اجرا گردد.چرا که کاردرمانی د کاهش عالیم و افزایش انگیزه وکیفیت زندگی این بیماران موثراست.

 

 کاردرمانی ،کیفیت زندگی،اسکیزوفرنیا: کلیدیکلمات 
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 گزارش موردی بازدید منزل و اجرای فرایند پرستاری در خانواده

1پروین معینی  

 کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش بهداشت جامعه  -پروین معینی-1

خانواده وجامعه(  خانواده پایه جامعه و کانون رشد و تعالی و واحد اصلی اجتماع شناخته شده است و از آنجا که فرآیند پرستاری بر مراقبت از مددجو )فرد، مقدمه :

گردد. با بازدید منزل تعامل  متمرکز است، سهیم کردن مددجو درتنظیم و اجرای مراقبتهای پرستاری راهیست که موجب ایجاد احساس خودمسئولیتی در مددجو می

ی ساختاری فراهم میگردد. هدفمند برای ارتقا وحفظ سالمت افراد وخانواده صورت گرفته وبا استفاده از مدل ارزیابی خانواده فریدمن، داده ها براساس تئوری عملکرد

شکالت خانواده بررسی و برای حل مشکالت اقدامات صحیح براساس الگوهای در این مقاله با گزارش و ثبت ارزیابی خانواده به روش فریدمن و اجرای بازدید منزل، م

 پرستاری می باشد. فرایند پرستاری بکار گرفته شد. هدف از این مطالعه گزارش موردی خانواده تک سرپرست و مشکالت این خانواده وکنترل بحران به کمک فرایند

ند دختر مطلقه و پسر و عروس می باشد که همگی در یک ساختمان در اتاق های مجزا زندگی می کنند. مادر : خانواده شامل زن به عنوان سرپرست و فرز شرح مورد

اتاق دیگر به همراه این  خانه دار و سالمند و دارای سطح سواد خواندن و نوشتن است. دختر مطلقه و در رشته فقه اسالمی درس میخواند. پسر و عروس خانواده نیز در

ابت، هایپرتنشن، ندگی میکنند که یکسال از زندگی مشترکشان می گذرد و خانم در ماه هفتم دوران بارداری بسر میبرد. مادر خانواده مبتال به بیماریهای دیمادر و دختر ز

 خانه افسردگی ماژور دارد. هایپرلیپیدمی به صورت کنترل نشده است و دارای ناراحتی اعصاب بعد از طالق دخترش می باشد که دارو مصرف می کند. دختر مطلقه

در برطرف کردن : با بازدید منزل و اجرای فرایند پرستاری در خانواده میتوان به مشکالت خانواده آگاه شد و خانواده را به نقطه ای رسانید که بتواند  نتیجه گیری

 نیازها و پیدا کردن توانمندی هایش برای فایق آمدن بر مشکالت خود پیشگام شود.

 : بازدید منزل، پرستاری خانواده، کنترل بحران  کلیدیکلمات 
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 تجارب افراد با فلج مغزی از توانبخشی

4، الهام نصیری3، امیرحسین نصیری2*، عفت حسینی1محمدکاظم گنجی  

 ایران)کمیته تحقیقات دانشجویی(*. محمدکاظم گنجی کارشناس کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، 1

 . عفت حسینی کارشناس کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران2

 صفهان، ایران. امیرحسین نصیری کارشناسی ارشد کاردرمانی، عضو هیأت علمی گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ا3

 . الهام نصیری 4

درمان، : فلج مغزی یک ناهنجاری غیرپیشرونده در مغز در حال رشد است که نیازمند خدمات وسیع توانبخشی به صورت طوالنی مدت می باشد. تجربه از مقدمه

بخشی، در بهبود نگرش ارایه دهندگان این خدمات از اهمیت قسمت عمده ای از تجارب این افراد را تشکیل می دهد. درک تجارب افراد با فلج مغزی از خدمات توان

 خاصی برخوردار است.

 Googleمقاله مرتبط با موضوع در پایگاه های اینترنتی  5مطالعه حاضر، پژوهشی مروری است که در روند کار با استفاده از کلمات کلیدی تعداد  روش کار:

scholar ،Pubmed ،SID ،Medline ،OVID .یافت شد 

درمان، محیط  : با بررسی مطالعات یافته شده، دو درونمایه اصلی شامل ))تجارب درک شده از درمان(( با زیر درونمایه احساسات جسمانی و روانشناختی ازبحث

ن(( با زیر درونمایه های برآیند درمان و وسایل مورد استفاده، لذت، انگیزه، معناداری و هدف درمان، درمان مراجع محور و همچنین ))تجارب ناشی از اثرات درما

 جسمانی درمانی، روانشناختی درمان و اثر بخشی درمان بر جنبه های مختلف زندگی بدست آمد.

یقات ند. تحق: درمانگران و محققین نیازمند توجه به رضایتمندی در تجارب درک شده از درمان و تجارب ناشی از اثرات درمان در افراد با فلج مغزی هستنتیجه گیری

 بیشتری برای تبیین تجارب افراد با فلج مغزی از خدمات ارایه شده ضروری به نظر می رسد.

 : فلج مغزی، تجربه، توانبخشیکلمات کلیدی
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 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده

5931به مراکز بهداشتی درمانی شهر بابک در مورد پاپ اسمیر در سال   

3، معصومه منگلی2ضیه غالمی، مر1فاطمه زارع مبین  

-کرمان فاطمه زارع مبین دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر بابک، .1

 ایران 

 ایران-شهر بابک، کرمانمرضیه غالمی دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی، گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  .2

 ایران-معصومه منگلی دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر بابک، کرمان .3

 

% از موارد مرگ و میر ناشی از این 55سرطان دهانه رحم سومین سرطان شایع زنان و یک مشکل عمده سالمتی در کشورهای در حال توسعه است بطوریکه مقدمه: 

ا هدف مطالعه حاضر تعیین سرطان در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد. از طرفی، میزان بقای بیماران مبتال به این سرطان ارتباط مستقیم با مرحله تشخیص دارد. لذ

 بابک در مورد پاپ اسمیر است.میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر

ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شهربابک در سال  15-15زن همسر دار  175مقطعی است. جامعه آماری شامل  -: این پژوهش از نوع توصیفیروش

خته سنجش اطالعات دموگرافیک و سنجش میزان آگاهی، بود. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه خود سا 1315

 نگرش و عملکرد واحدهای پژوهش بود.

% افراد دارای آگاهی خوب در مورد تست 4/17% دارای آگاهی متوسط و 3/57% واحدهای پژوهش دارای آگاهی ضعیف، 3/25: نتایج این مطالعه نشان داد که نتایج

% افراد سابقه انجام تست پاپ 1/45% افراد عملکرد ضعیف داشتند و 55ش مثبت برای انجام پاپ اسمیر بودند و از نظر عملکرد % افراد دارای نگر11پاپ اسمیر بودند. 

 اسمیر را نداشتند.

زنان در مورد : جهت ارتقا افراد دارای آگاهی ضعیف و متوسط که درصد باالیی از جامعه را شامل می شدند و همچنین جهت بهبود عملکرد بحث و نتیجه گیری

 واقع گردد.انجام تست پاپ اسمیر برگزاری کالس های آموزشی در مراکز بهداشتی درمانی و تهیه برنامه های آموزشی در رسانه های جمعی می تواند مفید 

 پاپ اسمیر، آگاهی، نگرش، عملکرد، سرطان دهانه رحمکلمات کلیدی: 
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بر آگاهی، نگرش و مدت فعالیت فیزیکی زنان میانسال مراجعه اثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل باور بهداشتی ت

 5934کننده به مرکز بهداشتی درمانی امام علی)ع( شهر اصفهان در سال 

 3، صغری زارع پور2، راضیه مرادی1زهرا زندیه

تحرکی در زنان زایش است. در این میان آمار بیدر حال حاضر با توجه به ماشینی شدن شیوه زندگی و کاهش تحرک، بیماری های غیر واگیر در حال اف :مقدمه

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل باور بهداشتی بر آگاهی، نگرش و مدت  .میانسال باال بوده و در معرض عوارض کم تحرکی قرار دارند

 .فعالیت فیزیکی زنان میانسال شهر اصفهان انجام شد

نفر از زنان  51ه یک کارآزمایی میدانی دو گروهی و دو مرحله ای است که به صورت قبل و دو ماه بعد از مداخله طراحی شد که بر روزی این مطالع :روش کار

الیت فیزیکی، با نرم ها پس از جمع آوری از طریق پرسشنامه استاندارد آگاهی و نگرش و پرسشنامه بین المللی فعداده .نفر مداخله( انجام شد 25نفر کنترل،  25میانسال)

 .و آزمون تی مستقل و تی زوجی تجزیه و تحلیل شد SPSS افزار

له، زنان میانسال گروه های کنترل و آزمون، از لحاظ مشخصات دموگرافیک همگن بوده و اختالف معناداری بین دو گروه وجود نداشت. قبل از مداخ یافته ها:

زیکی متوسط و شدید در گروه ها تفاوت معناداری نداشت، اما بعد از مداخله، نمرات گروه آزمون افزایش قابل میانگین نمرات آگاهی، نگرش و مدت فعالیت فی

 .(P<15/1مالحظه ای داشت)

 .داشتآموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهاشتی نقش موثری در افزایش سطح آگاهی، نگرش و مدت انجام فعالیت فیزیکی متوسط و شدید زنان میانسال  نتیجه گیری:

 مدل باور بهداشتی، فعالیت فیزیکی، دانش، نگرش :هاکلیدواژه
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 نقش آگاهی نوجوانان و جوانان در پذیرش واکسن ویروس پاپیلومای انسانی

3، مهسا استکی2، مینا نیکبخت1بهناز ترکان  

 بهناز ترکان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمی اصفهان)خوراسگان(  .1

 مینا نیکبخت دانشجوی مشغول به تحصیل دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(  .2

 مهسا استکی دانشجوی مشغول به تحصیل دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( .3

رای برنامه ی غربالگری، فرم پیشرفته سرطان : با افزایش روابط جنسی در سنین پایین شیوع بیماری های جنسی در حال افزایش است. علی رغم اجمقدمه و اهداف

 مورد بحث قرار می گیرد. HPVدیده می شود. در این مقاله میزان آگاهی و پذیرش جوانان و نوجوانان در ارتباط با واکسن  HPVدهانه رحم ناشی از عفونت 

 سرطان دهانه رحم انجام شده است. و HPVاین پژوهش با مروری بر مقاالت و مطالعه کتب علمی مرتبط با موضوع  روش اجرا:

بوده اند. یکی از عوامل آن، عدم آگاهی از زمان انجام  HPVساله دارای  11تا  15درصد افراد  11: پژوهشی در آمریکا نشان داد نتایج و یافته های پژوهش

درصد خوب بوده است و میزان آگاهی 5درصد ضعیف و HPV 5/11نآزمون غربالگری آن است. پژوهشهایی در ایران نشان داده اند که میزان آگاهی افراد از واکس

درصد بیان شده و مهمترین علت آن عدم آگاهی  71در میان نوجوانان در ایران  HPVآقایان از این واکسن کمتر از خانم ها گزارش شده است. میزان پذیرش واکسن 

 از فواید، عوارض و روش تهیه آن است.

و دریافت به موقع واکسن در سن مناسب  HPVدهانه ی رحم در رتبه پنجم سرطانهای شایع قرار دارد و آگاهی کافی در مورد واکسن : سرطان بحث و نتیجه گیری

مه روتین کردن برنا و تکمیل دزهای دریافتی باعث مصونیت نوجوانان و جوانان در مقابل این ویروس می شود. سیستم بهداشتی کشور با افزایش آگاهی جوانان و با

 خواهد داشت. HPVنقش موثری در پذیرش این واکسن و کاهش ابتال به ویروس  HPVواکسیناسیون 

 واکسن ویروس پاپیلومای انسانی، سرطان دهانه ی رحم، آگاهی، پذیرش کلمات کلیدی:
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 بررسی علل و عوامل مؤثر بر ترک حرفه پرستاری

*1محمد حداد  

 داخلی جراحی وعضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحدمحمد حدادکارشناس ارشد مدیریت پرستاری  .5

چون بیشترین ساعات روز را برای اکثر ما پر می کند.  حرفه یا کار یکی از جذاب ترین چیزهایی است که انسانها می توانند درباره آن فکر و صحبت کنند،  مقدمه:

خی دیگر مایه غم، مردی که یکدیگر را می شناسند وقتی همدیگر را می بینند اغلب درباره برای بعضی افراد کار عامل خوشبختی و منبع رضایت است و برای بر

 کارشان و احساسشان در این زمینه صحبت می کنند. 

یالن، با گذشت بیش از نیم قرن که حرفه پرستاری به عنوان یک حرفه رسمی در ایران شکل گرفته است هنوز غیبت، ترک خدمت فارغ التحص اهمیت و پیامد:

و سعی در معرفی خود در مشاغل دیگر به چشم می خورد. کمپل ودیویس می نویسد: آنچه امروزه باید برای مسئولین اهمیت  اجتناب از معرفی خود در جوامع عمومی، 

دی است که تاکنون به این حرفه روی آورده فراوان داشته باشد تأسف از کاهش عالقه و عدم جذب بهترین ها به پرستاری نیست بلکه نکته اصلی حفظ و نگهداری افرا

دهد بعد از گذشت  اند. مسلم است اگر دولت در بخش آموزش پرستاری سرمایه گذاری کرده و پرستار تربیت کند ولی پرستاری که باید سی سال خدمت خود را ارائه

است و هر چقدر دولت بخش آموزش را تقویت کند و به تربیت پرستار همت  چند سال کار خود را ترک کند مسلماً به منابع اقتصادی و ذخایر کشور آسیب رسانده

 گمارد خروج پرستاران از طرف دیگر باعث وارد آمدن آسیب های جبران ناپذیری به جامعه بهداشت و درمان میگردد.

ز آن، الزم است تا مدیران بیمارستانها و بخصوص مدیران با توجه به اهمیت ترک حرفه پرستاری برای سیستم بهداشت و درمان و پیامدهای ناشی انتیجه گیری: 

نی را تشکیل می دهند، پرستاری عوامل دخیل در بروز این مشکل را شناسایی نموده و در جهت رفع آن اقدام کنند تا بتوانند پرستاران را که قشر اعظم نیروی درما

 خشنود و راضی نگه داشته و آنها را در حرفه خود ابقا کنند. 

 : ترک حرفه، عوامل، پرستاری.لمات کلیدیک
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 تاثیر آروماتراپی با اسانس اسطوخودوس بر اضطراب

3فرنوش فرجادی راد 2 ، زهرا میر عالی1امیر حسین نصیری  

توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی، امیرحسین نصیری دانشجوی کارشناسی رشته کاردرمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویان توانبخشی)تریتا(، دانشکده علوم  .1

 اصفهان، ایران

ه علوم پزشکی، زهرا میرعالی دانشجوی کارشناسی رشته کاردرمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویان توانبخشی)تریتا(، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگا .2

 اصفهان، ایران

تحقیقات دانشجویی دانشجویان توانبخشی)تریتا(، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم فرنوش فرجادی راد دانشجوی کارشناسی رشته کاردرمانی، کمیته  .3

 پزشکی، اصفهان، ایران

 امروزه به دلیل مشکالت زیاد در جوامع صنعتی شاید سطح باالیی از اضطراب میان آحاد جامعه هستیم همچنین به علت عوارض داروهای شیمیایی: مقدمه و اهداف

اسانس د جامعه به سمت طب گیاهی روی آورده اند. برای کاهش اضطراب از روش های مختلفی استفاده می شود که یکی از این روش ها آرو ماتراپی با بسیلری از افرا

بی خطر و بدون هیچ از جمله گیاهاان دارویای اسات که در درمان بسیاری از بیماری ها استفاده دارد و  Lavenderاسطوخدوس با نام علمی اسطوخودوس می باشد. 

شد که بر سیستم منع مصرف به طوری که مصرف آن در حاملگی، حین زایمان، پس از زایمان و در کودکان مجاز می باشد. اسانس اسطوخدوس دارای ترکیباتی می با

مون ها منجر به کاهش اضطراب و آرامش در فرد می اعصاب مرکزی تاثیر گذاشته و منجر به ترشح انکفالین ها )سروتونین وآنادورفین ( مای شود که ترشح این هور

میازان اضطراب  شود. با توجه به خواص ذکر شده برای اسطوخودوس در این پژوهش برآن شدیم که به بازبینی و مرور مقاالت در تأثیر رایحاه اساطوخودوس بار

 برآییم.

، Google scholar ،PubMed ،SIDدسترس به زبان انگلیسی در پایگاه های اطالعاتی پژوهشی در -: این مطالعه مروری با استفاده از مقاالت علمیروش اجرا

science directبود. ، انجام گردید. معیارهای انتخاب مقاالت عبارت بودند از تمام کارآزمایی های باالینی کاه باه اساطوخودوس وکنتارل اضطراب پرداخته شده 

مقاله با کلید واژه های مورد نظر پیدا شد که اثر رایحه درمانی اسوخودوس را بر اضطراب در  11پس از بررسی و مرور مقاالت، تعداد  نتایج یافته های پژوهش:

اشی اولین اضطراب ن زمینه ها و موقعیت های گوناگون سنجیده یود که می توان به موارد زیر اشاره کرد: اضطراب ناشی از کار گزاری آی یو دی، اضطراب زایمان،

راجعه کننده به کلینیک تزریق بالینی در دانشجویان پرستاری، اضاطراب امتحاان، اضطراب بیماران همودیالیزی، اضاطراب دانشاجویان خوابگااهی، اضطراب بیماران م

 دندانپزشکی، اضطراب قبل از عمل جراحی و اضطراب طای مداخلاه رحمای.
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ز آن است که رایحه ی اسطوخودوس اثر موثری بر کاهش اظطراب و استرس در موقعیت های مختلف دارد و این گیاه از بررسی ها حاکی ابحث و نتیجه گیری: 

تهاجمی در موقعیت های طریق سیستم نورولوژیک اثرات آرام بخش و ضد درد را ایفا می کند. پیشنهاد می شود از این اسانس به عنوان درمانی آسان، کم هزینه وغیر 

 استفاده شود چون دوره های اضطراب موجب افزایش سطح کورتیزول، عدم تمرکز و بیماری های روان می شود. استرس زا

 اسطوخودوس، اضطراب، آروماتراپیکلمات کلیدی: 
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5934بررسی میزان مرگ دراثر دیابت وعوارض ناشی ازدیابت درشهرستان تبریز درسال   

5، زهرا شفائی باقری4، زینب اله ویردیان 3رقیه کرامتی ، 2، راحله سلطانی1صفیه جهان مهر  

 

 کارشناس ثبت علتی مرگ ومیر مرکز بهداشت شهرستان تبریز مهر جهان صفیه .5

 کارشناس آموزش سالمت مرکز بهداشت تبریزسلطانی  راحله .2

 کارشناس آمار مرکز بهداشت تبریز کرامتی رقیه .9

 تبریزکارشناس آمار مرکز بهداشت  ویردیان اله زینب .4

 باقری کارشناس آمار مرکز بهداشت تبریز شفائی زهرا .1

 

ی مطرح دیابت یکی ازبیماریهای مزمن است که ازنظردرمانی وازکارافتادگی اهمیت بسیار باالیی داردوبه عنوان یکی از نگرانیهای اصلی سالمت عموم مقدمه:

 است.این مطالعه باهدف بررسی میزان مرگ ومیرناشی ازدیابت وعوارض آن انجام گرفت. 

 

د.دراین مطالعه تمامی مواردمرگهای ثبت شده درنرم افزارثبت علتی مرگ ومیرشهرستان تبریزدرطی سال : پژوهش حاضریک مطالعه مقطعی می باشموادوروش ها

 تحلیل شد.  excelو spssاستخراج گردید واطالعات به وسیله نرم افزار1314

 

با دیابت بوده است)رتبه چهارم علل فوت(که  % (مرتبط 42/5مورد) 521موردمرگ ثبت شده تعداد 1554از 1314: براساس یافته های پژوهش درطی سالیافته ها

سال به دست آمد. از 12-71و دامنه سنی آن21/72% (رامردان تشکیل می دادند.میانگین سنی متوفیان ازدیابت 31/45مورد)231% (را زنان و11/54مورد)254ازاین تعداد

ی بوده اند.موارد مربوط به فوت ناشی ازعوارض دیابت شامل : دیابت با عوارض %( شهر31/15مورد ) 411%( روستایی و 11/4مورد ) 24نظر محل سکونت متوفیان 

 % که به ترتیب رتبه اول تا سوم را تشکیل می دادند. 1% و کتواسیدوز دیابتی 73/11%، دیابت با نارسایی کلیه  34/31چندگانه )متعدد( 

 

لف دیابت بر اساس نتایج بیشترین علل مرگ ناشی از دیابت مرتبط به عوارض چندگانه می باشد و نشان می دهد که افراد مبتال به دیابت از عوارض مخت نتیجه گیری:

مداخالت آموزشی برای افزایش رنج می برند. می توان گفت که افراد مبتال به دیابت خود مراقبتی مطلوبی در زمینه پیشگیری ازعوارض ناشی از دیابت ندارند و لزوم 

 آگاهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

 

 مرگ، دیابت، عوارض دیابت کلید واژه :
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 سبک زندگی و رفتارهای مرتبط با سالمت دانشجویان در شهرستان تبریز

5، ربابه امروزی4، حسین خسروشاهی3، طاهره نقلی سار2، تینا حسینپور1منیره عدالت زاده  

  عدالت زاده:کارشناس مسئول سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت تبریز، کارشناس بهداشت عمومیمنیره  .1

 تینا حسین پور: کارشناس سالمت جوانان، نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت تبریز، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .2

 نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت تبریز، کارشناس ارشد روانشناسی بالینیطاهره نقلی سار :کارشناس سالمت جوانان،  .3

  MPHحسین خسروشاهی: ریییس مرکز بهداشت شهرستان تبریز، پزشک عمومی  .4

 ربابه امروزی:کارشناس سالمت جوانان، نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت تبریز، دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی   .5

سبت به دانشگاه و : بنیان بسیاری از رفتارهای تاثیرگذار بر سالمت و شیوه زندگی افراد در سنین نوجوانی و جوانی شکل می گیرد از طرفی تغییر رویکردها نمهمقد

ن سبک زندگی ورفتارهای مرتبط با دانشجویان در سایه تحوالت اجتماعی، چالشهایی را پیش روی متصدیان سالمت جوانان قرارمیدهد. لذا بررسی حاضر با هدف تعیی

 سالمت دانشجویان و طراحی مداخالت الزم جهت پیشگیری از بیماریها و معضالت در دانشجویان شهرستان تبریز انجام شد.

با روش نمونه گیری طبقه نفر  141نفردانشجوی مراجعه کننده به مراکز سالمت سطح شهر تبریز  717روش کار :پژوهش حاضریک مطالعه توصیفی تحلیلی است.ازبین 

شنامه مورد بررسی و بندی شده انتخاب و وارد بررسی شدند.وضعیت سالمت آنها با استفاده ازپرسشنامه سالمت عمومی مورد بررسی قرار گرفت. روایی و پایایی پرس

 و تحلیل قرار گرفت. مورد بررسی spssتایید قرارگرفته بود.داده ها با استفاده از روشهای توصیفی، نرم افزار اکسل و 

%سابقه 11131% سابقه استفاده مواد دخانی و 511% در خوابگاه اقامت داشتند.41% آنها مونث بودند.1117بود و  11111: میانگین سنی دانشجویان مورد بررسی  یافته ها

% 11172ا وضعیت بدون فعالیت هدفمند داشتند. مصرف میوه %تحرک کمتر ازحد مناسب ی71112مصرف مواد افیونی را حداقل یکبار در عمرشان اظهارکرده بودند.

% در هفته حداقل دو بار فست فود ویا نوشابه گازداراستفاده میکردند.مصرف بسیار ناچیزمیوه وسبزی بامحل اقامت دانشجویان ارتباط 21115کمتر از حد مناسب میباشد.

 با فعالیت جسمی ارتباط معنی دارآماری داشت. معنی دار داشت.جنسیت با مصرف زیاد فست فود مرتبط نبود ولی

نتایج بررسی نشان میدهد اصالح رفتارهای تغذیه ای دانشجویان نیازمند مداخالت مناسب وکاربردی میباشد.میزان فعالیت جسمی دانشجویان  بحث و نتیجه گیری:

مطالعات بیشتر با حفظ شرایط محرمانه وعدم اخذ اسامی میتواند کمک کننده تر  پایینتر از حدمناسب قرار دارد وجهت استخراج وضعیت مصرف مواد دخانی و افیونی

 باشد.

 سبک زندگی، سالمت دانشجویان، فعالیت جسمیکلمات کلیدی : 
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 بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت خواب زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

3زاده، سعید پهلوان 2، نصراله علیمحمدی1سمیرا عباسی  

 سمیرا عباسی کارشناسی ارشد روانپرستاری، گروه روانپرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران  .1

علوم پزشکی  هنصراله علیمحمدی استادیار، عضو مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، گروه مراقبت های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگا .2

   اصفهان، اصفهان، ایران 

اه علوم سعید پهلوان زاده عضو مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، عضو هیئت علمی گروه روانپرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگ .3

 پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ) نویسنده مسئول( 

ک بیماری مزمن و تخریب کننده میلین سیستم عصبی مرکزی، با عالئم بالینی ثانویه همانند بی خوابی همراه است. با : مولتیپل اسکلروزیس، بعنوان یمقدمه و هدف

یین تاثیر درمان شناختی توجه به عوارض ناشی از دارودرمانی و همچنین مقبولیت روزافزون استفاده از درمان های تکمیلی در سیستم بهداشتی، این مطالعه با هدف تع

 طراحی و اجرا گردید. 1313اری به شیوه گروهی بر کیفیت خواب زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس در سال رفت

نفر اززنان مبتال به مولتیپل اسکروزیس مراجعه کننده به مراکز درمانی شهراصفهان که واجد شرایط  72این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی، برروی  روش اجرا:

نفربطور مساوی دردو گروه کنترل  31بودند، انجام شد. پس ازنمونه گیری به روش آسان، واحدهای موردپژوهش به صورت تخصیص تصادفی به تعداد  ورود به مطالعه

نامه وابزار شاخص دقیقه ای)هر هفته یک جلسه( انجام شد. اطالعات با استفاده ازپرسش 11جلسه  5و آزمون قرار گرفتند.درگروه آزمون، درمان شناختی رفتاری در 

 با آزمونهای آماری توصیفی واستنباطی تجزیه و تحلیل شد. 21نسخه ی  spss( جمع آوری و توسط PSQIکیفیت خواب پیتزبرگ)

(. همچنین نتایج p >15/1بین میانگین نمره کیفیت خواب دو گروه آزمون وکنترل بالفاصله پس ازمداخله وهمچنین یک ماه پس ازآن تفاوت معنی داروجود داشت ) یافته ها:

خواب رفتن و اختالل خواب در سه مقطع آزمون تی مستقل نشان داد که از بین ابعاد شاخص کیفیت خواب، میانگین نمره ابعاد کیفیت ذهنی خواب، کفایت خواب، تاخیر به 

 (.  p<15/1زمانی قبل، بالفاصله بعد و یک ماه پس از مداخله تفاوت معناداری را نشان داد )

ولتیپل م: با توجه به نتایج بدست آمده درمان شناختی رفتاری، بعنوان یک درمان موثر و مقرون به صرفه، می تواند کیفیت خواب بیماران مبتال به نتیجه گیری

 اسکلروزیس را بهبود بخشد. 

 اختالل خواب، درمان شناختی رفتاری، مولتیپل اسکلروزیس کلیدواژه:
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 تبیین نقش عوامل روان شناختی بر خود مراقبتی در مبتالیان به پرفشاری خون: یک مطالعه مروری 

 2اعظم لرکی، 1دکتر مهنوش رئیسی

  سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایراناستادیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء  .1

 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران .2

 

تعیین مهمترین عوامل روانشناختی مرتبط با خودمراقبتی در مبتالیان به پرفشاری خون مورد   در این مطالعه با مروری بر پژوهش های صورت گرفته، :هدف

 .هدف پژوهش قرار گرفت

 در این مطالعه از بانک های اطالعاتی و موتور های جستجوی علمی نظیر .این مطالعه به صورت مروری بر مطالعات صورت گرفت :روش

PubMed ،  ProQuest ،Scopus   استفاده شده است. در مقاالت فارسی نیز از "باورهای بهداشتی "، "خودمراقبتی"، "پرفشاری خون"های کلیدی و واژه

 2115تا  2112و سایت های مجالت علمی پژوهشی استفاده شده است. بازه زمانی مقاالت مورد استفاده بین سال های   Medlib ،Iran Medexپایگاه های 

 .میالدی بوده است

 

مبتالیان به  خودکارآمدی به عنوان اطمینان افراد به توانمندیشان برای تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی، قوی ترین باور تاثیر گذار بر خودمراقبتی در :یافته ها

ز فشار خون باال بدانند و پرفشاری خون بود. حساسیت و شدت درک شده به عنوان عواملی که بر باور افراد مبنی بر اینکه خود را در معرض خطر عوارض ناشی ا

فراد از منافع حاصل از بروز این عوارض را سخت و جدی قلمداد کنند، نیز قویاً بر وضعیت عملکرد آنها در تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی تاثیر گذار بود. درک ا

ی بود که بر تبعیت بیماران از خودمراقبتی تاثیر گذار بود. )موانع درک شده(، از دیگر باورهای  )منافع درک شده( و موانع پیش روی اتخاذ رفتار رفتار 

 .ارخون بودندخودکارآمدی به صورت مستقیم و موانع درک شده به صورت معکوس قوی ترین سازه های پیش بینی کننده خود مراقبتی در بیماران مبتال به پرفش

 

در طراحی و تنظیم  (ی، منافع و موانع انجام رفتار، شدت و حساسیت فرد نسبت به رفتارخودکارآمد)به نظر می رسد توجه به عوامل روانشناختی  :نتیجه گیری

   .مداخالت آموزشی جهت بهبود خودمراقبتی و کنترل فشار خون در مبتالیان به پرفشاری خون موثر واقع شود
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 مطالعه کیفیشده تیم سالمتی در اتاق انتظار جراحی: یک  اعضای خانواده، به عنوان حلقه فراموش

 5، محمودجواد طراحی4، احمدرضا زمانی3، اشرف کاظمی 2، مرضیه حسن پور1نسرین گله دار

 آباد، ایران.  . نسرین گله دار هیات علمی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم1

 علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.. مرضیه حسن پور دکترای تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه 2

 ایران.. اشرف کاظمی دکترای تخصصی بهداشت باروری، مرکز تحقیقات سالمت زنان، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، 3

 فهان، اصفهان، ایران.دکترای تخصصی پیشگیری و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اص . احمدرضا زمانی4

 ژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. . محمودجواد طراحی دکترای تخصصی آمار و اپیدمیولو5

 

ها و ه در بین فرهنگزا مانند جراحی حضور خانواده بخش مهمی از سیستم حمایتی بیمار است. هرچند، نیازهای اولی در پروسیجرهای درمانی استرس مقدمه و هدف:

های جنسیتی است. هدف  تناسلی از مصادیق تخریب هویت جنسی و نقش خصوص دستکاری سیستم جوامع مختلف مشترک است، اما ازدیدگاه مراقبین وقایع زندگی به

 باشد.جراحی زنان در اتاق انتظار می از تحقیق حاضر تبیین نیازهای خانواده بیماران تحت عمل

 

گیری  های این مطالعه از روش نمونهآوری دادهاین مطالعه به روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد متعارف و استقرایی طراحی و انجام شد. برای جمع روش و مواد:

های دست آمد. سپس دادهزنان به کننده در یکی از مراکز تخصصیمشارکت 31یافته عمیق با ساختارها به روش مصاحبه نیمههدفمند و با حداکثر تنوع استفاده شد. داده

 مکتوب شده با استفاده از روش پیشنهادی زانگ و ویدموث مورد تحلیل قرار گرفت.

 

آموزشی مراقبین، نیازهای طبقه اصلی شامل: نیازهای اطالعاتی 5کنندگان در مطالعه منجر به کشف های حاصل از مصاحبه با مشارکتتحلیل کیفی داده نتایج:

 باطی مراقبین، نیاز رفاهی و امکانات فیزیکی برای مراقبین، نیازهای روانی مراقبین و نیازهای معنوی مراقبین گردید.ارت حمایتی

 

 باشند، لذا، نگاه همهجراحی زنان حلقه گم شده تیم سالمت با نیازهای متعدد در همه ابعاد مینتایج نشان داد که خانواده بیماران تحت عمل گیری: بحث و نتیجه

 ریزی و ارائه خدمات سالمتی و رفع نیازهای مراقبین مفید واقع گردد. تواند در برنامه جانبه و مبتنی بر فرهنگ مسئولین می

 

 خانواده، جراحی زنان، تیم سالمت، مطالعه کیفی، نیاز، حلقه گم شده، اتاق انتظار ها:کلید واژه
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 تأثیر شیر مادر در سالمت قلبی عروقی در کودکان

 2فاطمه عتاری پیکانی ، 1قیصریان زهرا

 (مسئول نویسنده) اصفهان پزشکی علوم دانشگاه پرستاری ویژه های مراقبت ارشد کارشناسی دانشجوی قیصریان زهرا .1

 های ویژه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فاطمه عتاری پیکانی دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت .2

عروقی دارد. تغذیاه در اوایل زندگی ممکان اسات پیامادهای طاوالنی  -های قلبی تغذیه با شیر مادر اثرات مثبتی بر بسیاری از عوامل خطر بروز بیماری سابقه و هدف:

یی مانند چاقی، دیابت ملیتاوس و ها های مارتبط در طاول زنادگی فرد داشته باشد اثر نوع تغذیه در دوران کودکی بر بیماری مادت بار تناسب قلب و عروق و بیماری

افزایش مقاومت کودکان  همچناین تاأثیر آن بر رشد قدی در مطالعات مختلف نشان داده شده اسات. از طرف دیگر تغذیه با شیر مادر به دلیل مزایاای فاراوان همچون

ناگهانی نوزاد و هوش باالتر کودکان روز به روز در کشورهای توسعه یافته های قلبی و عروقی و عفونی، کاهش سندرم مرگ  در برابر امراض، کاهش ابتال به بیماری

ه اکثراً با افزایش در حال افزایش است و این در حالی است که بر خالف کشورهای توسعه یافته که روند استفاده از شیر مادر در دوران کودکی در طول چندین ده

هایی را در آینده پیش رو داشته باشد و سبب  تواند نگرانی جمله ایران این روند رو باه کااهش اسات، که این امر میهمراه بوده است، در کشاورهای در حال توسعه از 

توان ادعا کرد که در جامعه کنونی بررسی اثر تغذیه با شیرمادر بر تناسب  عوارض جبران ناپذیری را در سنین حساس به جمعیت جوان کشور وارد سازد. بنابراین می

 رسد. عروقی و برنامه ریزی ملی به منظور افزایش آگاهی جامعه بویژه مادران به این مهم ضروری به نظر می -یقلب

های مختلف علمی، همچنین  ی حاضر به صورت مروری و با مرور سیستماتیک منابع کتابخانهای و منابع علمی دیجیتال و چاپی از ژورنال مطالعه ها: مواد و روش

، Childrenهای  های اطالعاتی ایران داک، ایران مدکس و مگ ایران با استفاده از کلید واژه و... پایگاه CDC ،WHOهای معتبر از جمااله  جستوجوی وب سایت

breastfeeding ،cardiovascular fitness .کودکان، تغذیه با شیر مادر، تناسب قلبی و عروقی انجام گردید 

کنند،  یه با شایر ماادر بار ساالمت نوزاد، و ترکیبات مختلف شیر مادر که خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهاابی ایجااد می: با توجه به اثرات مختلف تغذیافته

هش های انجام شده تغذیه با شیر مادر در وهله اول سبب کا های مختلفای برای تأثیر تغذیه با شیر مادر بر سالمت قلبی عروقی بررسی شده است. طبق بررسی مکانیسم

های انجام شده توسط محققین تحت تأثیر تغذیه با شیر مادر قرار گرفتند شامل چاقی و اضافه  شود. عوامال خطری که در بررسی های قلبی عروقی می عوامل خطر بیماری

دهد  ها نشان می مشاهده شد. از سوی دیگر بررسی بدن نیز BMIها اثرات تغذیه با شیر مادر بر توده چربی بدن، وزن و  وزن، قند خون و فشار خون بودند در این بررسی

کنند از سالمت قلبی عروقی باالتری برخوردارند و افزایش مدت زمان تغذیه با شیر مادر سبب افزایش تأثیرات  ماه از شیر مادر تغذیه می 1که کودکانی که بیش از 

 گردد. مثبات آن بار ساالمت فارد می
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ی صورت گرفته در این مطالعه، تغذیه با شیر مادر بر سالمت قلبی عروقی در کودکان تأثیر بسزایی داشته است. نتایج مطالعات ها بر اساس بررسی نتیجه گیری:

اه بدان معنی اسات ک صورت پذیرفته بیانگر این واقعیت است که افزایش مدت زمان تغذیه با شیر مادر با افزایش شانس سالمت قلبی عروقی بیش تر همراه است، این

های قلبی عروقی در کودکان و افزایش سالمت قلبای عروقی نقش ایفا کند، با توجه به اینکه  تواند به عنوان یک عامال محاافظتی در برابار باروز بیماری شایر مادر می

 گیرد. سالمت قلبی عروقای در کودکی کمتر تحت تأثیر عوامل دیگر در طول زندگی قرار می

 تغذیه با شیر مادر، تناسب قلبی و عروقی کودکان، واژگان کلیدی:
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 مطالعه ای برای تعیین نیاز های آموزشی بیماران مبتال به اختالالت مزمن شایع: دیابت، پرفشاری خون، 

ایسکمی قلبی عروقی و نارسایی کلیوی   

2، دکتر پروانه خراسانی1اکرم یزدانی  

 کارشناس پرستاری اکرم یزدانی .1

 استادیار. دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان _خراسانی عضو هیات علمی دکتر پروانه  .2

 

رای نیازسنجی : متعاقب پروژه گسترش نقش آموزشی پرستاران در اختالالت مزمن شایع و توانمندسازی پرستاران برای اجرای آموزش بیمار، اولین گام بر اجمقدمه

 ین مطالعه پس از یک سال با هدف بررسی مجدد اولویت نیازهای آموزشی مبتالیان به اختالالت مزمن شایع انجام شد. آموزش بیمار بنانهاده شد. ا

 

بخش داخلی بیمارستان  4بیمار و نمونه گیری آسان از بیماران مزمن شایع بستری در  51یک مطالعه مقطعی با طرح توصیفی تحلیلی از طریق مصاحبه باروش:

رتبه ای جمع آوری شد.داده ها به ترتیب اولویتهای بیماران مرتب و مورد مقایسه  11ا شد.سواالها مرتبط با نیاز آموزشی بیماران بود که در طیف لیکرت الزهرا)س( اجر

 و تحلیل قرار گرفت.

 

داروهای مصرفی، آشنایی با عالیم علل و عوارض : نیازهای آموزشی با درجه اهمیت بسیار زیاد ومیانگین رتبه بیش از شش شامل روشهای کنترل استرس، نتایج

فعالیت و ورزش، بیماری، پیشگیری در خانواده، پیشگیری عوارض، رژیم درمانی، پی گیری پس از ترخیص. نیازهای آموزشی با درجه اهمیت زیاد شامل استراحت، 

 ، شامل کنترل وزن، چربی خون و درد قلبی.5تا4از تنظیم فشارخون و قندخون. نیازهای آموزشی با درجه اهمیت متوسط و میانگین امتی

 

نارسایی کنترل استرس جزء اولویتهای اساسی بیماران مبتال به اختالالت مزمن غیرواگیردار است که کارشناسان آموزش دهنده دیابت، پرفشاری خون و  نتیجه گیری:

صصی دفتر آموزش سالمت با کارشناسان مشاوره یا روان پرستار آموزش دهنده مفید است. مزمن کلیه، الزم است در این موارد نیز توانمند شوند. تکمیل کادر تخ

تر مورد آموزش سازگاری با استرس و آموزش داروهای مصرفی توصیه می شود و همچنین توجه همگانی بر موضوعات سبک زندگی سالم که از سوی بیماران کم

 وعات در برنامه های آموزشی مرکز باشد.توجه واقع شده می تواند مربوط به آموزش این موض

 

 آموزش بیمار، پرستاران، بیماری های غیرواگیردار مزمن، بیماران، استرس، نیازسنجی آموزشی کلید واژه ها:
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 درسبک زندگی جامعه سالمنقش تحرک 

 3، مریم سلطانی بابوکانی2، پرویز سلیمانی پور1محمدباقررضاعلی

 عمومی بیمارستان چمرانمحمدباقر رضاعلی رییس امور  -1

 اصفهان 2پرویز سلیمانی پور پزشک مرکزبهداشت شماره -2

 مریم سلطانی بابوکانی معاون دبستان شهید بهشتی -3

 علت 11 از یکی، تحرک بی زندگی یا، فعالیت عدم.بخشد بهبود همگان برای سنین تمام در را زندگی کیفیت تواند می بدنی فعالیت مقدمه وهدف:

  .است جهان کل در ناتوانی ومیر و مرگ اصلی

 این پژوهش یک مطالعه مروری وتوصیفی است: روش اجرا

از بالغین تحرک کافی برای بهبود سالمتی شان  %55تا  %11در کشورهای مختلف بین  .است بسیار سالمت برای منظم بدنی فعالیت فواید یافته ها:

 محل از غیبت،  بهتر مدارس، افزایش تولید، کاهش  بهداشتی های مراقبت های هزینه تا کند می کمک اقتصاد و کشورها به منظم بدنی ندارند فعالیت

 و بدنی فعالیت نبود علت به بهداشتی های هزینه، کشورها بسیاری در .یابد افزایش سالم تفریحات و ورزش در مشارکت کمتر و شغل تعویض و کار

 بهداشتی تشویقی اقدامات و پیشگیری .شود می پیشگیری خرج منابع درصد 5 از کمتر که است داده نشان بهداشتی مطالعات بیشتر. باالست چاقی

 پیشگیری مورد در تصمیمات که، پزشکی بهداشتی های مراقبت تا بوده سیاست مرحله در چه بیشتر بوده اگر اولویت یک سیاستگذاران برای بندرت

  .است شده گرفته

 و ورزشی امکانات، پارک فقدان، هوا بد کیفیت، ترافیک، جنایت، شلوغی .نیست شخصی رفتارهای مورد در فقط بدنی فعالیت عدم :نتیجه گیری

 مطرح مردم برای که قدر همان پیشگیری چالش بنابراین .است کرده تبدیل افراد بسیاری برای مشکل انتخابی به را بدنی رو، فعالیت پیاده و تفریحی

 از بگیرد و دفاع عهده به را سیاستگذاری های گیری تصمیم در رهبری نقش باید بهداشت بخش .دارد بستگی نیز ها دولت پذیری مسؤولیت به است

 . کنند تأمین شواهد و مدارک مبنای بر ملی های برنامه اساس بر را بدنی فعالیت اقتصادی و بهداشتی، اجتماعی منافع

 زندگی کیفیت -جامعه سالم  -سبک زندگی –تحرک  واژهای کلید ی: 
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Abstract:  

 

Background: Hypertension is a common disease without symptoms, if untreated, leads to fatal complications. 

Using psychological and behavioral therapy in the treatment of patients with hypertension is low cost way to 

be. This study aimed to investigate the effect of stress management on anxiety in women with hypertension. 

 

Methods: This study is a clinical trial on 42 women who were matched for age and gender. Research use 

pretest-posttest control group. The population of this study was married women with hypertension in 1392-93 

in Masjed soleyman. The sample consisted of 42 patients who were in 22 Bahman hospital of Masjed 

Soleyman city randomly divided into two groups (experimental and control) with 22 subjects. Instrument 

anxiety was ANQ. The data obtained in this study with univariate analysis were analyzed. After 1 month 

follow-up test was performed. 

 

Results: In the pre-test follow-up control among women with hypertension 

the experimental group and the control group in terms of anxiety, no significant difference was observed (P< 

2.2221, F=17.22). 

 

Conclusion: The findings of this study showed that stress management training was effective in reducing 

anxiety in women with hypertension and use of this technique as a complementary therapy for patients 

without symptoms hypertension is recommended. 

 

Keywords: stress management, anxiety, hypertension 
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 ارتباط عمل با باورهای دینی با سبک زندگی در سالمندان

1، حبیبه قلشلی1آمنه مالئی  

 . دانشجوی کارشناسی پرستاری1

دن در پدیده سالمندی نتیجه سیر طبیعی زمان است که منجر به تغییرات فیزیولوژیکی، روانی اجتماعی می شود. با توجه به این حقیقت که سالمند ش مقدمه و هدف:

مل به باورهای دینی ایران هم طبق شاخص های آماری آغاز شده است توجه به سبک های زندگی افراد سالمند حائز اهمیت است لذا این مطالعه جهت بررسی ارتباط ع

 با سبک زندگی سالمندان انجام گرفت.

 

 نفر از سالمندان شهرهای آزادشهر و علی آباد کتول با روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انجام گرفت. 215این مطالعه توصیفی همبستگی بر روی  روش کار:

 

شد که  Spss11ک زندگی )میلر( بود که اطالعات بعد از جمع آوری وارد نرم افزار اماری : پرسشنامه عمل به باورهای دینی و سبابزار جمع آوری اطالعات

 توسط آمار توصیفی )جداول، میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون( صورت گرفت.

 

( پایین تر از میانگین بود که بین عمل به 41 ± 2/1( باالتر از میانگین و سبک زندگی )±73 5/11نتایج نشان می دهد که میزان عمل به باورهای دینی ) یافته ها:

(، طوریکه با افزایش عمل به باورهای دینی سبک زندگی افزایش می یابد. بین p<%1و  r=  -57/1باورهای دینی با سبک زندگی ارتباط معنی داری مشاهده شد )

( طوریکه افراد بیوه سبک زندگی باالتری داشتند. بین عمل به باورهای دینی با متغیرهای p<%1معنی داری نشان داده شد )سبک زندگی سالمندان با تأمل اختالف 

 دموگرافیک اختالف معنی داری مشاهده شد.

 

ر است و این با آزمونهای دین مبین اسالم نتایج این مطالعه نشان می دهد کسانی سبک زندگی سالمی دارند که عمل به باورهای دینی آنها بیشت بحث و نتیجه گیری:

ناسب و سالمت همسو است. لذا برای ارتقاء وضعیت سبک زندگی سالمندان عمل به باورهای دینی می تواند، افراد بخصوص سالمندان را در بهبود سبک زندگی م

 روانی هدایت کند.

 

 عمل به باورهای دینی، سبک زندگی، سالمندان.  کلمات کلیدی:
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شهرتبریز سالمت های مجتمع در جوانان سنی گروه به سالمت خدمات ارائه ایچالشه  

1، تینا حسین پور5، طاهره نقلی سار4 افشارنیا ، فرزانه3، دکترحسین خسروشاهی2، ربابه امروزی1منیره عدالت زاده  

 

 کارشناس بهداشت عمومیبهداشت تبریز، منیره عدالت زاده کارشناس مسئول سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز  .1

 ربابه امروزی کارشناس سالمت جوانان، نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت تبریز، دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی  .2

  MPHحسین خسروشاهی رییس مرکز بهداشت شهرستان تبریز، پزشک عمومی .3

 بالینی روانشناسی ارشد کارشناس تبریز، شهرستان بهداشت مرکز فنی مسئول افشارنیا فرزانه .4

 طاهره نقلی سار کارشناس سالمت جوانان، نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت تبریز، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی .5

 تینا حسین پور کارشناس سالمت جوانان، نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت تبریز، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .1

درسالهای  .میرود شمار به سالمت های مجتمع اندازی وراه سالمت تحول طرح اصلی اهداف ازجمله مراقبتها به دسترسی وارتقاء خدمات کیفیت افزایش :مهمقد

 صله دارد.بهبودگذشته دسترسی به اغلب گروه های سنی و جنسی تاحد قابل قبولی امکانپذیرشده است ولی ارائه مراقبت به گروه سنی جوانان تا حد مطلوب، فا

 چالشهای تعیین باهدف مطالعه این.است شده تدوین خدمات ارائه روند از بازخورد وارائه چالشها وشناسایی برنامه پیشرفت مداوم ارزیابی مستلزم خدمات مستمرارائه

 .شد انجام رسانی خدمات ارتقاء راهکارهای و مداخالت منظورتعیین به ودانشجویان جوانان به سالمت مراقبتهای ارائه در موجود

 مصاحبه ربتجا آوردن ستد به ایبرگردید و استفاده فهد بر مبتنی یگیرنمونه روش.شد انجام تفسیری ماهیت با شناسیارپدید روش به کیفی مطالعه :کار روش

 درقالب «دانشجویان و جوانان بهداشتی های مراقبت فرایند در ومنفی مثبت تجارب»و «جوانان مراقبت ارائه در موجود چالشهای و فرصتها» قبیل از زبا تالاسو شوندگان

 تولید ازمرحله اسمیت روش براساس مطالعه اصلی مراحل.یافت ادامه، نیاید بدست جدید اطالعات که ای مرحله تا مصاحبه جلسات.آمد بعمل ساختارمند نیمه مصاحبه

 .گرفت انجام ها داده تلفیق و تحلیل تجزیه تا اطالعات

 اصلی درونمایه درقالب پنجیافته ها  داشتند که دانشجویان و جوانان سالمت چالشهای مراقبت درمورد متنوعی پژوهش، تجارب دراین کنندگان مشارکت :ها یافته

با سه درونمایه فرعی «ثبت الکترونیکی»با شش درونمایه فرعی، چالش «کیفیت مراقبت و فرایند ارجاع»با چهار درونمایه فرعی، چالش «ودسترسی مراجعه مسایل»چالش

 با سه درونمایه فرعی بدست آمدند.«چالش نظارت و پشتیبانی»و
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 و متصدیان ریزان برنامه.میکند تاکید جوانان سنی گروه به بهداشتی خدمات ارتقاء کننده تسهیل و بازدارنده حاضربرعوامل مطالعه های یافته :گیری نتیجه و بحث

 فرایند دسترسی، مراقبت، مشاوره وارجاع جوانان و دانشجویان را در مراکز سالمت ارتقاء دهند. جوانان میتوانندبا استفاده ازنتایج این مطالعه سالمت

 جوانان، مطالعه کیفی، چالش، دسترسی، دانشجویان کلمات کلیدی:
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افسردگی و استرس، اضطراب میزان بر گروهی شیوه به رفتاری شناختی درمان تاثیر  

اسکلروزیس مولتیپل به مبتال زنان   

3عباسی ، سمیرا2علیمحمدی ، نصراله1زاده پهلوان سعید  

       اصفهان، اصفهان، ایران پزشکی علوم مامایی، دانشگاه و پرستاری روانپرستاری، دانشکده گروه علمی هیئت مامایی، عضو و پرستاری مراقبتهای تحقیقات مرکز .عضو1

  اصفهان، ایران اصفهان، پزشکی علوم مامایی، دانشگاه و پرستاری ویژه، دانشکده های مراقبت مامایی، گروه و پرستاری مراقبتهای تحقیقات مرکز استادیار، عضو .2

 ( مسئول نویسنده) اصفهان، اصفهان، ایران پزشکی علوم مامایی، دانشگاه و پرستاری دانشکده روانپرستاری روانپرستاری، گروه ارشد . کارشناسی3

 

 جمله از. کند می ایجاد اختالل مبتالیان زندگی کیفیت خانواده، در و فرد زندگی مختلف های جنبه دادن قرار تاثیر تحت با اسکلروزیس مولتیپل :وهدف مقدمه

 بهداشتی، این سیستم در تکمیلی های درمان از استفاده روزافزون مقبولیت به توجه با. است روانشناختی شود، ابعاد می واقع غفلت مورد اغلب که تاثیرگذار عوامل

 و طراحی 1313 سال در اسکلروزیس مولتیپل به مبتال زنان افسردگی و استرس، اضطراب میزان بر گروهی شیوه به رفتاری شناختی درمان تاثیر تعیین هدف با مطالعه

 .گردید اجرا

 شرایط واجد که شهراصفهان درمانی مراکز به کننده مراجعه اسکروزیس مولتیپل به مبتال اززنان نفر 71 برروی، بالینی کارآزمایی صورت به مطالعه این: اجرا روش

 کنترل گروه دردو مساوی نفربطور 35 تعداد به تصادفی تخصیص صورت به موردپژوهش آسان، واحدهای روش به گیری ازنمونه پس. شد انجامبودند،  مطالعه به ورود

 وابزارسنجش نامه ازپرسش استفاده با اطالعات. شد انجام( جلسه یک هفته هر)ای دقیقه11 جلسه 5 در رفتاری شناختی آزمون، درمان درگروه.گرفتند قرار آزمون و

 کوواریانس و ANOVAمستقل،  t های توصیفی، آزمون آماری آزمونهای با 21 نسخه spss توسط و آوری جمع( DASS-42)افسردگی و استرس، اضطراب میزان

 .شد تحلیل و تجزیه

 داشت داروجود معنی تفاوت ازآن پس ماه یک وهمچنین ازمداخله پس بالفاصله وکنترل آزمون گروه دو افسردگی و استرس، اضطراب نمره میانگین بین :نتایج

(15/1 <p .)تعقیبی آزمون از کنترل و آزمون گروه در مختلف زمانهای در افسردگی و استرس، اضطراب نمره میانگین تفاوت تعیین بمنظور LSD گردید؛ استفاده 

 می کنترل کمترازگروه آزمون درگروه مداخله از پس ماه یک همچنین و ازمداخله پس بالفاصله افسردگی و استرس، اضطراب نمره میانگین دادکه نشان نتایج

 (.p> 15/1)باشد

 مولتیپل به مبتال بیماران افسردگی و استرس، اضطراب میزان کاهش باعث تواند می رفتاری شناختی حاضر، درمان پژوهش های یافته براساس: گیری نتیجه

 . شود اسکلروزیس

 رفتاری شناختی اسکلروزیس، درمان استرس، اضطراب، افسردگی، مولتیپل: کلیدی واژگان
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قلبی نارسایی به مبتالیان در خودکارآمدی  

بابایی سیما  

 پرستاری تحقیقات مرکز بزرگساالن، سالمت گروه مامایی، و پرستاری دانشکده اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه استادیار،

 

 داده اختصاص خود به درمان و بهداشت عرصه در را مهمی بسیار جایگاه مزمن، و شایع های بیماری از یکی عنوان به قلبی نارسایی قلبی، های بیماری بین در: مقدمه

 ارتقا و بستری دفعات بقا،کاهش افزایش هدف با بلکه بهبودی هدف با نه اغلب و است پیچیده قلبی نارسایی درمان. است پرهزینه و کننده ناتوان بسیار بیماری این. است

 تغییر کلی طور به و  غذایی و دارویی  پیچیده رژیم از تبعیت  شامل که خودمراقبتی رفتارهای بیمار بایستی اهداف این تحقق جهت. میگیرد صورت زندگی کیفیت

 ارزیابی رو این از کند؛ می تعدیل را سالمتی رفتارهای و شود، می منجر خودمدیریتی بهتر نتایج به خودکارآمدی ارتقای. دهد انجام را شود می زندگی سبک

 .شود خود از مراقبت امر در بیماران ی انگیزه افزایش سبب تواند می آن، ارتقای و پرستاران توسط بیماران خودکارآمدی

 

 متغیر تغییر با قلبی خودکارآمدی امتیاز. بود پرسشنامه اطالعات گردآوری ابزار . میباشد 111 نمونه حجم. است همبستگی -توصیفی مطالعه یک پژوهش این :ها روش

 . گرفت قرار( خوب) 17-111 و( متوسط) 34-11 ،(ضعیف) 1-33  ی طبقه 3 در زندگی ی شیوه امتیاز و شد 1-111 به تبدیل مناسب

 

 کلی ی نمره بین که داد نشان مطالعه این نتایج. بود 45/54 ± 27/11 کلی زندگی سبک ی نمره میانگین و  45/55 ± 12/25 قلبی خودکارآمدی ی نمره میانگین :نتایج

 بین معنادار و مستقیم ارتباط پیرسون همبستگی ضرایب همچنین(. p < 111/1)                  داشت وجود مستقیم ی رابطه قلبی خودکارآمدی ی نمره با زندگی سبک

 .داد نشان قلبی خودکارآمدی ی نمره با زندگی سبک ابعاد تمامی نمرات

 

 قبیل از مداخالتی انجام با توانند می بیماران، این درمان کیفیت ارتقاء و قلبی نارسایی به مبتالیان از مراقبت در پرستاران  گسترده نقش به توجه با بنابراین :گیری نتیجه

 .نمایند نقش ایفای بیماران این زندگی سبک بهبود نهایت در و قلبی خودکارآمدی ارتقای راستای در منظم های پیگیری و هدفمند های آموزش

 قلبی نارسایی بیمار، خودکارآمدی، :کلیدی کلمات
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کرونر عروق بیماران مجدد بستری موارد کاستن  

2محمدی ، محبوبه1دری صفورا  

 

 صفورا دری دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران .1

2.  

 

پژوهی، به منظور کاهش  اقدام رویکرد با مطالعه این بستری مجدد بیماران کرونری، سبب ایجاد مشکالت زیادی برای فرد و خانواده او می گردد.  مقدمه و اهداف:

 .استانجام شده  13-1312یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان( در سال )بستری مجدد در بیمارستان شهدای لنجان 

 

نفر از پرستاران بخش مراقبت ویژه، یک نفر متخصص قلب، یک نفر عضو هیئت  11این مطالعه به شیوه اقدام پژوهی در دو چرخه عمل و با مشارکت  روش اجرا:

و  1و  5ول، راه حلهای دارای امتیاز بیمار دارای مشکالت کرونری انجام شده است. در چرخه عمل ا 31علمی گروه مراقبتهای ویژه، سرپرستار، سوپروایزر آموزشی و 

 .روشهای آماری توصیفی و تست تی تجزیه و تحلیل شد از استفاده با ها داده. شد اجرا و ریزی برنامه  7و  1در چرخه عمل دوم، راه حلهای دارای امتیاز 

  

یافته های فاز اول نشان داد که آموزش بیماران به تنهایی برای دستیابی به هدف پژوهش کافی نبوده و نیاز به مداخالت بیشتری از جمله  نتایج یافته های پژوهش:

 .آموزش پرستاران و دخیل نمودن خانواده های بیماران و پیگیری چند ماهه پس از ترخیص است

 

فزایش رضایتمندی بیماران فرایند پیچیده ای است که نیاز به مشارکت ذی نفعان و به کارگیری رویکردهای کاستن از میزان بستری مجدد و ا بحث و نتیجه گیری:

 .مجدد کاستمختلف دارد. با به کارگیری این رویکردهای اقدام پژوهی حتی در مراکز کم تجهیزات و دور از مراکز استانها نیز میتوان از میزان بستری 

 

 اقدام پژوهی، بیماران کرونری، رضایتمندی بستری مجدد، کلمات کلیدی:
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 رضایتمندی بیماران از کیفیت خدمات ارائه شده در اورژانس

بیمارستان عیسی بن مریم پس از طرح تحول سالمت   

 4، مهناز شریفی3 فرزانه حمزه ،2، مریم قادری1جعفری فهیمه

 

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه مریم، بن عیسی بیمارستان بیماران، و همگانی آموزش مسئول پرستاری، ارشد کارشناسی جعفری فهیمه .1

 مریم قادری کارشناس پرستاری، واحد بهبود کیفیت، بیمارستان عیسی بن مریم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .2

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه ،(ع) مریم بن عیسی بیمارستان بهداشت مسئول محیط بهداشت کارشناس حمزه فرزانه .3

 مهناز شریفی کارشناس پرستاری، سرپرست خدمات پرستاری، بیمارستان عیسی بن مریم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .4

 

رضایتمندی بیماران به عنوان یکی از شاخص های کلیدی طرح تحول نظام سالمت محسوب می گردد. از آنجایی که علل و عوامل مختلفی بر  مقدمه:

ست، پژوهش حاضر با هدف تعیین رضایتمندی بیماران ازکیفیت خدمات ارائه شده در بخش اورژانس یمارستان عیسی بن ارتقاء این شاخص تاثیر گذار ا

 انجام گردید.  1314مریم )ع( اصفهان پس از اجرای طرح تحول نظام سالمت در پاییز 

 

اورژانس که به طور تصادفی وارد مطالعه شدند، در پاییز نفر از بیماران حین ترخیص بخش  121مقطعی بر  -این پژوهش از نوع توصیفی روش اجرا:

انجام گردید. برای جمع آور داده ها پرسشنامه محقق ساخته )بر اساس مطالعات قبلی و شاخص های کلیدی حقوق گیرندگان خدمت( طراحی  1314

جهت تایید پایایی( استفاده گردید. پس از جمع آوری  55/1گردید و با مشاوره متخصصین فن ) با تعیین روایی محتوا و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  SPSS. 11داده ها با آزمون های توصیفی درصد، میانگین، انحراف معیار و... و نرم افزار 

 

% از بیماران با 11% آنها زن، 57سال بود که  41 ±7/15یافته های پژوهش نشان داد میانگین سنی شرکت کنندگان در مطالعه  نتایج یافته های پژوهش:

% از خدمات پزشکی، 17% از خدمات پرستاری، 75% از خدمات هتلینگ بیمارستان، 51% از پذیرش و اطالع رسانی، 14مراجعه کردند.  115آمبوالنس 

بیماران در مورد فرایند ترخیص به دلیل آموزش در مورد % از فرایند ترخیص رضایت داشتند. بیشترین نارضایتی 54% از خدمات مدیریت و تجهیزات و 55
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% (، نحوه اعزام وانتقال به 35%(، زمان انتظار و نحوه انجام مراحل ترخیص بیمار از بیمارستان) 37خود مراقبتی و پیگیری پس از ترخیص توسط پرستار) 

 %( بوده است.32مراکز دیگر)

 

رضایتمندی بیماران از کیفیت خدمات ارائه شده پس از اجرای طرح تحول نظام سالمت، مطلوب بوده و هنوز برخی از ابعاد آن  بحث و نتیجه گیری:

هیزات و با سطح مطلوب فاصله دارد لذا پیشنهاد می گردد مدیران و مسئولین بیمارستان، با بهبود کیفیت جامع خدمات، ارتقاء هتلینگ، امکانات، تج

 رستان در راستای طرح تحول نظام سالمت رضایتمندی بیماران را فراهم سازند. مدیریت بیما

 

 رضایتمندی، بیمارستان، تحول نظام سالمت، اورژانس، بهبود کیفیت کلید واژه:
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 تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز

 5، فاطمه یاراحمدی4، علیرضا سلطانیان3، غالمحسین فالحی نیا2برزو، سیدرضا 1سحر ذوالنوری

 سحر ذوالنوری: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران .5

 زشکی همدان، همدان، ایرانسیدرضا برزو: استادیار، دکتری پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پ .1

 غالمحسین فالحی نیا: مربی، کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران .7

 علیرضا سلطانیان : دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران .5

 ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران پرستاری مراقبتهای ارشناس ارشدفاطمه یاراحمدی*: ک .1

fatemeyarahmadi71@yahoo.comمسئول( )نویسده 

       

رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت، با توجه به حفظ کارکرد و استقالل افراد و افزایش کیفیت زندگی  با افزایش طول عمر اهمیت زمینه و هدف:     

طالعه تعیین تاثیر انها، روز به روز بیشتر آشکار می شود که این مهم در بیماران مبتال به بیماری های مزمن از جمله دیالیز قابل توجه تر است. هدف این م

 نده سالمت بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز بود.آموزش رفتارهای ارتقاء ده

که دارای معیار های ورود به پژوهش  بخش های همودیالیز دو مرکز آموزشی درمانی شهر همدان بیمار از 71در این مطالعه نیمه تجربی، روش کار:

ه عنوان گروه کنترل تعیین گردید. در ابتدا اطالعات الزم برای هر بودند انتخاب و سپس به روش تصادفی یکی از مراکز به عنوان گروه آزمون و دیگری ب

آموزش چهره به  تکمیل و سپس مداخله آموزشی برای گروه آزمون به روش پرسشنامه کیفیت زندگی فرانس و پاورس نسخه دیالیز دو گروه توسط

ه هفته متوالی برگزار شد. سه ماه بعد از مداخله، پرسشنامه کیفیت دقیقه ایبه مدت س 31و در طی شش جلسه  چهره و پرسش و پاسخ در حین همودیالیز

جهت  تجزیه و تحلیل  و آمار توصیفی و آزمون های تی مستقل، تی زوج 11نسخه  spssزندگی مجددا توسط هر دو گروه تکمیل گردید. از نرم افزار 

 داده ها استفاده شد.

 

زندگی گروه آزمون و کنترل قبل و بعد از مداخله اختالف معنی دار آماری دیده نشد. اما بین میانگین طبق نتایج، بین میانگین نمرات کیفیت یافته ها:

( که این اختالف در گروه کنترل معنی دار >11/1pنمرات کیفیت زندگی گروه آزمون، قبل و بعد از مداخله اختالف معنی دار آماری وجود داشت )

 نبود.

mailto:fatemeyarahmadi76@yahoo.com(نویسده
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ر انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در بیماران تحت همودیالیز اگر چه بر روی کیفیت کلی زندگی در این مطالعه آموزش با تاکید ب :نتیجه گیری

.با توجه به معنی دار نشدن دو بعد خانوادگی و اجتماعی، پیشنهاد می  تاثیر نداشت. اما در دو بعد سالمتی و عملکرد و روانی ا معنوی بیماران موثر بود

 از سایر اعضای خانواده بیمار و همچنین مراقبین درمانی از جمله پرستار بهره گرفته شود. یشتر آموزش، ور تاثیر هرچهبگردد به منظ

 رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت، کیفیت زندگی، همودیالیز :کلید واژه ها
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مدیریت درمان سازمان تامین ررسی رابطه بین سالمت روانی با فرسودگی شغلی کارکنان)مطالعه موردی: ب

 اجتماعی استان گلستان)بیمارستانهای حکیم جرجانی و خاتم االنبیاء(

1آمنه مالیی-1راحله یوسف زاده  

 کتول آباد علی واحد آزاد . دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه1

ستان هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سالمت روانی با فرسودگی شغلی کارکنان)مطالعه موردی: مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی ا

رفت و تمامی گگلستان)بیمارستانهای حکیم جرجانی و خاتم االنبیاء( است. مدل تحلیلی این پژوهش براساس این مطالعات و مراجعه به نظر صاحب نظران شکل 

ماسالچ ،مورد  فرضیات این پژوهش براساس مدل تحلیلی بنا نهاده شده اند و براساس این مدل، سالمت روانی براساس مدل گلدبرگ وفرسودگی شغلی براساس مدل

 تحلیل قرار گرفت. 

مارستانهای حکیم جرجانی و خاتم االنبیاء(نفر تشکیل دادندوحجم جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان گلستان)بی

 spss11 نفردرنظرگرفته شده است و داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است و با تکنیک های آماری274نمونه براساس جدول کرجسی 

 یه و تحلیل شدند.مورد تحلیل قرار گرفت و داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجز

 -اضطراب-جسمی یافته ها نشان می دهد که :بین سالمت روانی با فرسودگی شغلی رابطه معنی داری وجوددارد.همچنین بین ابعادسالمت روانی شامل)ناسازگاری  

 .افسردگی شدید( با فرسودگی شغلی رابطه معنی داری وجوددارد-سوءعملکرداجتماعی 
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ت زناشویی: یک مطالعه مروریعوامل موثر بر رضای  

2، زهرا بهبودی مقدم1زینب توکل   

 هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران .1

 دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران .2

 

کند. از آنجایی که مطالعات مختلفی در این -رضایت زناشویی یعنی انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی دارد و آنچه در زندگی خود تجربه می مقدمه:

نظر ¬روری ضروری به های مطالعات، انجام یک مطالعه م ¬مندی بیشتر از یافته ¬دست آمده جهت بهره¬¬بندی اطالعات به ¬زمینه انجام شده است برای جمع

 رسید. هدف از انجام این مطالعه مروری بررسی عوامل موثر بر رضایت زناشویی بود¬می

، Pub Med ،Science Direct ،MEDLINE ،Scopus ،Wiley online libraryهای اطالعاتی مختلف شامل  ¬: طی جستجو در پایانهها¬مواد و روش

Cochrane library ،Google Scholar ،Iranian databases  مقاالت مرتبط با حیطه رضایت زناشویی در جمعیت عمومی  2111-2115در بازه زمانی

بود. معیار  marital satisfaction ،marriage satisfaction ،Marital adjustment ،Couple satisfactionآوری شدند. کلمات کلیدی شامل ¬جمع

 هماهنگی بین مقاالت و هدف تحقیق بود. -2گلیسی و فارسی مقاالت منتشر شده به زبان ان -1ورود: 

مقاله علمی واجد شرایط شناخته و وارد مطالعه گردیدند. پس از بررسی مقاالت فاکتورهای موثر بر رضایت زناشویی مشخص شد که  51در نهایت تعداد  ها: ¬یافته

های زوجین گذشت و فداکاری مذهب هوش هیجانی سالمت  ¬صمیمیت خانوادههای شخصیتی سبک وابستگی ارتباط و ¬شامل مشخصات دموگرافیک ویژگی

 فردی و روابط جنسی بود

مندی زناشویی حائز اهمیت بوده و باید توسط مشاورین خانواده و ¬یابی به رضایت¬ها در دست¬: درک فاکتورها و چگونگی تاثیرگذاری آنگیری ¬نتیجه

توانند با استفاده از این نتایج درک عمیقی از ارکان زندگی زناشویی کسب نموده و در جهت افزایش ¬ها می¬رد. آنمتخصصین بهداشت باروری مورد نظر قرار بگی

 مندی زوجین و در نهایت به کاهش میزان باالی طالق کمک نمایند.¬رضایت

 عوامل، رضایت زناشویی، مطالعه مروری کلید واژگان:

 

 



 
 
 

116 
 

خودکارآمدی رفتارهای بهداشتی در دانشجویان پرستاریارتباط رفتارهای ارتقا دهنده سالمت با   

3، بتول پورچنگیزی2، منصوره فروزی عزیززاده1جمیله فرخ زادیان  

 جمیله فرخ زادیان استادیار، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان .1

 منصوره فروزی عزیززاده مربی، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان .2

 بتول پورچنگیزی کارشناس ارشد پرستاری، بخش مراقبتهای ویژه، بیمارستان باهنر، دانشگاه علوم پزشکی کرمان  .3

سالمت و  دانشجویان پرستاری نقش مهم و بالقوه ای در ترویج رفتارهای ارتقا دهنده سالمت در جامعه دارند. مطالعه راجع به رفتارهای ارتقا دهنده مقدمه و اهداف:

و راههای بهبود رفتارهای خودکارامدی رفتارهای بهداشتی دانشجویان پرستاری در جوامع گوناگون می تواند اطالعات پایه برای کشف رفتارهای تهدیدکننده سالمتی 

و ارتباط بین این دو بهداشتی این گروه فراهم کند. این مطالعه با هدف تعیین سطح رفتارهای ارتقا سالمت دانشجویان پرستاری و خودکارآمدی رفتارهای بهداشتی 

 متغیر انجام شد.

علوم پزشکی کرمان، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای شرکت کردند. داده دانشجوی پرستاری از دانشگاه  217همبستگی ¬-در این مطالعه توصیفی روش اجرا:

 ( جمع اوری شد.SRAHPS( و خودکارامدی رفتارهای بهداشتی)HPLP IIها با نسخه های فارسی پرسشنامه های رفتارهای ارتقا سالمت )

( 15/2±51/1قرار داشت. بیشترین میانگین مربوط به بعد رشد معنوی و خودکفایی )( 45/2±35/1رفتارهای ارتقا دهنده سالمت دانشجویان در محدوده متوسط ) نتایج:

( قرار داشت. 55/2±12/1( بود. نمره خودکارآمدی رفتارهای بهداشتی دانشجویان در محدوده متوسط )11/2±71/1و کمترین مربوط به بعد ورزش و فعالیت بدنی )

( بود. رفتارهای ارتقادهنده سالمت با خودکارآمدی 12/2±15/1( و کمترین مربوط به بعد ورزش و فعالیت فیزیکی )51/2±75/1بیشترین میانگین مربوط به بعد تغذیه )

 (. 111/1P< ،12/1= rرفتارهای بهداشتی دانشجویان ارتباط معنی داری مستقیم قوی داشت )

فتارهای بهداشتی دانشجویان متوسط بود اما در هر دو مورد کمترین نمره مربوط : به طور کلی، رفتارهای ارتقا دهنده سالمت و خودکارآمدی ربحث و نتیجه گیری

های جهت افزایش  ریزی به بعد ورزش و فعالیت بدنی بود. ارتباط رفتارهای ارتقا دهنده سالمت با خودکارامدی بهداشتی می تواند مبنای خوبی برای برنامه

 نجام فعالیت فیزیکی منظم دانشجویان و نهایتاً گامی در جهت پیشرفت تحصیلی آنان باشد.خودکارآمدی و بهبود رفتارهای بهداشتی از جمله ا

 رفتارهای بهداشتی، خودکارآمدی، رفتارهای ارتقا سالمت، سبک زندگی سالم، دانشجویان پرستاری کلمات کلیدی:
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 بررسی موانع آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران

*1محمد حداد  

 مربی -ارشد مدیریت پرستاری داخلی جراحی وعضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجندمحمد حدادکارشناس  .1

 

است  : نیاز به دانستن ویادگیری از اساسی ترین نیازها وفعالیت های بشر است واین امر بویژه در بیماری که دچار محدودیت مراقبت از خود شدهزمینه وهدف

سی بیماران و از وظایف اصلی وشناخته شده پرستاران واز معیارهای اعتبار بخشی سازمان های ارائه دهنده خدمات بهداشتی محسوس تر است آموزش جزء حقوق اسا

گاه پرستاران شاغل در است.برخی شواهد بیانگر نارسائی های احتمالی در این زمینه می باشد، مطالعه حاضر با هدف تعیین موانع موجود در آموزش به بیمار از دید

 بیمارستان های شهر بیرجند انجام شد.

نفرازپرستاران شاغل در بیمارستان های شهر بیرجند به صورت سرشماری انتخاب وبررسی شدند.داده ها با استفاده  125در این مطالعه توصیفی مقطعی،  روش تحقیق:

وآزمون های آماری تی مستقل وآنالیز واریانس یک  SPSSتفاده از نرم افزار از پرسشنامه طراحی شده که روایی وپایایی آن به تایید رسیده بود، جمع آوری وبا اس

 تجزیه وتحلیل شدند. p<15/1طرفه در سطح معنی داری

یانگین را به %( زن بودند. از چهار حیطه مورد بررسی در رابطه با موانع آموزش به بیمار، حیطه شرایط کاری، باال ترین م4/75بیشتر پرستاران مورد پژوهش ) یافته ها:

اه پرستاران در خود اختصاص داد و پس از آن به ترتیب حیطه های مدیریت، مهارت های آموزشی و نگرش پرستاران در رده های بعدی بودند. میانگین نمره دیدگ

(، p<111/1آموزشی بر حسب سن )( و در حیطه مهارت های P=12/1(، سابقه خدمت )P= 11/1(، وضعیت استخدامی )p<111/1حیطه شرایط کاری بر حسب سن )

 ( معنی دار بود.P= 14/1( و تحصیالت )P= 13/1سابقه خدمت )

وزشی و پیشنهاد می شود با تامین نیروی انسانی الزم، برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت و فراهم نمودن امکانات و شرایط اجرای برنامه های آم نتیجه گیری:

 را به امر مهم آموزش به بیما ترغیب نمایند. ایجاد انگیزه در پرستاران آنان

 مانع، دیدگاه، آموزش به بیمار، پرستار واژه های کلیدی :
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 تعیین کننده های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی سالمت

2، نسرین شعربافچی زاده1فرزانه محمدی  

 مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی. فرزانه محمدی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده 1

 .نسرین شعربافچی زاده اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی2

 

سالمت بهتر، کارایی و بهره وری نیروی کار را بهبود می بخشد و لذا منجر به رشد  سالمت نقش کلیدی را در تعیین سرمایه انسانی بازی می کند. مقدمه و اهداف:

وسعه اقتصادی در اقتصادی و رفاه می گردد. همچنین، سالمت یک حق انسانی اساسی و ضروری برای رفاه افراد در سطح خرد است و پیش نیاز اساسی برای رشد و ت

ت، شناسایی عوامل تعیین کننده آن از اهمیت زیادی برخوردار است. مقاله مروری حاضر این عوامل مهم را مشخص و سطح کالن می باشد. برای ارتقا وضعیت سالم

 راه های اثرگذاری آن ها را بر سالمت را به طور خالصه بیان می کند. 

 

برای دسترسی به منابع مورد استفاده قرار  Google scholarو  Science Direct ،Pubmed ،Medlineپایگاه های اطالعاتی استاندارد همچون  روش اجرا:

اقتصادی سالمت، عوامل فرهنگی سالمت، عوامل تعیین کننده سالمت برای یافتن مقاالت و کتاب ها  -گرفته اند. کلید واژه های مشخص برای مثال عوامل اجتماعی 

 مورد استفاده قرار گرفته است. 

شتر مطالعات بر تعیین کننده های اجتماعی و اقتصادی متمرکز شده اند، نتایج این پژوهش نشان می دهد که سالمت تحت در حالی که بی نتایج یافته های پژوهش:

 تأثیر عواملی همچون عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قرار می گیرد.

 

بر مشکالت نظام سالمت بیفزاید و هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی به  عدم دانش کافی نسبت به تعیین کننده های سالمت، می تواند بحث و نتیجه گیری: 

 ر خواهد داد. همراه داشته باشد. مقاله حاضر اطالعات ارزشمندی را در خصوص عوامل تاثیرگذار بر سالمت در اختیار تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان قرا

 

 یین کننده های سالمتاقتصادی، سالمت، تع –عوامل اجتماعی  کلمات کلیدی:
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 تبعیت از رژیم دارویی و عوامل عوامل تاثیر گذار بر آن در بیماران تحت آنژیوپالستی عروق کرونر

5، یاسر عباس زاده4، شهریار استوار3، مریم اله بخشیان2، اکرم قهرمانیان1عاطفه اله بخشیان  

 علمی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز، :عاطفه اله بخشیان دکترای آموزش پرستاری، استادیار، عضو هیات  -1

 اکرم قهرمانیان دکترای آموزش پرستاری، استادیار، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز،  -2

 eمریم اله بخشیان دانشجوی دکترای آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان -3

 دانشکده پرستاری و مامایی  شهریار استوار دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، -4

 یاسر عباس زاده دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی تبریز -5

 

بیماری های قلبی عروقی، شایع ترین علت مرگ و میر در جهان می باشند و یک سوم مرگ های کل دنیا را به خود اختصاص داده است. اگرچه  زمینه و هدف:

دارویی باال به عروقی غیرقابل درمان می باشند، اما فرایند پیشرفت بیماری، می تواند به واسطه تبعیت از رژیم دارویی آهسته تر گردد. افراد با تبعیت بیماری های قلبی 

ست و مطالعات، حاکی از تفاوت داروهای قلبی عروقی، حوادث قلبی عروقی، هزینه های بستری و مرگ و میر کمتری را تجربه می کنند. علل تبعیت دارویی چندگانه ا

 ذار در آن است. میزان تبعیت در جوامع مختلف دارد. هدف از این مطالعه توصیفی، تحلیلی بررسی میزان تبعیت نسبت به داروهای قلبی عروقی و عوامل تاثیرگ

 

نفر از بیماران بستری در بیمارستان شهید مدنی شهر تبریز به روش در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از  253در این پژوهش تحلیلی،  مواد و روشها:

مدل رگرسیون لجستیک پرسشنامه خود گزارشی تبعیت دارویی موریسکی جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای بررسی فراوانی و میانگین و از 

 برای تعیین پیش بینی کننده های تبعیت از رژیم دارویی استفاده گردید. 

 

تبعیت در سطح ضعیف داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون  3/41درصد تبعیت متوسط و  7/22درصد از نمونه ها تبعیت باال داشتند.  31نتایج مطالعه نشان داد تنها  یافته ها:

(و زمان B=2113 ،CI %15=11271-11751 ،P=11111 (، ارسال یادآور)B=1141 ،CI %15=11151-11517 ،P=11121ای تاریخچه بستری قبلی )نشان داد که متغیره

 ( به طور معنی داری تبعیت از رژیم درمانی در بیماران را پیشگویی می کند.B=11114 ،CI%15=11115-11211 ،P=11115دسترسی به مرکز درمانی )
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سوس با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه و اهمیت این موضوع که تبعیت از درمان دارویی می تواند عوارض ناشی از بیماری را به صورت مح گیری:نتیجه 

از رژیم دارویی تمرکز گردد،  کاهش دهد و با توجه به متغیرهای تاثیر گذار در تبعیت بیماران، انجام مداخالتی که بر متغیرهای تاثیر گذار جهت ارتقاء سطح تبعیت

 ضروری به نظر می رسد.

 

 تبعیت از رژیم دارویی، آنژیوپالستی عروق کرونر کلمات کلیدی:
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 تعریف استقالل حرفه ای از دیدگاه پرستاران بخش های ویژه

 4نیکاحمدرضا یزدان، دکتر 3، دکتر فریبا طالقانی2محمدی، دکتر نصراهلل علی1مریم اله بخشیان

  . مریم اله بخشیان، دانشجوی آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان1

 .دکتر نصراهلل علی محمدی، دکترای آموزش پرستاری، استادیار، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان، 2

 شکده پرستاری و مامایی اصفهان. فریبا طالقانی، دکترای آموزش پرستاری، استاد تمام، دان3

 .احمد رضا یزدان نیک، دکترای آموزش پرستاری، استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان4

  . سعید عباسی، فوق تخصصی بیهوشی و مراقبت ویژه، دانشیار، دانشکده پزشکی اصفهان5

ای مربوط به استقالل بنیادی اساسی برای حرفه گرایی در پرستاری و یکی از الزامات مراقبت پرستاری خصوصا در بخش های تخصصی است که با بهبود پیامده زمینه:

 مهم به سوی رشد حرفه پرستاری است. از اینرو باز تعریف و شناسایی ابعاد این مفهوم از دیدگاه پرستاران گامی .بیمار و ارتقا ارزشهای حرفه ای پرستاری همراه است.

 کشف معنای مشترک استقالل از دیدگاه پرستاران بخش های ویژه هدف:

پرستار بخش ویژه در بیمارستان الزهرا اصفهان به انجام رسید. اطالعات بواسطه مصاحبه های نیمه  25این مطالعه با روش تحلیل محتوای قراردادی در  روش کار:

 جمع آوری گردید سپس مصاحبه های ضبط شده پیاده سازی، کدگذاری و طبقه بندی شده و در نهایت تم ها استخراج گردید. ساختار یافته عمیق

تم حفظ هویت حرفه ای در عین مشارکت جمعی هنجار مداری حرفه ای،  5تحلیل داده های حاصل از این مطالعه نشان داد پرستاران به استقالل حرفه ای در یافته ها :

 یال حرفه ای، شایستگی و توانمندی و آزادی و اختیار درک شده در عمل معنا می بخشند.است

ز جمله در همگامی با سیستم مراقبت سالمت در حال تغییر، حرفه پرستاری برای حفظ فردیت حرفه ای خود نیازمند ارتقا مولفه های حرفه ای گرایی ا نتیجه گیری:

ج این تحقیق اهمیت توجه و توسعه آزادی و اختیار پرستاران در عمل، تقویت مولفه های قانونی استقالل و ارتقا توانمندی های استقالل می باشد.در این راستا نتای

 پرستاران برای رشد استقالل و حرفه ای گرایی در پرستاری را به سیاست گذاران و مسوالن اجرایی گوشزد می نماید.

 استقالل حرفه ای، تحلیل محتوا، پرستاران، بخش مراقبت ویژه کلید واژه ها:
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 بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر اضطراب زنان باردار نخست زا

 3،  فروزان شریفی پور2مستانه کامروامنش، 1باخته اعظم

 

 کرمانشاه مامایی و پرستاری دانشکده مامایی گروه علمی هیئت عضو و مربی مامایی، ارشد کارشناس باخته اعظم .1

دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری  -مستانه کامروامنش مربی و عضو هیئت علمی گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه .2

 دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان 

 فروزان شریفی پور .3

 

باتوجه به شیوع باالی و پیامد های منفی آن برای مادر و اضطراب دوران بارداری یک مشکل شایع در نقاط مختلف جهان است که مقدمه و اهداف: 

غییر نوزاد، لزوم انجام مداخالتی برای کاهش این میزان کامال ضروری به نظر می رسد. مشاوره گروهی یکی از روش های فعال و موثر آموزش جهت ت

فراد گردیده لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مشاوره گروهی بر در وضعیت روانی افراد است که در برخی مطالعات باعث بهبود شرایط روانشناختی ا

 انجام شد. 1314اضطراب زنان باردار نخست زا در شهر کرمانشاه در سال 

 

ا نمونه ها بهفته و بیشتر انجام شد  21زن باردار نخست زا با سن حاملگی نفر  71که بر روی است مداخله ای پژوهش حاضر یک مطالعه روش اجرا: 

به صورت روش نمونه گیری خوشه ای از بین زنان باردار عالقه مند به شرکت در مطالعه در مراکز بهداشتی، درمانی شهرستان کرمانشاه انتخاب شده و 

ر به هر دو گروه تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم و دو گروه از نظر متغیر مداخله گر همگون شدند. قبل از مداخله پرسشنامه اضطراب اشپیل برگ

هفته( در گروه آزمون، پرسشنامه مجددا توسط دو گروه تکمیل شد و داده ها با استفاده از  1جلسه در  1هفته بعد از جلسات مشاوره گروهی)  4داده شد و 

ر نرمال در هر گروه ) قبل و بعد ( زوجی یا ویلکاکسون برای داده های نرمال و غی tمستقل، یو مان ویتنی،  t و آزمون های آماریSPSS 15نرم افزار 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 

هفته بود.  22سال و میانگین سن بارداری آنها  25سال و میانگین سن ازدواج  23± 5/5میانگین سن مددجویان شرکت کننده نتایج یافته های پژوهش:

 بود که با انجام آزمون تی مستقل 113/41و در گروه آزمون  475/41یافته ها نشان می دهد که نمرات اضطراب آشکار در گروه کنترل قبل از مداخله 
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 55/24و در گروه آزمون  131/44)مداخله( میانگین نمرات در گروه کنترل  جرای مشاوره گروهی( اما بعد از اP=151/1تفاوت معنی داری مشاهده نشد)

 (.P<111/1بود و آزمون تی مستقل تفاوت معنی داری را نشان داد )

 

شی به روش برگزاری جلسات مشاوره گروهی با کاهش اضطراب آشکار در سطح معناداری همراه بود. اجرای برنامه آموزبحث و نتیجه گیری : 

بارداری  مشاوره گروهی با توجه به کم هزینه بودن آن تاثیر مثبتی در کاهش اضطراب و استرس زنان باردار نخست زا در برخورد با استرس های موقعیت

ترس آنان گامی مهم در تا عالوه بر کاهش اضطراب و اس آموزش دوران پره ناتال برای زنان باردار پیشنهاد می گرددبه عنوان راهکاری ضمن داشته و 

 سالمت مادر و نوزراد و همچنین کیفیت زندگی مادران باردار برداشته شود.

 

 زنان باردار نخست زا، استرس، اضطراب، مشاوره گروهیکلمات کلیدی : 
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 بررسی تأثیر مشاوره گروهی شناختی بر میزان رضایتمندی مادران از زایمان طبیعی

 3، عالمتاج کرمانی2اعظم باخته، 1مستانه کامروامنش

 

دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری  -مستانه کامروامنش مربی و عضو هیئت علمی گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه .1

 دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان

 شکده پرستاری و مامایی کرمانشاهاعظم باخته کارشناس ارشد مامایی، مربی و عضو هیئت علمی گروه مامایی دان .2

 عالمتاج کرمانی کارشناس مامایی .3

 

رضایتمندی مادر از زایمان به عنوان یک شاخص مهم جهت ارزیابی کیفیت مراقبتهای ارائه شده به مادر به حساب می آید. از اثرات  مقدمه و هدف:

ی مناسب نقش، و بهبود نگرش وی نسبت به تجربه زایمان اشاره کرد. یکی از راههایی که رضایتمندی مادر از زایمان میتوان به افزایش اعتماد به نفس، ایفا

مطالعه با می تواند مهارتهای افراد در مقابل تنش ها را گسترش دهد و منجر به کاهش اضطراب و افزایش توانمندی آنها گردد مشاوره گروهی است. این 

ان رضایتمندی مادران از زایمان طبیعی و عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان معتضدی شهر کرمانشاه در سال هدف تعیین تأثیر مشاوره گروهی شناختی بر میز

 انجام شد. 14

زن واجد شرایط معیارهای پژوهش بودند که در سه ماهه  51پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی است. جامعه مورد مطالعه  مواد و روش ها:

بت به درمانگاه مرکز معتضدی مراجعه می کردند. انتخاب نمونه ها به صورت در دسترس و تقسیم آنها در دو گروه مداخله و سوم بارداری جهت مراق

رت کنترل به طور تصادفی انجام شد. برای گروه مداخله شش جلسه مشاوره گروهی در زمینه ایجاد شناخت و افزایش آگاهی در زمینه زایمان به صو

، رضایت از Mackeyدر گروه کنترل هیچ مداخله ای انجام نشد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رضایت از زایمان هفتگی برگزار شد و 

ن عوامل محیطی، خط کش درد و نیز دو چک لیست مشخصات دموگرافیک و سابقه مامایی استفاده گردید. آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی )آزمو

جهت تجزیه و تحلیل اطالعات spssال والیس، من ویتنی، ضریب همبستگی اسپیرمن وآنالیزواریانس( با استفاده از نرم افزارهای های ناپارامتری کروسک

 مورد استفاده قرار گرفت.

 معناداری کوتاهتر سال بود. از نظر طول مدت زایمان در گروه مداخله مرحله دوم زایمان به طور43/27±57/5میانگین سنی نمونه های مورد بررسی نتایج:
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 (. همچنین میزان رضایتمندی در هر دو گروه از سطح باالیی برخوردار بود، با این وجود اختالف معناداری بین دو گروه از >111/1pاز گروه کنترل بود) 

مرتبط دیده شد در این گروه عوامل  (. بطوریکه در افراد گروه مداخله میزان رضایتمندی بیشتر بود. در بررسی عوامل>15/1pنظر آماری دیده شد)

( و >111/1p(، مداخله حین زایمان و تحصیالت )>17/1p( ودر گروه دیگر شدت درد)>15/1pمحیطی، محل سکونت، تحصیالت و تعداد بارداری)

 ( با رضایتمندی افراد از زایمان ارتباط معنادار داشتند.>15/1pمحل سکونت )

 

اد که شرکت مادران باردار در جلسات مشاوره گروهی هم باعث کاهش طول مدت مرحله دوم و شدت درد حاصل مطالعه حاضر نشان د نتیجه گیری:

ز نظر اقتصادی از زایمان شده و هم رضایت آنان را از تجربه زایمان افزایش می دهد. با توجه به یافته های فوق و نیز مقرون به صرفه بودن مشاوره ها ا

هی در سایر مراکز پیشنهاد می گردد. امید است نتایج این مطالعه با نشان دادن آثار مثبت مشاوره بر رضایتمندی مادران و برگزاری جلسات مشاوره گرو

 خوشایندسازی روند زایمان برای آنها گامی هرچند کوچک جهت ترویج زایمان طبیعی بردارد. 

 

 رضایتمندی، مشاوره گروهی، زایمان طبیعی کلمات کلیدی:
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 .593-32 سال اصفهان استان سالمندان سالمت شاخصهای بررسی

 3 عقدک پژمان دکتر ،2سهیال داوری ،*1بابک آناهیتا دکتر

 ایران اصفهان، اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده اجتماعی، پزشکی گروه استادیار،*. 1

 سهیال داوری، کارشناس ارشد واحد سالمت سالمندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .2

 . معاونت فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3
 

. داشت خواهد پی در بسیاری منفی پیامدهای نباشیم آماده آن با مواجهه برای اگر ولی آید، می شمار به توسعه مثبت نتایج از جمعیت شدن پیر :مقدمه

 .شد انجام سالمت های برنامه طراحی جهت اصفهان استان سالمندان سالمت های شاخص تعیین منظور به حاضر مطالعه

 سبک ، SF31 های نامه پرسش اساس بر اطالعات. شدند مطالعه وارد تصادفی ای مرحله چند ای خوشه ای طبقه گیری نمونه روش به نفر 4321 :روشها

 .شد تحلیل و تجزیه t-test و توصیفی آمار وبا آوری جمع سالمندان سالمت وضعیت و سالمندان در سالم زندگی

 

 بهتر وضعیت با و 55 و 14315 ترتیب به زندگی کیفیت و سبک نمره میانگین. کردند ذکر را بیماری یک حداقل مطالعه مورد سالمندان% 7515: ها یافته

 .بود مردان در

 1311-12 سال اصفهان، سالمندان بیماریهای شایعترین فراوانی توزیع:  1 شماره جدول

 درصد تعداد بیماری ردیف درصد تعداد بیماری ردیف

 %2/31 1213 اسکلتی مشکالت 5 %5/12 2712 خواب اختالل 1

 %2/25 1175 باال خون چربی 1 %1/44 1115 باال خون فشار 2

 %1/25 115 عروقی قلبی 7 %1/43 1515 فراموشکاری 3

 %1/12 417 دیابت 5 %4/35 1151  غم احساس 4
 

 در بهداشتی های مراقبت تر جدی ادامه و ویژه توجه سالمندان، در زندگی سبک و کیفیت متوسط سطح و مزمن بیماریهای شیوع به توجه با :گیری نتیجه

 .شود می توصیه سنی گروه این

 زندگی سبک سالمت، شاخصهای زندگی، کیفیت سالمند، :کلیدی واژگان
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 اصفهان استان سالمندان زندگی سبک ارزیابی

 3 عقدک پژمان دکتر ،2سهیال داوری ،*1بابک آناهیتا دکتر

 ایران اصفهان، اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده اجتماعی، پزشکی گروه استادیار،*. 1

 سالمندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. سهیال داوری، کارشناس ارشد واحد سالمت 2

 . معاونت فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3

 

 به. است برخوردار زیادی اهمیت از شان سالمتی وضعیت و زندگی کیفیت بهبود و بیماریها از پیشگیری منظور به سالمندان زندگی سبک ارزیابی :مقدمه

 .دهیم قرار بررسی مورد را اصفهان استان سالمندان زندگی سبک وضعیت که شدیم آن بر دلیل همین

 طبقه گیری نمونه بروش سالمند 1124. گرفت انجام اصفهان استان سالمندان روی بر 1355-51 سالهای در که بود مقطعی مطالعه یک مطالعه، این :روشها

 آوری جمع ایرانی سالمندان در سالم زندگی سبک سنجش پرسشنامه اساس بر اطالعات. شدند مطالعه وارد تصادفی ای مرحله چند ای خوشه بندی

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد ANOVA و Student-t توصیفی، آمار روشهای با و گردید

 %(   1513)نفر 715. بود145115 ± 1215 زندگی سبک نمره کلی میانگین: ها یافته

 .داشتند مطلوب زندگی سبک%( 3117)نفر 351 و متوسط زندگی سبک

 با آنان به سالم زندگی های شیوه آموزش است الزم و دارند قرار متوسطی نسبتا وضعیت در زندگی سبک نظر از اصفهان استان سالمندان :گیری نتیجه

 .شود پیگیری بیشتری جدیت

 اصفهان سالمند، سالم، زندگی سبک :کلیدی واژگان

 زندگی سبک های حیطه با BMI و سن بین همبستگی ضریب -1جدول

 روابط استرس تغذیه ورزش پیشگیری کل متغیر

 - 1/1* - 11/1* - 14/1 - 15/1* - 13/1* - 11/1* سن

BMI 13/1 *114/1  114/1 - 111/1 *111/1 14/1 - 

 آماری دار معنی*
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 بدنی توده شاخص و افسردگی با اصفهان استان سالمندان زندگی کیفیت ارتباط بررسی

 3 عقدک پژمان دکتر ،2سهیال داوری ،*1بابک آناهیتا دکتر

 ایران اصفهان، اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده اجتماعی، پزشکی گروه استادیار،*. 1

 . سهیال داوری، کارشناس ارشد واحد سالمت سالمندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان2

 . معاونت فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3

 

 زندگی کیفیت ارتباط بررسی حاضر، مطالعه انجام از هدف. است بهتر کیفیت با زندگی یکم، و بیست قرن در عمومی بهداشت اصلی چالش :مقدمه

 .بود بدنی توده شاخص و افسردگی با اصفهان استان سالمندان
 

 خوشه ای طبقه گیری نمونه روش به اصفهان استان در سالمند 137 روی بر 1351 سال در که بود مقطعی نوع از تحلیلی -توصیفی حاضر، مطالعه :روشها

 T-TEST One-way آزمونهای با و آوری جمع GDS و SF31 های نامه پرسش اساس بر اطالعات. شد انجام تصادفی ای مرحله چند ای

ANOVA  1شد تحلیل و تجزیه همبستگی ضریب و. 

 

 و پایینتر سن بودن، مرد. بود 54151 ± 2111 زندگی کیفیت نمره میانگین. شدند مطالعه وارد سال 15174 ± 1132 سنی میانگین با سالمند137: ها یافته

 .شد مشاهده معکوس رابطهBMI با فیزیکی فعالیت بعد در تنها و داشت مستقیمی ارتباط زندگی کیفیت با تحصیالت، سطح افزایش

 

 . دارد بیشتری توجه به نیاز و است متوسط حد در اصفهان سالمندان زندگی کیفیت:گیری نتیجه

 

 بدنی توده شاخص افسردگی، زندگی، کیفیت سالمند، :کلیدی واژگان
 

 مطالعه مورد سالمندان در آن گانه1 ابعاد و زندگی کلی کیفیت -1جدول

 معیار انحراف±میانگین زندگی کیفیت معیارهای معیار انحراف±میانگین زندگی کیفیت معیارهای

 11± 7/17 روانی سالمت 54± 14/21 فیزیکی فعالیت

 17± 24 اجتماعی فعالیت 14/41± 43 جسمی نقش ایفای

 47/51± 3/21 جسمی درد 5/51± 45 عاطفی نقش ایفای

 5/41± 2/15  سالمت از کلی درک 15/52± 21 حیاتی نیروی یا قوه
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 تطابق آموزش به مادران و ثبت آن در زمان ترخیص بر اساس استاندارد اعتباربخشی ایران در بخشهای کودکانبررسی 
 

 4، دکتر محبوبه نم نباتی3، دکتر مسعود فردوسی2، شهره ضیایی1زهرا زمانی

پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی ،دانشکده  .1

 پزشکی اصفهان ، ایران

 عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی ،دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .2

 عضو هیئت علمی دانشیار ، مدیریت بهداشت و درمان و مرکز تحقیقات اقتصاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .3

 ضو هیئت علمی استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،ایران ع .4

 

به  آموزش به مادران نقش مهمی در ارتقا سالمتی کودکان و بهبود کیفیت زندگی آنها ایفا می کند. در ایران معاونت سالمت و وزارت بهداشت  مقدمه:

مدل اعتباربخشی را جایگزین مدل قدیمی ارزشیابی مراکز درمانی کشور قرار داده است. این پژوهش با هدف  1351این مهم توجه داشته است و از سال 

بخشی ایران های دریافت شده توسط مادر در زمان ترخیص و مستندات ثبت شده در پرونده کودک بر اساساس استاندارد اعتبار  تعیین و مقایسه آموزش

 انجام شد.1315های کودکان سال  در بخش

نفر از مادران دارای کودک در حال ترخیص در بیمارستان های آموزشی وابسته  231پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی با بررسی  : مواد و روش ها

ت محقق ساخته و تحلیل داده ها با آمار توصیفی، استنباطی و به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و چک لیس

 بودند. spss11نرم افزار 

این مطالعه نشان داد که میانگین نمره آموزشهای دریافت شده توسط مادران و ثبت شده در هرسه حیطه آموزش داروها، تغذیه و مراقبتهای   نتایج:

های دریافت شده توسط  (. میانگین نمره کلی آموزشP< 111/1استانداردهای اعتبار بخشی  بود ) پزشکی پرستاری در منزل به طور معناداری کمتر از

 (. P <111/1های ثبت شده در پرونده بود. ) مادر به طور معناداری بیشتر از میانگین نمره کلی آموزش

نداردهای اعتبار بخشی درحد متوسط بود. علی رغم اینکه بر اساس نتایج این مطالعه، آموزشها در زمان ترخیص بر اساس استا  :بحث نتیجه گیری

ه علت، آموزشهای زمان ترخیص را به مادران داده شده بود؛ اما آموزش ها ی زمان ترخیص در پرونده به طور کامل و صحیح ثبت نشده بود. که شاید ب

ین پیشنهاد می شود؛ بر اهمیت آموزش به بیمار و ثبت آن بیش از پیش کمبود وقت، حجم زیاد مستنند سازی وحجم باالی کاری در بیمارستان باشد. بنابرا

 تاکید شود.
 

 ایران آموزش به بیمار، استاندارد های اعتبار بخشی، بخش های کودکان، مادر،  :واژه های کلیدی
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 5931ممیزی وضعیت بهداشت آشپزخانه و مواد غذایی بیمارستان عیسی بن مریم )ع(شهر اصفهان درسال 

 3، مریم قادری2 فهیمه جعفری ،1فرزانه حمزه 
 

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه ،(ع) مریم بن عیسی بیمارستان بهداشت مسئول محیط بهداشت کارشناس حمزه فرزانه .1

 فهمیه جعفری کارشناسی ارشد پرستاری، مسئول آموزش همگانی و بیماران، بیمارستان عیسی بن مریم،  .2

 مریم قادری کارشناس پرستاری، واحد بهبود کیفیت، بیمارستان عیسی بن مریم، دانشگاه علوم پزشکی  .3

 

و دیگر افرادی  می تواند زندگی بیماراناز آنجا که عدم رعایت شرایط بهداشتی در مراحل مختلف تهیه، طبخ و نگهداری مواد غذائی بیمارستان  :مقدمه

بنابراین پژوهش حاضر به خطر اندازد، رعایت بهداشت مواد غذایی در بیمارستان بسیار مهم می باشد را که به نحوی از غذای بیمارستان استفاده می کنند، 

 با هدف تعیین وضعیت بهداشت آشپزخانه و مواد غذایی بیمارستان عیسی بن مریم انجام شد. 

انجام شد. داده ها به صورت ماهیانه با استفاده از  1315مقطعی می باشد که از فروردین تا آذر ماه سال -ضر از نوع توصیفی پژوهش حا مواد و روش:

(، جمع آوری شد. پس از 55/1چک لیست بهداشت آشپزخانه و مواد غذایی، پس از تایید پایایی و روایی آن )محاسبه روایی محتوایی و ضریب آلفای 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت برنامه  spss.11ها با استفاده از آزمون های آماری درصد، فراوانی، میانگین در نرم افزار  جمع آوری داده

 انطباق بهداشت آشپزخانه و مواد غذایی با چک لیست آن انجام شد.

شت مواد غذایی و بیماری های منتقله از راه غذا به پرسنل آشپزخانه، یافته ها نشان داد که برنامه بهبود کیفیت شامل آموزش بهدا یافته های پژوهش:

ر بهسازی محیط فیزیکی و تجهیزات آشپزخانه و نظارت دائم و مستمر کارشناس بهداشت محیط بر وضعیت بهداشت محیط و مواد غذایی آشپزخانه موث

% در سه ماهه پاییز ارتقاء 14% در سه ماهه بهار به 55ردهای بهداشت محیط از بوده بطوری که درصد انطباق بهداشت آشپزخانه و مواد غذایی با استاندا

 (.p<1111یافته است)

بهداشت محیط آشپزخانه و مواد غذایی در سطح مطلوبی قرار گرفته است و پیشنهاد می شود با تدوین برنامه بهبود کیفیت برای بهداشت  نتیجه گیری:

 دیران وکارشناس بهداشت محیط نسبت به ارتقاء این مهم اقدام نمایند. آشپزخانه و مواد غذایی با همکاری م

 بیمارستان، ممیزی، بهداشت محیط، بهبود کیفیت، مواد غذایی کلید واژه ها:
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 راهکار های پیشگیری از ایجاد زخم پای دیابتی در افراد مبتال به دیابت

 2، یعقوب مدملی* 1محبوبه خدادادی

 دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایرانکمیته تحقیقات _1

 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران* _2
 

د دیابتی در بیمارستان زخم پا از شایعترین،جدی ترین و پرهزینه ترین عوارض دیابت است و یکی از علل عمده ی بستری شدن طوالنی مدت افرا هدف:

ها را کاهش داد. لذا می باشد. هزینه درمان و مراقبت از پای دیابتی و بار ناشی از آن بسیار باالست  و با پیشگیری از ایجاد زخم  میتوان بسیاری از هزینه 

 ت انجام شد.این مطالعه باهدف ارائه ی راهکارهای پیشگیری از ایجاد زخم پای دیابتی در افراد مبتال به دیاب

با کلید واژه های   google scholar ،magiran،  sid ،pubmed ،iranmedexروش کار: این مطالعه ی مروری با جستجو در سایت های علمی

م انجا 2111تا 2111، طی سال های diabetes،foot ulcer diabetic،prevention،foot careدیابت ،زخم پای دیابتی ،پیشگیری ،مراقبت از پا ،

 شد.در این مطالعه از مقاالت مداخله ای استفاده شد.

مقاله وارد مطالعه شدند.نتایج مطالعات مختلف نشان داد که مشارکت کامل تیم درمانی ، غربالگری و تشخیص زودرس  21بعد از بررسی اولیه  نتایج:

تحتانی برای پیشگیری از زخم پای دیابتی دارای اهمیت زیادی است. افراد در معرض خطر با استفاده از روش هایی مانند تصویر برداری حرارتی اندام 

ی مرتب پاها از آموزش کافی به بیماران به ویژه مردان  برای مراقبت از پا و پوست به صورت مداوم و تشویق آنها به برخی رفتار های ساده مانند معاینه 

الوس ،بررسی داخل کفش قبل از پوشیدن و سایز راحت و مناسب آن،خودداری از لحاظ ایجاد ترک بین انگشتان در نواحی خشک پوست یا تشکیل ک

از زخم پای راه رفتن با پای برهنه ،تمیز نگهداشتن پاها و کوتاه کردن صحیح ناخن ها ،درمان و پیگیری زخم های کوچک و غیر عفونی پاها در پیشگیری 

م میتواند بروز زخم پای دیابتی را به تأخیر بیندازد. به علت ماهیت بیماری دیابت توزیع فشار دیابتی موثر است.کنترل و درمان دیابت به صورت مطلوب ه

این  در کف پا مختل می شود و بنابراین استفاده از آرتزی پا و کفش راکر راهی برای کم کردن این فشار و در نهایت جلوگیری از زخم شدن پا در

رتی و تعادلی باعث کاهش اختالالتی مانند نوروپاتی و افزایش تعادل میشوند در نتیجه با کاهش فشار کف بیماران میشود.ورزش های هوازی، کششی، قد

روز زخم پا را پا سبب پیشگیری از زخم پای دیابتی میشنوند.استفاده از دستگاه فشار متناوب هوایی با کاهش نوروپاتی اندام تحتانی و بهبود خونرسانی ب

 کاهش میدهد.

باتوجه به نقش مثبت آموزش در پیشگیری از این مشکل ،یافتن یک روش مناسب آموزشی در ارتباط با خودمراقبتی پا بسیار حائز اهمیت  :نتیجه گیری

،برگزاری است. همچنین باتوجه به اهمیت آگاهی پرستاران در شناسایی زودهنگام بیماران در معرض زخم پای دیابتی و ارائه ی آموزش الزم ب بیماران 

بیماران الس های بازآموزی میتواند در ارتقا این امر موثر باشد و همچنین توصیه میشود در دروس دانشجویان بر مبحث مراقبت های پرستاری از پای ک

 دیابتی تأکید بیشتری گردد.

 دیابت ،زخم پای دیابتی ،پیشگیری ،مراقبت از پا  کلید واژه ها:
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Quality of life, work ability and other important indicators of women's 

occupational health 
 

NEGAH TAVAKOLI-FARD1, SEYED-ALIREZA MORTAZAVI2, JALIL KUHPAYEHZADEH1, and MARZIEH NOJOMI1 

Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

1 Department of Community Medicine 

2 Department of Occupational MedicineAbstract 

 

OBJECTIVES: 

Work ability may be considered as an important aspect of well-being and health status. One of the most important 

factors in association with work ability is health-related quality of life (HRQoL). The aim of this study has been to 

determine the association between work ability, individual characteristics and HRQoL of female workers. 

MATERIAL AND METHODS: 

The design of this study has been cross-sectional. The work ability index (WAI) and Short-Form General Health Survey 

(SF-12) questionnaires were used to collect data. Three hundred and twenty female workers were selected from food 

supplier factories in Karaj. One-way analysis of variance, Pearson's correlation analysis, independent sample t-test and 

multiple linear regression methods were used to analyze data. 

RESULTS: 

Mean (M) and standard deviation (SD) of the WAI stood at 30.22 and 0.07, respectively. The categories of the WAI for 

women being as follows: 4.49 poor, 229 moderate, 20.49 good and 3.79 excellent. Mean±SD for the physical 

component summary (PCS) and mental component summary (MCS) of quality of life was 04.44±11.12 and 

07.40±9.94, respectively. There was a positive significant association between the PCS and MCS with the WAI (p = 

2.2221). Workers with higher education had a better work ability (p = 2.222) and shift-work workers had a worse work 

ability (p = 2.23). 

CONCLUSIONS: 

Work ability of majority of women was moderate. Considering mean age of studied women (27.2 years old), this work 

ability is not satisfactory. Physical and mental components of the HRQoL were the important factors associated with 

work ability. 

This work is available in Open Access model and licensed under a CC BY-NC 3.2 PL license. 

 

KEY WORDS: 

Mental health; job satisfaction; quality of life; women workers; women’s health; work ability index 
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 آسپرژیلوس فومیگاتوس علت عفونی اصلی آسپرژیلوزیس مهاجم: پیشرفت در پاتوژنز

 سیامک قضائی 

 استادیاردانشکده میکروبیولوژی، دانشگاه محقق اردبیلی     

ciamakghazaei@yahoo.com 

 

ز به تهیه روش های عفونت ها در سرتاسر جهان در حال افزایش هستند و باید به یاد داشت که این عفونت ها در انسان و حیوان اتفاق می افتند. بنابراین، نیا

عفونت ها، به شناختن عوامل، شرایط و حوزه های  بهتر پیشگیری احساس می شود. در نتیجه، قبل از پاگذاشتن در این زمینه ها و جستجو برای راه حل

رار می تحت تاثیر نیاز است. در این مطلب، تاکید بر عوامل عفونت آسپرژیلوس و شرایطی است که تحت آن این عفونت انسان و حیوان را تحت تاثیر ق

ن قارچ آسپرژیلوس است. این بیماری یک عفونت دستگاه دهد. عفونت آسپرژیلوس بیماری است که با انسان و حیوان در ارتباط است و عامل مسبب آ

ی شوند. تنفسی است که بویژه به دلیل گونه های آسپرژیلوس فومیگاتوس ایجاد می شود. این گونه ها به شکل هاگ هستند و به طریق غیر جنسی تکثیر م

، در این مقاله، عامل مسبب )آسپرژیلوس فومیگاتوس( آسپرژیلوس؛ یک به دلیل وابستگی زیاد آنها به آب، به سرعت در هوا پراکنده می شوند. از این رو

 بیماری یا عفونت که سیستم تنفسی انسان حمله می کند، و خود بیماری مورد توجه قرار گرفته است.

 

 :نتیجه گیری

است. این قارچ، برای انسان و بویژه برای همانطور که از بررسی این موضوع دریافتیم، شناخت خطرات مرتبط با آسپرژیلوس فومیگاتوس بسیار توجه 

 افرادی که تحت تاثیر بیماری های غیر قابل درمان قرار دارند بسیار خطرناک است.

 

 قارچ؛ آسپرژیلوس فومیگاتوس، عفونت؛ بیماری؛ حیوان  کلید واژه ها:
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 ودرمانی مراکزبهداشتی پوشش تحت سالمندان ماندگار واطالعات برآگاهی سالم تغذیه تاثیرآموزش بررسی

 5934 درسال کلیبر شهرستان

 5کیا فاضلی نیما دکتر4حیدری لیال3 ادیبی رقیه2 پوراحمد محمدرضا دکتر1(*دهنده ارائه)پور علی شهناز

 آدربایجان شرقی.کارشناس ارشد آموزش بهداشت، شبکه بهداشت ودرمان  شهرستان کلیبر ، .5

 شبکه بهداشت ودرمان  شهرستان کلیبر ، آدربایجان شرقی. مدیر شبکه.2

 شبکه بهداشت ودرمان  شهرستان کلیبر ، آدربایجان شرقی. کارشناس بیماریهای غیرواگیر.9

 شبکه بهداشت ودرمان  شهرستان کلیبر ، آدربایجان شرقی. کارشناس واحد سالمت نوجوانان و جوانان.4

 .لوم پزشکی ارومیهدانشجوی دندانپزشکی، دانشگاه ع.1

 

 برای خطر عوامل احتمالی باالی شیوع با جمعیت، پیرشدن با. است مطرح مهم مساله یک عنوان به سالمندی جوامع، تمام در اکنون هم : هدف و مقدمه

 .بخشید بهبود را آن توان می سالمت سطح ارتقا و کننده پیشگیری مداخالت با که شد خواهیم رو روبه ها معلولیت و مزمن بیماریهای

 

 مراکزبهداشتی پوشش تحت ندیده آموزش سالمندان راکل موردمطالعه جامعه باشدکه می ای مداخله تجربی نیمه مطالعه پژوهش این :اجرا روش

 نرم با نیز ها داده تحلیل و تجزیه که بوده پرسشنامه تکمیل و مصاحبه انجام صورت به ها داده گردآوری روش و دادند تشکیل کلیبر شهرستان ودرمانی

 .گردید انجام SPSS آماری افزار

 

 حضوریافتند درکالسها% 51 سالمندی، دردوران تغذیه آموزش جهت( نفر 531)شده فراخوانده سالمندان ازکل مطالعه دراین :پژوهش های یافته نتایج

 آگاهی ازآموزش قبل سالمندان% 32 که است درحالی این بودند خوب آگاهی دارای کننده شرکت سالمندان% 71آموزشی کالسهای ازبرگزاری پس

 داری معنی رابطه ماندگار واطالعات آگاهی وبین شدند ماندگار اطالعات دارای ازدوماه پس دیده آموزش سالمندان ازبین%  7114 همچنین داشند درستی

 (.p≤11111)آمد بدست

 

 وبه موثر آموزشهای ارائه بنابراین میدهد رانشان سالمندی دردوره سالم زندگی شیوه آموزش های برنامه اثربخشی مطالعه این نتایج:گیری ونتیجه بحث

 .قرارگیرد سالمتی سیاستگذاران توجه مورد باید سالمندان سالمت ارتقاء آن بدنبال

 

 ماندگار سالمندان،آموزش،تغذیه،اطالعات :کلیدواژه
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 یک مطالعه ی کیفی :مراقبت بی ثبات در سرای سالمندان

 3دکتر حیدرعلی عابدی -2دکتر رضا فدای وطن -*1مجید رحیمی

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  )ارائه دهنده مقاله(*، -دکتری سالمند شناسی .5

 5289332411، کد ملی: majidnh93@gmail.com، پست الکترونیک: 35955244.1.تلفن: 

  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -عضو گروه سالمندشناسی -مرکز تحقیقات مسائل اجتماعی و روانی سالمندان -استادیار .2

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( -مامایی -گروه پرستاری -استاد آموزش پرستاری .9

 

شده تا میزان بیماری های مزمن و در نتیجه نیاز به مراقبت در آنها افزایش پیدا کند.  افزایش جمعیت سالمندان در سال های اخیر باعث  مقدمه و اهداف:

مراقبت به  از آنجایی که به دالیل مختلف تعدادی از سالمندان نیاز دارند تا برای مراقبت به سراهای سالمندان منتقل شوند، شناسایی وضعیت ارائه ی

 پژوهش حاضر با این هدف انجام گرفته است. سالمندان در این گونه مراکز الزامی است و

 

مراقب(در سه سرای  1سالمند و  14مصاحبه بدون ساختار) 23در این پژوهش که با استفاده از روش تحلیل محتوای سنتی انجام شد،   روش اجرا : 

این کدها چندین بار مورد بازبینی و ارزیابی و  سالمندان در شهر اصفهان به عمل آمد. جهت تعیین مفاهیم اصلی مصاحبه ها  بررسی و کدگذاری شد.

 طبقه بندی قرار گرفت تا به اشباع اطالعات منجر شد ودر نهایت زیر طبقات و طبقات اصلی به دست آمد.
 

طبقه ی اصلی با عناوین مراقبت  3زیرطبقه و  11کد اولیه استخراج شد که در نهایت تعداد  515پس از کدگذاری اولیه تعداد  نتایج یافته های پژوهش:

 رفع تکلیفی، مراقبت معلق و منابع و امکانات ناکافی حاصل شد.
 

مراقبت های ارائه شده، بیشتر براساس اقدامات روتین و جهت رفع نیازهای فوری سالمندان بود. یافته های این مطالعه برای مدیران  بحث و نتیجه گیری:

سالمندان به عنوان یک راهنما جهت در نظر داشتن نیازهای جسمانی و روانی سالمندان و توجه به آموزش های بالینی  و برنامه ریزان مراقبتی در سرای

 جهت پرسنل و تدوین پروتکل های درمانی و نظارتی جهت بهبود ارائه ی خدمات مراقبتی تأکید دارد.  
 

 سالمندی؛ مراقبت؛ سرای سالمندان؛ تحقیق کیفی. کلمات کلیدی:
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 فیت آموزش به بیمار در راستای طرح تحول سالمت در بیمارستان عیسی بن مریم )ع( اصفهانکی

  3فرزانه حمزه ، 2، مریم قادری1فهیمه جعفری

 

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه مریم، بن عیسی بیمارستان بیماران، و همگانی آموزش مسئول پرستاری، ارشد کارشناسی -1

 کیفیت، بیمارستان عیسی بن مریم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهانکارشناس پرستاری، واحد بهبود  -2

 کارشناس بهداشت محیط مسئول بهداشت بیمارستان عیسی بن مریم )ع(، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -3

 کارشناس بهداشت محیط مسئول بهداشت بیمارستان عیسی بن مریم )ع(، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -4

 

ی از ابعاد مهم مراقبت های پرستاری می باشد و می تواند باعث کاهش پذیرش مجدد بیماران و کاهش هزینه های درمانی می آموزش به بیمار یک مقدمه:

 گردد. پژوهش حاضر با هدف تعیین کیفیت آموزش به بیمار در راستای طرح تحول سالمت بیمارستان عیسی بن مریم )ع( اصفهان می باشد.

انجام شده  1314بیمار مراجعه کننده به بیمارستان عیسی بن مریم در سال  131مقطعی است که بر روی  -روش اجرا: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی 

گردید. در  (، جمع آوری53/1است. داده ها با استفاده از چک لیست محقق ساخته با روایی و پایایی تایید شده) محاسبه روایی محتوایی، و ضریب آلفای 

تجزیه و تحلیل داده ها انجام  SPSS.21 استنباطی و آزمون های تی مستقل، درصد، میانگین، فراوانی و... در نرم افزار -نهایت با استفاده از آمار توصیفی 

 گردید. 
 

رد وضعیت استراحت، فعالیت و رژیم یافته های پژوهش نشان می دهد بیشترین آموزش های ارائه شد به بیماران در مو نتایج یافته های پژوهش:

%(، شست وشوی دست، 12%( اطالع از نحوه مراقبت از زخم و پانسمان )13%(، مراقبت های در نظر گرفته شده و برنامه خود مراقبتی بیمار)15غذایی )

و کمترین آموزش های ارائه شده در مورد داروها، %( بوده 51%(، مراقبت از اتصاالت سونداژ، مانیتورینگ و... ) 55%(، ایمنی بیمار )11تفکیک زباله )

 %( بوده است. 71%(، پیامد های ناشی از درمان و روش های جایگزین درمانی) 72%(، تعرفه ها و هزینه درمان )73دارو ) -عوارض آن و تداخالت غذا 
 

از ابعاد آموزشی آن از سطح مطلوب فاصله دارد، لذا کیفیت آموزش به بیمار در این بیمارستان مطلوب است ولیکن برخی  بحث و نتیجه گیری:

بهبود پیشنهاد می گردد مدیران و مسئولین در راستای ارتقاء کیفی طرح تحول سالمت نظارت بیشتری نموده و در حد امکان تسهیالت مورد نیاز جهت 

 کیفیت آموزش به بیمار را فراهم سازند.

 

 آموزش به بیمار، پرستار، کیفیت، بیمارستان، طرح تحول نظام سالمت کلمات کلیدی:
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  5931ممیزی وضعیت بهداشت محیط بخش های بالینی بیمارستان عیسی بن مریم )ع(شهر اصفهان درسال 

 3، مریم قادری2، فرزانه حمزه1فهیمه جعفری

 

 عیسی بن مریم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهانکارشناسی ارشد پرستاری، مسئول آموزش همگانی و بیماران، بیمارستان  -1

 کارشناس بهداشت محیط مسئول بهداشت بیمارستان عیسی بن مریم )ع(، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -2

 کارشناس پرستاری، واحد بهبود کیفیت، بیمارستان عیسی بن مریم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -3

 

اماتی است که از انتقال عوامل بیماریزای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس جلوگیری می بهداشت محیط بیمارستان شامل کلیه اقد مقدمه :

به بهبود بیماران نیز کمک نماید. بنابراین پژوهش   کند. در این راستا عوامل محیطی باید به نحوی کنترل شوند تا عالوه بر ایجاد محیطی سالم و بهداشتی،

  اشت محیط بخش های بالینی بیمارستان عیسی بن مریم انجام شد.حاضر با هدف تعیین وضعیت بهد

 

انجام شد. داده ها به صورت ماهیانه با استفاده از  1315مقطعی می باشد که از فروردین تا آذر ماه سال -پژوهش حاضر از نوع توصیفی  مواد و روش :

(، جمع آوری شد. پس از 55/1چک لیست بهداشت محیط بخش های بالینی، پس از تایید پایایی و روایی آن )محاسبه روایی محتوایی و ضریب آلفای 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت برنامه  spss.11ی داده ها با استفاده از آزمون های آماری درصد، فراوانی، میانگین در نرم افزار جمع آور

 انطباق بهداشت بخش های بالینی با چک لیست آن انجام شد.

 

ینگ هفتگی و آموزش استفاده از مواد گندزدا به خدمات بخش، بهسازی یافته ها نشان داد که برنامه بهبود کیفیت شامل برنامه واش یافته های پژوهش:

ق محیط فیزیکی بخش ها و نظارت دائم و مستمر کارشناس بهداشت محیط بر وضعیت بهداشت محیط بخش های بالینی موثر بوده بطوری که درصد انطبا

 (.p<1111% در سه ماهه پاییز ارتقاء یافته است)71ماهه بهار به  % در سه53بهداشت محیط بخش های بالینی با استانداردهای بهداشت محیط از 

 

بهداشت محیط بخش های بالینی در سطح مطلوبی قرار گرفته است و پیشنهاد می شود با تدوین برنامه بهبود کیفیت برای بخش های بالینی  نتیجه گیری:

 اقدام نمایند.  با همکاری مدیران وکارشناس بهداشت محیط نسبت به ارتقاء این مهم 

 

 بیمارستان، ممیزی، بهداشت محیط، بهبود کیفیت کلید واژه ها:
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 موردی ی مطالعه یک :زنان در افسردگی کاهش بر گروهی ورزش اثر بررسی

 **دکتر رضا روزبهانی، *فرحناز رضائی 

 ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران2مرکز بهداشت شماره ، کارشناس مامائی**

 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران*
 

 

یر است. یکی بحث پیرامون انتقال دهنده های عصبی و عدم کارکرد صحیح آن )کاهش یا افزایش دوپامین و سروتونین( در بروز بیماری های روانی انکارناپذ :  مقدمه

نظیم میزان انتقال دهنده های عصبی در سلول عصبی و در نتیجه تعادل و توازن در کارکرد عصبی شخص و کاهش حالت نابهنجاری های از تاثیرات مثبت ورزش ت

 .روانی است

 

هد مورد مطالعه قرار نفر از مبتالیان به افسردگی بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان نور اصفهان در دو گروه آزمایش و شا 35در این مطالعه ی پژوهشی، : روش ها

نفر دیگر به علت عدم مشارکت در ورزش های گروهی به فعالیت های  4نفر از بیماران گروه آزمایش عالقمند به فعالیت های ورزشی گروهی بودند و  21گرفتند. 

از انجام حرکات کششی و گرم کردن بدن، در  روز پس 11ورزشی سبک تر نظیر گرم کردن بدن و حرکات کششی ترغیب شدند. دسته ی اول گروه آزمایش به مدت 

سته ی نفره و به صورت تیمی انتخاب شدند و به ورزش های گروهی نظیر والیبال، بدمینتون و گاهی به خواسته ی خود بیماران وسطی می پرداختند. د 5گروه  4قالب 

 .توسط پزشکان معالج برای بیماران تکمیل شد Beck رسشنامهروز پ 11دوم گروه آزمایش فقط به گرم کردن و حرکات کششی ترغیب شدند، پس از 

 

 .پس از دو ماه پیگیری در گروه آزمایش کاهش افسردگی به صورت چشمگیری نسبت به گروه شاهد دیده شد: یافته

 

و نشاط )جهت انجام فعالیت های روزانه  ورزش منظم و گروهی سالمت جسمی و روحی را حفظ می کند و باعث افزایش امید به زندگی و ایجاد شور : نتیجه گیری

 .می گردد. با انجام این مطالعه به صورت عینی اثرات مثبت ورزش، به خصوص ورزش های گروهی بر بیماری افسردگی در زنان محقق گردید
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2هفته تمرین هوازی و تمرین مقاومتی بر نیم رخ چربی در بیماران مبتال به دیابت نوع  8مقایسه اثر   

فرحناز رضائی ** دکتر رضا روزبهانی*،  

 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران*

 ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران2مرکز بهداشت شماره ، *کارشناس مامائی

 

 

، افزایش حساسیت انسولین و بهبود متابولیسم گلوکز 2در پیشگیری و به تاخیر انداختن بروز دیابت نوع  در تحقیقات قبلی اثرات فعالیت بدنی و ورزش منظممقدمه: 

 بود. 2ه دیابت نوع مورد تایید قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه اثرات دو نوع تمرین هوازی و مقاومتی بر نیم رخ چربی در افراد مبتال ب

 

به روش نمونه گیری هدفمند در دسترس، انتخاب و سپس به طور تصادفی در سه گروه تمرین  2نفر بیمار مبتال به دیابت نوع  45منظور، تعداد به همین روش ها: 

ازی و مقاومتی زیر دقیقه( به انجام تمرین های هو 45-71هفته )سه جلسه در هفته، هر جلسه  5هوازی، تمرین مقاومتی و شاهد قرار گرفتند. گروه های تجربی به مدت 

ی گلیسرید، کلسترول نظر مربی مربوط پرداختند. در طول این مدت، گروه شاهد هیچ فعالیت بدنی منظمی نداشتند و فقط پیگیری شدند. در این پژوهش، متغیرهای تر

ر نهایت، یافته ها با استفاده از ازمون اندازه گیری های تکراری در تام، لیپوپروتئین کم چگال و لیپوپروتئین پرچگال قبل و بعد از دوره های تمرینی اندازه گیری شدند. د

 مورد تحلیل قرار گرفتند. 1115سطح کمتر از 

 

پس از تمرین نتایج پژوهش نشان دهنده بهبود معنی دار کلسترول تام و لیپوپروتئین پرچگال پس از تمرین هوازی و بهبود معنی دار لیپوپروتئین پرچگال یافته ها: 

 ومتی بود.مقا

 

 در مقایسه با تمرین های مقاومتی را نشان داد. 2نتیجه گیری: یافته های این مطالعه، نقش موثرتر تمرین استقامتی در بهبود نیم رخ چربی بیماران مبتال به دیابت نوع 

 

 ، تمرین هوازی، تمرین مقاومتی، نیم رخ چربی2دیابت نوع  :کلید واژه
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کمی در مردان سیگاری و  CRP کونژوگه و های ان پراکسیداسیون لیپیدی، هموگلوبین گلیکوزیله، دیی سطح پالسمایی  مقایسه

 غیرسیگاری

فرحناز رضائی ** دکتر رضا روزبهانی*،  

 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران*

 ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران2مرکز بهداشت شماره ، *کارشناس مامائی

 
 

شوم ترکیبات موجود در دود سیگار  استعمال سیگار یکی از مهم ترین معضالت بهداشتی بشر در سال های اخیر است. گرچه مطالعات بسیاری در زمینه آثارمقدمه: 

فیزیکوشیمیایی صدمات حاصل به خوبی شناخته نشده است. تعیین سطوح پالسمایی لیپید انجام گرفته ولی هنوز روندهای پاتوفیزیولوژیک، بیولوژیک و 

کمی،  C-Reactive Protein (CRP) و (HbA1C) ، هموگلوبین گلیکوزیله خون(CDs) ، دی ان های کنژوگه(MDA) هیدروپراکساید، مالون دی آلدئید

 .در مردان سیگاری و غیرسیگاری می باشد

آسان بود. آزمایشات قندخون  مرد غیرسیگاری شرکت داده شدند. روش نمونه گیری به صورت 51مرد سیگاری و  51مطالعه توصیفی تحلیلی، در این روش ها: 

( کمی انجام شد. داده ها از طریق آزمون های  Chl T)، CDs، MDA،HbA1C،CRP ، کلسترول تام(TG) ، تری گلیسرید(FBS) ناشتا

 .یه و تحلیل شدتجز t-test و ANOVA آماری

 (P=11111)  برای وMDA (P=1111)  در گروه سیگاری باالتر از غیرسیگاری ها بود که برای HbA1C و  MDA،CDs سطوح پالسمایییافته ها: 

HbA1Cاختالف معنی دار بود ولی در مورد CDs دست نیامد. میانگین  اختالف معنی داری به MDA اری و در غیرسیگ 1147±1111 در سیگاری ها

کمی در افراد  CRP درصد بود. میانگین 112±7121 و در غیرسیگاری ها 1142±5113در افراد سیگاری HbA1C میکرومول بر لیتر و میانگین 1144±1153 ها

 .(P=11111) میلی گرم بر دسی لیتر بود که اختالف معنی داری داشتند 31357 میلی گرم بر دسی لیتر و در افراد غیرسیگاری 51153 سیگاری

آثار سوء این مواد بر دیواره عروق در  نتایج به دست آمده در این مطالعه بیان گر تسریع در تشکیل پراکسیدان های چربی های خون و در نتیجه تشدیدنتیجه گیری: 

کمی، که بیان گر ایجاد  CRP ز آن جا که میزاندر افراد سیگاری باالتر از غیرسیگاری ها بود. همچنین ا HbA1C افراد سیگاری می باشد. میانگین هموگلوبین

 شضث+ .التهاب می باشد، به طور معنی دار در افراد سیگاری افزایش یافته بود، سیگار می تواند در افزایش آترواسکلروز نقش داشته باشد

 

 ، سیگارCRPلیپید هیدروپراکساید، مالون دی آلدئید، دی ان های کنژوگه، هموگلوبین گلیکوزیله،  :کلید واژه
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عنوان مقاله: ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان علوم پزشکی استان بوشهر از دیدگاه مراجعین بر اساس مدل سروکوال 

(servqual) 

 

3. محمود رضایی2مرجان فروردین  4حلیمه زارعی  

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. بیمارستان امیرالمومنین )ع( گناوه

 

 

پیمایشی  –ی پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان بیمارستان علوم پزشکی از دیدگاه مراجعین بر اساس مدل سروکوال با روش پژوهش توصیف

نفر مراجعه سرپایی و  1511تا  1111انجام یافته است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مراجعین به مراکز بیمارستان علوم پزشکی استان بوشهر می باشند. که روزانه بین 

نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها بوسیله پرسشنامه سروکوال  311نفر بستری دارد؛ با استفاده از جدول مورگان  111

و   71/1انتظارات ایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب . روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی از متخصصان تامین شد و پگردآوری گردید

 t. تجزیه  و تحلیل داده با استفاده از آمار توصیفی ) جدول فراوانی، درصد، نمودار شاخص های گرایش مرکزی و ....( و آمار استنباطی  )ست آمدبد  54/1ادراکات 

تحلیل داده ها نشان می دهد که بین انتظارات و ادراکات مراجعین از کیفیت خدمات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بر  وابسته و تحلیل واریانس ( انجام گردید. نتایج

 اساس مدل سروکوال تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

 کیفیت خدمات، بیمارستان علوم پزشکی، مدل سروکوال، انتظارات، ادراکات کلمات کلیدی:
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 به اینترنت و چاقی دانش آموزان ایرانی:مرور سیستماتیکبررسی رابطه بین اعتیاد 

 2، یعقوب مدملی1، محمود عفری1، رویا احمدی 1نیلوفرخدارحم زاده*

 

 دانشجوی کارشناسی پرستاری ، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران .1

 ت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، کمیته تحقیقا.2

 

 استفاده از اینترنت، یکی از جلوه های آشکار دنیای مدرن و ابزاری مهم برای آموزش نسل نو به شمار می آید .همزمان با دسترسی: مقدمه و هدف

همانند تمامی انواع . نیز هستیم که مسئله ی خاص عصر اطالعات است« نتی اعتیاد اینتر»گسترده ی افراد به اینترنت، شاهد نوع جدیدی از اعتیاد یعنی 

بی قراری، تفکرهای وسواسی و یا  دیگر اعتیاد ، اعتیاد به اینترنت نیز با عالئمی همراه است همچون،کم تحرکی، اضطراب، افسردگی، کج خلقی، 

درجهان مجازی افزایش می یابد، در مقابل از دامنه ( فراد) به ویژه کودکان و نوجوانانخیالبافی راجع به اینترنت .از طرفی، در عین حال که روابط این ا

آموزش نیز وجود دارد .این مطالعه با هدف مروری بر رابطه بین  روابط آنان در جهان واقعی کاسته می شود .ضمن آنکه، احتمال لطمه دیدن عملکرد

 .جام شداعتیاد به اینترنت وچاقی دانش آموزان ایرانی ان

 

 و magiran  ،Sid ،PubMed ، و پایگاه های اطالعاتی scholar Google این مطالعه مروری با جستجو در موتورجستجوی: روش مطالعه

iranmedex،با کلید واژه های اینترنت ، اعتیاد اینترنتی ، چاقی و اینترنتinternet ،addiction internet ،internet and fat  انجام شد. 

 

اینترنت و  نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد نسل کنونی دانش آموزان ایرانی ، نسلی نشسته و دارای فقر حرکتی ناشی از فرو رفتن درچمبره : یافته ها

اینترنت کم تر  برعکس دانش آموزانی که از  .کم تحرکی است.تحقیقات نشان می دهد که استفاده زیاد از اینترنت با پیوند ضعیف اجتماعی مرتبط است

دارند. امروزه از تعابیر مختلفی از جمله اعتیاد اینترنتی، وابستگی  استفاده می کنند، به طور قابل مالحظه ای با پدر ومادر و دوستان شان ارتباط بیش تری

ترنت به کار برده می شود و مطالعات گسترده ای کاربرد اینترنت، اختالل اعتیاد این اینترنت، اعتیاد تکنولوژیکی، کاربرد مشکل ساز اینترنت، آسیب شناسی

امتیاز مثبت اینترنت از قبیل جنبه های آموزشی، ارایه خدمات ارتباطی و ...جنبه های منفی نیز وجود  در این زمینه درحال انجام است.از طرفی علی رغم

یگاه های اینترنتی قرار گیرند. دسترسی به چنین مطالبی ممکن معرض مطالب و تصاویر خشن و غیرمجاز موجود در پا دارد.دانش آموزان ممکن است در

 تصادفی یاعمدی باشد .هر دو طریق دستیابی مورد توجه متخصصان بوده است و کارشناسان نسبت به صدمات جبران ناپذیری که از طریق این  است کامالً

نند انحراف جنسی، خشونت، اعتیاد،رفتارهای ضداجتماعی، سست شدن مبانی گونه برنامه ها به کودکان و نوجوانان می رسد به ویژه ایجاد مسایلی ما

ت خانواده، اشاعه ی جرم و جنایت درطیف وسیع، مکررا هشدار داده اند.دانش آموزان بیش از دیگران در معرض آسیب های ناشی از کاربرد نادرس

 .اینترنت قرار دارند
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 داده اند که بین اعتیاد به اینترنت و چاقی رابطه معناداری وجود دارد یعنی هرچقدر دانش اموزان بیشتر ازنتایج تجزیه و تحلیل نشان  : نتیجه گیری

روانی آنها را تهدید نماید  اینترنت استفاده کنند چاقی انها را تحت تاثیر قرار میدهد این که اعتیاد به اینترنت دانش آموزان میتواند سالمت جسمانی ،

آموزش صحیح در سطح خانواده و جامعه انجام  ینه استفاده مناسب از اینترنت، فواید و مضرات دنیای مجازی اینترنت، فرهنگسازی و.ضروری است در زم

 .شود

 

 اینترنت،اعتیاد اینترنتی ، چاقی: کلید واژه

 




