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 مرروی بر تاثیر اسیدچرب ترانس بر آترواسکلروزیس 

 2، سید حامد حجتی1علی رازقی •

 دانشجوی کارشناسی اتاق عمل و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم، ایران .1

 جهرم، جهرم، ایران دانشجوی کارشناسی هوشبری و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی  .2

لب تص»وزیسبیماری عروق کرونر قلب یکی از متداول ترین حاالت بیماری قلبی است که به علت آترواسکلرمقدمه:   

رد قفسه د» ژینا حمله های قلبی و آنایجاد میشود که عروق تغذیه کننده قلب دچار تنگی یا گرفتگی شده و با « شرایین

. کاهش ا هستندهمراه است. در الیه داخلی عروق عامل اصلی در شروع روند، تشکیل پالک های آترومی و لیپوماه« سینه

مصرفی  وع چربیعروقی است. ن-مصرف چربی عمده ترین توصیه تغذیه ایی برای کاهش احتمال ابتال به بیماری های قلبی

 .نسبت به مقدار چربی مصرف شده دارداهمیت بیشتری 

 Google,Google Schoolar ،Science Direct،SID، Iran تیم پژوهشی با استفاده از مرورگرهای: روش کار:

Meden Medlib ،Pubmed اسید چرب ترانس، اسید چرب،ازبین کلیدواژه های:  2017-2010مقاله از سال  15تعداد 

 ای پژوهش از بین آنها استخراج گردیده است.انتخاب و یافته ه آترواسکلروزیس

یشرفت آن شایع مرگ و میر است که با ایجاد آترواسکلروزیس در عروق کرونر و پ عروقی از علل-بیماری های قلبی بحث:

د می باشد. هر و افزایش لیپو پروتئین های غنی از تری گلیسریLDLاکسید شدن بوجود می آید از جمله عوامل موثرآن: 

ا از یا شود شرایطی که به نحوی بتواند موجب کاهش سطح کلسترول، تری گلیسرید و ذرات غنی از تری گلیسرید پالسم

-لبیی قری هاجلوگیری کند، می تواند در کند کردن سیر پیشرفت آترواسکلروزیس و جلوگیری از بیما LDLاکسیداسیون 

ر نتیجه از ددر مقابل اکسیداسیون می شود. و  LDLغنی از اولئیک اسید، باعث مقاومت LDLعروقی نقش داشته باشد. 

 غیراشباع و اشباع چرب اسیدهای دسته دو به چرب یدهای طورکلیبه  تشکیل پالک های آترواسکلروتیک جلوگیری میکند.

به دو فرم رو این از .دمیشون متصل یکدیگر به دوگانه پیوند با کربن اتم دو غیراشباع، چرب اسیدهای دسته در .میشوند تقسیم

 پروسه طی اما ندمیباش سیس فرم به غالبا طبیعی حالت در غیراشباعفضایی سیس و ترانس اتفاق می افتند. اسید های چرب 

 هیدروژناسیون، تصفیه و اشعه دهی به اسید های چرب ترانس تبدیل میوند. قبیل از صنعتی ی ها

در غذاهای  یشتری دارند. اسیدهای چرب ترانس موجودبعروقی تاثیر -اثر اسید های چرب اشباع بر بیماری های قلبینتیجه: 

 اهش می دهد.را ک HDLغنی از کلسترول می گردد و در مقابل غلظت  LDLصنعتی باعث افزایش تشکیل ذرات 

 .اسید چرب، اسید چرب ترانس، آترواسکلروزیسکلید واژه: 
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 1395سال در استان فارس  ازجمع آوری شده  بومانی نتوباکتریاس در ایزوله های KPCبررسی فراوانی ژن 

 2، حسین کارگر جهرمی1، پریسا عطاردیان2*هدی حق شناس 2، کاوس صلح جو1زهرا کارگر جهرمی

 تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم ایران یتهکم -1

 مرکز تحقیقات زئونوز،دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -2

ش ان ها گزاریمارستب: اسینتوباکتر  یک باکتری گرم منفی است که به عنوان عامل پاتوژن در بیماران بستری شده در مقدمه

می باشد. هدف  KPCی یعن  Aمی شود. در باکتری های گرم منفی یکی از شایع ترین کارباپنمازها، متالوبتاالکتامازهای کالس 

 می باشد. 95ال در ایزوله های اسینتوباکتر جدا شده از استان فارس در س KPCاز انجام این تحقیق بررسی فراوانی ژن 

 

جمع آوری شد و مورد ازمایش  95نمونه مشکوک به اسینتوباکتر از بیمارستان های استان فارس در سال  ۳0تعداد  روش کار:

  51از ژن PCRتر با روش فنوتیپی جهت تشخیص اسینتوباکتر بومانی قرار گرفت. سپس جهت تایید ژنتیکی اسینتوباک

OXA استفاده شد. و در نهایت جهت بررسی ژنKPC  آزمایش ،PCR .انجام گرفت 

نمونه دارای ژن  25ز انمونه  7نمونه اسینتوباکتر بومانی هستند و   25نمونه  ۳0: در این پروژه مشخص شد که از یافته ها

KPC .بودند 

 

  KPCحاوی ژن  95درصد از ایزوله های اسینتوباکتر جدا شده از بیمارستان های استان فارس در سال  28 نتیجه گیری:

 بودند.

 

 ژن  KPCفارس ،، نتوباکتریاس: کلمات کلیدی
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  وی پگ فیلگراستیم و فیلگراستیم به عنوان پیشگیری اولیه در برابر بروزاثربخشی دار -بررسی هزینه 

 تب نوتروپنی در بیماران مبتال به سرطان لنفوم غیرهوچکین 

 رامین روانگرد، نجمه بردبار، خسرو کشاورز، مهدی دهقانی •

 ع رسانی سالمت، شیراز، ایرانگروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطال .1

سانی طالع رادانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و  .2

 سالمت، شیراز، ایران

 گروه اقتصاد سالمت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی سالمت، شیراز، ایران .۳

 رانعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایگروه هماتولوژی و آنکولوژی پزشکی، دانشگاه  .4

( G-CSFsت ها )نولوسییکی از راه های مقابله با تب نوتروپنی استفاده از فاکتورهای تحریک کننده کلنی گرا سابقه و هدف:

روپنی شدید نوت ومی تواند منجر به کاهش ابتال به تب نوتروپنی  Filgrastim یا Pegfilgrastim می باشد. تزریق داروی

اروی اده از داثربخشی استف –این مطالعه با هدف تحلیل هزینه در بیمارانی که شیمی درمانی دریافت می کنند، شود.

Pegfilgrastim ،۳  روزFilgrastim  روز  1و Filgrastimنی در بیماران مبتالبه منظور پیشگیری اولیه از بروز تب نوتروپ 

 مرکز رفرال وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است. به سرطان لنفوم غیرهوچکین در دو

بیمار مبتال به لنفوم غیرهوچکین انجام شد. پیامد مورد مطالعه،  1۳1مطالعه هزینه اثربخشی بر روی  مواد و روش ها:

ژیم دارویی از طریق بررسی داده های هزینه ای از دیدگاه پرداخت کننده به تفکیک هر ر. پیشگیری از بروز تب نوتروپنی بود

اثربخشی افزایشی ارائه و جهت سنجش قوت  -نتایج در قالب نسبت هزینه. تعیین گردید پرونده های پزشکی و نظر متخصص

 Excel در این مطالعه، داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای .نتایج مطالعه از تحلیل حساسیت استفاده شد

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. Tree-age 2011و 2007

 Pegfilgrastim ، ۳نتایج نشان داد که میزان پیشگیری از بروز تب نوتروپنی ایجاد شده برای داروهای یافته ها:

ه ازای هر بستری به و متوسط هزینه ساالنه ب 8۳/0و  95/0، 97/0به ترتیب برابر با  Filgrastim روز 1 و  Filgrastimروز

 ریال می باشد. 57.۳9۳.800و  49.009.049،  52.۳66.895برابر با ترتیب 

 ۳ ییدارو یها میاز رژ استفاده کامال مغلوب بوده و  Filgrastimروز 1رژیم دارویی  نشان داد که نتایج نتیجه گیری:

می  ی باشد و لذاغیرهوچکین، هزینه اثربخش تر م به سرطان لنفوم یماران مبتالدر ب Pegfilgrastimو   Filgrastimروز

 توانند به ترتیب به عنوان اولویت های اول و دوم درمان در بیماران مذکور پیشنهاد شوند.

 ثربخشیا-لنفوم غیرهوچکین، تب نوتروپنی، پگ فیلگراستیم، فیلگراستیم، هزینه واژه های کلیدی:
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  ای دیدگاه پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان هبررسی عوامل استرس زای شغلی از

 آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 نجمه بردبار، زهرا بردبار •

راز، شکی شیدانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پز .1

 شیراز، ایران

 یرانیراز، اشآموزش پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشجوی کارشناسی ارشد  .2

ت جسمی ختالالپرستاری از جمله حرفه های پراسترس می باشد که عوامل استرس زای موجود در این شغل ا سابقه و هدف:

وامل لیل وجود عه به ددر بخش های ویژ و روانی زیادی را در پرستاران به وجود می آورد. در بین پرستاران، پرستاران شاغل

وامل عیین عتنش زای زیادی که در این بخش ها وجود دارد، استرس بیشتری را تحمل می کنند. هدف از این مطالعه ت

م پزشکی اه علواسترس زای شغلی از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگ

 است.  1۳95شیراز در سال 

های مراقبت ویژه  نفری از پرستاران شاغل در بخش 108این یک مطالعه توصیفی و مقطعی می باشد. نمونه  مواد و روش ها:

سشنامه از پر بیمارستان آموزشی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید. به منظور جمع آوری داده ها 8

وسیله نظرات  گویه استفاده، و روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب به 42د و استرس شغلی محقق ساخته شامل پنج بع

 انجام شد. 16ه نسخ SPSSتأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  89/0متخصصان و آلفای کرونباخ 

ع انسانی، ش مدیریت منابجو سازمانی، روبعد مؤثر بر استرس شغلی پرستاران، به ترتیب ابعاد ساختار و  5از میان  یافته ها:

. داشته اند ستارانویژگی های نقش، روابط کاری میان فردی و ویژگی های شغل بیشترین تاثیر را بر ایجاد استرس شغلی پر

سترس بعاد ااهمچنین بین جنسیت و ابعاد استرس شغلی، وضعیت تاهل و ابعاد استرس شغلی و نوع بخش مراقبت ویژه و 

 CCUرد و شاغل در بخش های ( وجود داشت. به طوری که پرستاران زن، مجP-Value<0.05بطه معنی دار )شغلی را

 استرس بیشتری را تجربه می کردند.

طراحی و  یاز بهنپرستاران شاغل در بیمارستان، استرس شغلی قابل توجهی را تجربه می کنند که ممکن است  نتیجه گیری:

به طور  وزمانی هش استرس در میان این گروه باشد. با توجه به این که ساختار و جو سااجرای مداخالت مناسب برای کا

مراقبت  خش هایببرجسته تر مقام و سطح فرد در داخل سازمان می تواند عامل استرس زای مهمی برای پرستاران شاغل در 

ه شایستگی بتوجه  وتاران در تصمیم گیری ویژه باشد، لذا مدیران ارشد و میانی در سازمان بایستی با مشارکت بیشتر پرس

 های آنان، تاحد امکان این عامل استرس زا را تعدیل کنند. 

 .استرس شغلی، پرستاران، بخش های مراقبت ویژهواژه های کلیدی: 
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 33اینترلوکین  یزان سطح سرمیم یبررس(IL-33در ) ر یاسوج در مبتال به پسوریازیس در شه یمارانب

 95سال 

 3، طاهره مشکل گشا اردکانی2،حمید رضا غفاریان شیرازی 1سید سعادت غالمی •

 ایران–اسوج ی-انشگاه علوم پزشکی یاسوجد -میته تحقیقات دانشجوییک -دانشجوی رشته پزشکی .1

 ایران–ج یاسو-انشگاه علوم پزشکی یاسوجد-دکترای آمار واپید میولوژی .2

 ایران–اسوج ی-انشگاه علوم پزشکی یاسوجد -میته تحقیقات دانشجوییک -دانشجوی رشته اتاق عمل .۳

 09175429781شماره تلفن:    saadatg561@gmail.comایمیل: غالمی  : سیدسعادتدهنده نویسنده مسئول وارائه*

 Th1/Th17ی : پسوریازیس یک درماتوز التهابی مزمن و یک بیماری خود ایمنی مشتق از فعالیت سلول هاسابقه و هدف

ر بیماریهای د ۳۳است که با التهاب و پرولیفراسیون اپی درم مشخص می گردد. گزارش شده که سطوح سرمی اینترلوکین 

مبتال به  در ضایعات پوستی بیماران ۳۳وکین افزایش یافته است. بیان اینترل Th1/Th17گوناگون مشتق از فعالیت 

 پسوریازیس افزایش یافته است ولی سطوح سرمی در این بیماران تا به حال مطالعه نشده است.

 9۳/11ین سنی زن با میانگ ۳2مرد و  15بیمار مبتال به پسوریازیس ولگاریس با درگیری پوستی ) 47:مواد و روش ها 

دند.سطوح سرمی ش(وارد مطالعه  17/20± 82/4زن با میانگین سنی  29مرد و  18سالم )  نفر گروه کنترل 47( و  ±8۳/۳۳

قایسه منترل سالم کدر بیماران مبتال به پسوریازیس ولگاریس اندازه گیری شد و با سطوح آن ها در گروه  ۳۳اینترلوکین 

آمد و طول  ( بدست PASI scoreگردید. فعالیت بیماری پسوریازیس به وسیله امتیاز اندکس شدت و ناحیه پسوریازیس ) 

 رفت.نیز مورد مطالعه قرار گ PASI به بیماری ثبت گردید. ارتباط بین سطوح سرمی اینترلوکین و مدت ابتال

لیت داشت ولی با فعادر بیماران مبتال به پسوریازیس با گروه کنترل سالم تفاوتی ن ۳۳: سطوح سرمی اینترلوکین یافته ها

رای پسوریازیس یک بیومارکر تعیین شدت ب ۳۳ترلوکین بیماری همبستگی مستقیمی داشت. بنابراین ، به نظر می رسد این

 است. 

وریازیس ارتباط بطور کلی با التهاب در بیماران پس ۳۳: یافته های ما نشان داد که سطح سرمی اینترلوکیننتیجه گیری

 یک بیومارکر حساس در درمان و تشخیص پسوریازیس است. ۳۳دارد.داده های ما مشخص کرد که اینترلوکین

 (PASI Score، معیار اندازه گیری سطح و شدت پسوریازیس) ۳۳پسوریازیس ، اینترلوکین واژه ها:کلید 
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  :م شگاه علودیدگاه پرستاران و اساتید پرستاری داناز  موانع مراقبت بالینی و بازتوانی بیماران قلبی

 1394یاسوج در سال  پزشکی

 3طاهره مشکل گشا اردکانی،2رضا غفاریان شیرازی،حمید1سید سعادت غالمی •

 ایران–اسوج ی-انشگاه علوم پزشکی یاسوجد -میته تحقیقات دانشجوییک -دانشجوی رشته پزشکی .1

 ایران–یاسوج -انشگاه علوم پزشکی یاسوجد-دکترای آمار واپید میولوژی .2

 ایران–اسوج ی-انشگاه علوم پزشکی یاسوجد -میته تحقیقات دانشجوییک -دانشجوی رشته اتاق عمل .۳

 09175429781شماره تلفن:    saadatg561@gmail.comنویسنده مسئول وارائه دهنده: سید سعادت غالمی  ایمیل:

از  کارگیری آنرورت ب: بیماران قلبی همواره به ارائه ی مراقبت پرستاری کارامد و موثر نیازمند هستند که ضسابقه و هدف

 تعیین هدف با حاضر مطالعه رو این از  اشند، احساس می شود.جانب پرستاران که سنگ بنای اصلی سیستم سالمت می ب

سال  دریاسوج  یم پزشکموانع مراقبت بالینی و بازتوانی بیماران قلبی از دیدگاه پرستاران و اساتید پرستاری دانشگاه علو

 ا انجام گردید.1۳94

انجام شد.  1۳94ل نفر از اساتید پرستاری در سا 18پرستار و  217مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر بر روی مواد و روش ها: 

 500ع ز مجمواروش نمونه گیری در پرستاران، تصادفی ساده و در مورد اساتید، به روش سرشماری بود بدین ترتیب که 

ردید و در ارتبط با گنفر توسط جدول مورگان انتخاب  217تعداد  امام سجاد شهر یاسوجپرستار مشغول به کار در بیمارستان 

ه ها ردآوری دادبزار گااساتید نیز کلیه ی اساتید عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه وارد مطالعه شدند. 

م به ذکر ی سنجید. الزسوال بود که موانع مراقبت بالینی و بازتوانی بیماران قلبی را م ۳۳پرسشنامه ای محقق ساخته شامل 

رم ها توسط ن . دادهاست پرسشنامه مذکور توسط مقیاس لیکرت پنج تایی نمره دهی شد و روایی و پایایی آن مورد تایید بود

 .رفتگ قرار بررسی مورد معیار انحراف و درصد میانگین، شامل توصیفی آمار کمک به و 22 نسخه  SPSSافزار 

 8/4±92/0رسنل ) ، کمبود پریتی در اجرای مراقبت بالینی از بیماران قلبی، از دیدگاه پرستارانمهم ترین مانع مدیها:  یافته

ی یل کارشناسان تحص( و از دیدگاه اساتید پرستاری، کمبود آموزشهای الزم در زمینه موضوعات حرفه ای و مراقبتی در دور

بود و از دیدگاه  (66/۳ ± 88/0( بود. مهم ترین مانع محیطی از دیدگاه پرستاران، ازدحام بخش )  5/۳ ±89/0پرستاری ) 

 و فردی مانع ینتر مهم وقت کمبود. بود(  72/۳ ± 82/0اساتید پرستاری، تغییرات بیولوژیک بدن در شیفت کاری شبانه )

 ( بود.58/4±66/0ساتید پرستاری ) ( و از دیدگاه ا 66/4 ± 62/0)   پرستاران دیدگاه از مراقبتی

ند که واجه هستممطالعه ی حاضر نشان داد بطور کلی پرستاران با مانعی چون کمبود پرسنل و کمبود وقت  گیری: نتیجه

زشی که عد آموبضرورت بکارگیری نیروهای پرستاری بیشتر از جانب مسئولین و مدیران حرفه ای وجود دارد از طرفی در 

در کادر  ت زمانرا شامل می شد ضرورت آموزاش های مراقبتی و حرفه ای بیشتر به منظور کنترل و مدیری دیدگاه اساتید

 پرستاری وجود دارد.

 پرستاران،یاسوج مراقبت بالینی،بازتوانی بیماران،اساتید وواژگان کلیدی: 
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 Trend of Breakfast consumption in Adolescence and diet diversity in south of 

Iran. 

• 1Nazanin tarbiatnobari , 2Fatemeh Borazjani* 

 

1. Student Research Committee, University of Bushehr of Medical Sciences (Iran),BSc of 

nutrition. Nazanin.tarbiatnobari301993@gmail.com 
2. *School of Health, University of Bushehr of Medical Sciences (Iran), Ph.D. in nutrition. 

 E-mail:f.borazjani@bpums.ac.ir 

Background: Adolescence  is a crucial period that requires adequate nutrition .breakfast is 

known as the most important meal of the day, it provide people with fuel to begin their day. It 

is a magnitude component of healthy eating and good nutrition.so, because of skipping 

breakfast among adolescence ,we aimed to examine the breakfast eating pattern. 

Method: the present cross-sectional study was carried out among 342 adolescent girl aged 

13-17 years old in Bushehr city. the dietary data and food pattern were collected through food 

frequency questionnaire and some separate question about personal attitude in breakfast 

intake and demographic information was gathered by another questionnaire. ANOVA test 

was performed between breakfast frequency intake and adolescent diet habits with P value 

<0.05. 

Result: 14.7% taking breakfast 1-2/week,19.8% 3-4/week,15.8% 5-6/week,48.2% 

everyday,1.4% never taking breakfast. 62.8% of parents leave house after their child leave 

the house,12.3% parents leave the house early morning.  ANOVA test revealed that those 

taking equal or more than 5-6 days taking breakfast ,consumed more dairy product, citrus 

fruits, cheeres, watermelon and lower consumption of junky food ,chips and salty snacks 

significantly.    

Conclusion: taking breakfast regularly made more adherence to have proper dietary pattern. 

skipping breakfast may be attributed to lack of time , desire to sleep longer in the morning 

and lack of appetite and knowledge about importance of breakfast among family and their 

children. Accordingly school educational counseling session on convenient healthy food 

choice that can be taken as meal is required for whole family to make more co-operation with 

their children.   

Keywords: Adolescence, breakfast, eating pattern, ,Bushehr 
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 بررسی همسویی جو اخالقی بیمارستان از دیدگاه دانشجویان با میزان استرس درک شده دانشجویان 

 1395دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 

 3مهران معتمدی ،2، سامان رضایی1،محمدعلی منتصری1، زهرا شادفرد1محبوبه تقی زادگان زاده •

جهرم،  جهرم، مربی، کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی .1

 ایران.

 ن.دانشجویی کارشناسی هوشبری دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایرا .2

 ان.و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایردانشجوی کارشناسی اتاق عمل دانشکده پرستاری  .۳

 آدرس نویسنده مسئول: جهرم، خیابان مطهری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی*

 مشاهدات و میکنند سپری ها بیمارستان در را خود تحصیل دوران از عظیمی بخش دانشجویان مقدمه:

،  ، میزان استرس درک شدهتحصیلیشان ی رشته به ها آن نگرش بر محیط بالینی در ها آن تجارب و واقعی

دت موفقیت م طوالنی در فوق عوامل و مجموعه می باشدتأثیرگذار خودکارآمدی و سایر عوامل روانشناختی دانشجویان

گونه  هر  از طرفی ، اندازد می خطر به را افراد ای حرفه شخصی و تکامل نهایتا و داده قرار تاثیر تحت را آنان تحصیلی

 یمراقبتها کمیت و کیفیت روی بر بالینی، مستقیماً محیطهای در دانشجویان مورد در نارسایی و کمبود

خالقی اهدف بررسی همسویی جو با  میگذارد. لذا مطالعه ای تأثیر جامعه و افراد سالمت درنهایت و بهداشتی

-96سال  دربیمارستان با میزان استرس درک شده در دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

     انجام گرفته است. 1۳95

وش سرشماری نفر از دانشجویان که به ر ۳16این پژوهش مطالعه ای توصیفی تحلیلی مقطعی است که بر روی  روش کار:

، Olson بیمارستان اخالقی بررسی جوابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه ارد مطالعه شده بودند انجام شد. و

ز آمار اتفاده داده ها با اس مقیاس استرس ادراک شده کوهن، عزت نفس روزنبرگ بوده استکه پس از جمع آوری اطالعات

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  Spss 17توصیفی و آزمون آماری پیرسون  با کمک نرم افزار آماری

ذکر و میانگین سنی درصد م 9/۳9درصد افراد شرکت کننده در پژوهش مونث ،  1/60بررسی یافته ها نشان داد که  یافته ها:

( و میزان 28/91 ± 81/1۳.میانگین درک دانشجویان از جو اخالقی بیمارستان )( بوده است 99/21 ± 5۳/2افراد پژوهش)

 وی بیمارستان بوده است. همچنین ارتباط معنی داری بین درک دانشجویان از جو اخالق( ۳9/26 ± ۳۳/6استرس درک شده)

 (.P >05/0میزان استرس درک شده دانشجویان دیده نشد)

 

 درک شده و ان استرسبه نتایج حاصل از این پژوهش باید به شناسایی سایر عوامل تاثیر گذار بر میزبا توجه  نتیجه گیری:

حیط میان در می توان به طرح ریزی برنامه هایی جهت کاهش میزان استرس دانشجوعزت نفس دانشجویان پرداخت همچنین 

به  و یادگیری جهت مساعد زمینه ایجادبالین )آموزش راهبردهای مقابله ای متمرکز بر مسئله و مدیریت استرس( و نهایتا  

 مبادرت نمود. دانشجویان بالقوه استعدادهای رساندن فعلیت

 یمارستان، استرس درک شده، دانشجویانجو اخالقی ب کلیدواژه:
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 اهداخون از دیدگاه اسالم و قران 

 بیژن محمدی_2*محمد امین کامفیروزی _1مهین روزی طلب •

 عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،  یاسوج، ایران .1

 پزشکی یاسوج، یاسوج، ایراندانشجوی کارشناسی اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم  .2

 آدرس: یاسوج، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دانشکده پیراپزشکی*

 ونویسنده ارائه دهنده:محمد امین کامفیروزی، *نویسنده مسئول*

 091704۳0۳06شماره تلفن  

 www.maminkamfiroozi@yahoo.comپست الکترونیکی 

یادی وجود طرات زخ: انتقال خون در واقع پیوند خون از خارج بدن به سیستم گردش خون انسان است. در این فرایند مقدمه

مراعات  ه بایدکدارد که ممکن است کشنده باشد. اهدای خون و دریافت خون دارای مسائل اخالقی و حقوقی ویژه ای است 

 اساسی سازمان های انتقال خون در دنیا می باشد.گردد. تضمین سالمت خون از اهداف 

ین ران و همچنشور ای: مطالب این مقاله با بررسی و جستجو در آیات قرانی و نظرات مراجع تقلید و قانون اساسی کروش کار

بر تهای معتایسون در خآیین نامه مجمع بین المللی انتقال خون بر اساس کلید واژه های انتقال خون، اسالم، قران و سالمت 

 اینترنتی فراهم گردیده است.

 تمام جان نجات مشابه نسانا یک جان نجات...( جمعیا الناس احیا فکانهما احیاها من)... مائده سوره ۳2 آیه اساس بر: ها یافته

 تاکید آن بر شیعه هبمذ و اسالم دین که است اموری از ایثارگری روحیه داشتن و نوعان هم به کمک بنابراین. است ها انسان

 که کسانی به خون هداا که، کردند ابراز مورد دراین شده مطرح استفتائات به پاسخ در نیز شیعه تقلید مراجع .دارد فراوان

 مطرح اصول همچنین و ماسال تعالیم براساس نبز خون اهدا مورد در ایران کشور قوانین. است کفایی واجب دارند، اهدا توانایی

  .است شده ریزی پایه خون انتقال المللی بین مجمع نامه آیین در شده

 اخالق اصول به وجهت و است گرفته قرار تاکید مورد که است اموری از خون اهدا قران و اسالم تعالیم براساس: گیری نتیجه

 .است الزم و ریضرو سالمتی مراقبت دهندگان ارائه بر ایران کشور قوانین و اسالمی اصول بر تکیه با خون اهدا پزشکی

 قران اسالم، خون، انتقال: کلیدی کلمات

  

http://www.maminkamfiroozi@yahoo.com
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  المند ستاثیر برنامه مداخالت رفتاری بر کیفیت زندگی مرتبط با بی اختیاری استرسی ادراری در زنان

 مراجعه کننده به کانون جهاندیدگان شیراز

 3، مهسا خرم کیش2، اسماعیل پارسایی منش1مرضیه کارگر جهرمی •

 کارشناسی ارشد پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی گراش، گراش، ایران 1.2

 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران .۳

از  ادراری اختیاری بی و نماید می مختلف بیماریهای به ابتال مستعد را افراد فیزیولوژیک، فرایند یک عنوان به سالمندی مقدمه:

 روانی و جتماعیا - اقتصادی ، جسمی عوارض بالقوه که شود می محسوب سالمندی ی دوره مشکالت و بیماریها شایعترین

 . شود می باعث را متعددی

سترسی ختیاری ابرنامه مداخالت رفتاری بر کیفیت زندگی مرتبط با بی ا : هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیرهدف 

 راجعه کننده به کانون جهاندیدگان شیراز بود.ادراری در زنان سالمند م

شکل بی اختیاری استرسی ادراری ایشان به وسیله پزشک مسال ، که  60-74زن سالمند  60در مطالعه حاضرروش کار: 

 22شنامه و پرس تایید شده بود، به عنوان جامعه پژوهش انتخاب گردیدند. سپس به دو گروه آزمایش وکنترل تقسیم شدند

نفره تقسیم  15گروه  2ایش به یل کردند. اعضای گروه آزمرا تکم  I-QOLسوالی کیفیت زندگی مرتبط با بی اختیاری ادراری 

ر و درمانها ، جلسه آموزشی در ارتباط با بی اختیاری ادراری، تشخیص، عوامل خط 10شدند. برای افراد گروه آزمایش 

دید . برگزارگرر ه یکباورزشهای مرتبط با بی اختیاری ادراری، رعایت رژیم غذایی و مایعات، مدیریت خواب و استرس ، هر هفت

 دو گروه ارائه شد . جهت تکمیل به هر  I-QOLماه بعد نیز پرسشنامه کیفیت زندگی  ۳و  2پس از اتمام کالس ها ،

بود که  ۳2/۳9ترل و در گروه کن 65/42قبل از اجرای مداخله میانگین نمره کیفیت زندگی درگروه آزمایش نتایج پژوهش : 

ه ما ۳ماه و2ندگی قبل،زتغییر یافت . مقایسه تفاوت میانگین نمرات کیفیت  90/۳7و  75/61ماه پس از مداخله به ترتیب به  ۳

 ( .P=  014/0پس از مداخله بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت آماری معنی داری نشان داد )

 

، دراری داشتاختیاری ااز آنجا که مداخالت رفتاری تاثیر مثبت بر کیفیت زندگی سالمندان مبتال به بی نتیجه گیری نهایی: 

 لذا توصیه می شود رابطین بهداشتی به این مساله توجه بیشتری مبذول داشته باشند .

 

 مداخالت رفتاری،  سالمندی ، بی اختیاری ادراری ، کیفیت زندگیکلید واژه: 
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 بررسی نقش تعیین کننده هوش معنوی در خود مدیریتی در نوجوانان مبتال به دیابت 

 

  چکیده

در  زودرس خود مدیریتی دیابت از فاکتور های موثر در کنترل قند خون و کاهش عوارض و مرگ و میر زمینه و هدف:

و  ه نقش آنانکدهند  نوجوانان مبتال به دیابت نوع یک می باشد. عوامل مختلفی خود مدیریتی دیابت را تحت تاثیر قرار می

ت، ش معنوی اساشد هوبجمله عوامل تعیین کننده که میزان اثر آن مبهم می  میزان تاثیر شان هنوز ناشناخته مانده است؛ از

 دیابت نوع تال بهلذا مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش تعیین  کننده هوش معنوی در خود مدیریتی دیابت در نوجوانان مب

 یک اجرا شده است. 

 

دیابت ایران،  به دیابت نوع یک مراجعه کننده به انجمننوجوان مبتال  200حلیلی ، ت -در این مطالعه مقطعی   روش مطالعه:

سال،  21تا  15به شیوه در دسترس وارد مطالعه شدند. معیار های ورود به مطالعه عبارت بودند از: سن  1۳95در سال

عدم  روانی و -یتشخیص دیابت بیش از یک سال، آگاهی کامل مددجو از بیماری خود، عدم ابتال به سایر بیماری های جسم

ود مدیریتی خو برای  SISRIسوالی  24مصرف داروهای روان گردان و مخدر. جهت اندازه گیری هوش معنوی از پرسشنامه 

تن از اساتید  10کمک  استفاده شد. روایی محتوی و صوری پرسشنامه ها به SMOD-Aسوالی 48دیابت از پرسشنامه  

به شد. داده ها با محاس 82/0و   90۳/0شیوه آلفا کرونباخ به ترتیب کسب شد و پایایی آن به کمک ده تن از نوجوانان به 

 ، تحلیل شدند.20نسخه SPSSاستفاده از نرم افزار

 

آزمون رگرسیون خطی  بود. 42/60 ±9/12و  1/86±1/15میانگین نمره خودمدیریتی دیابت وهوش معنوی به ترتیب  نتایج:

(ANOVA:0.002, F:9.839 از تغییرات خودمدیریتی دیابت را می تواند پیش بینی  %7/4معنوی فقط ( نشان داد که هوش 

( می باشد. از بین زیر گروه های هوش معنوی نیز  فقط زیر گروه Beta:0.218نماید و میزان تاثیر آن بر خودمدیریتی دیابت)

ین خرده مقیاس های خود تولید معنای شخصی توانست پیش بینی کننده تغییرات خود مدیریتی دیابت باشد و از این ب

 مدیریتی فقط بر حیطه ارتباطات تاثیر بگذارد. 

ین کننده قش تعیناین مطالعه نشان داد که هوش معنوی می تواند خود مدیریتی دیابت را پیش بینی کرده و  نتیجه گیری:

 ای در ارتقا سالمت نوجوانان مبتال به دیابت داشته باشد.  

 

 خودمدیریتی، هوش معنوی، نوجواندیابت شیرین،  کلیدواژه ها:
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  مشکالت و منابع انتشار بیس فنل Aهای حذف آندر محیط زیست و روش 

 2سکینه شکوهیان، 1آسیه رحمانیا •

 دانشجوی ارشد مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس .1

  ران.باس، ایدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرععضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط،  .2

 E-mail: s.shekoohiyan@yahoo.com(، 076)۳۳۳۳6202شماره تلفن: *

بات مقاوم و اندازد، ترکیها را به خطر مینسانهای اکولوژیکی آبی و ایکی از مسائل مهمی که سالمت محیط سابقه و هدف:

میایی ، یک ماده شیAنل ف-گردند. بیسهای صنعتی وارد محیط زیست میهای نوظهور هستند که توسط فاضالبجزو آالینده

زین، رالستیک، پریز استروژنیک و هیدروفوبیک است. این ترکیب به طور گسترده در صنایع تولید کننده غدد درونمختل

  .شودالت مختلف صنعتی استفاده میتجهیزات پزشکی و محصو

ض تماس با رین عوارباشد. از مهمتترین راه تماس انسان با این ترکیب، مصرف آب آشامیدنی و مواد غذایی آلوده میعمده

ریز، الت در عملکرد غدد درونعروقی، اختال-لبیهای قبیماری های تولید مثلی،توان به اختالل در هورمونمی Aفنل -بیس

ن و محیط سالمت انسا های کبدی و سرطان اشاره نمود. با توجه به اهمیتی که این ترکیب بر، اختالل در آنزیم2ت نوع دیاب

 تعیین کرده است. µg/kg/d 50را  زیست دارد، آژانس ایمنی غذا اروپا میزان دریافت قابل تحمل روزانه

ز کارامد ا  موثر و های متداول در حذف آن، توسعه روشیوشبا توجه به پیچیده و خطرناک بودن این ترکیب و عدم کارایی ر

 های آلوده ضروری است.آب

های طبیعی و سنتتیک، : جذب سطحی بر روی جاذبهای مورد استفاده در حذف این ترکیب عبارتند ازروش

عایب فرایندهای مترین (. از مهمAOPsفرایندهای بیولوژیک، اکسیداسیون الکتروشیمیایی، اکسیداسیون شیمیایی پیشرفته )

یچگونه هاینکه  وتوان به انتقال آالینده از یک فاز و تجمع آن در فاز دیگر اشاره نمود فیزیکی بخصوص جذب سطحی می

رای یت آن بگیرد. تجزیه بیولوژیکی این ترکیب بدلیل پیچیده بوده و سمتجزیه و تخریبی بروی آالینده صورت نمی

ای ای زیادی برههزینه های بسیاری همراه است. استفاده از فرایندهای شیمیایی نیز متحمل صرفها با دشواریمیکروارگانیسم

ی دارد، رایی باالیقاوم کاباشد. یکی از فرایندهای شیمیایی که اخیرا در حذف ترکیبات آلی پیچیده و متامین مواد شیمیایی می

 باشد.فرایند اکسیداسیون پیشرفته می

ش شعه ماوراء بنفاتوان به اکسیداسیون توسط استفاده شده برای حذف ترکیبات مقاوم می AOPیندهای از انواع مختلف فرا

(UVفوتوکاتالیست ،)، 2O2UV/H، 3UV/O، 3O/2O2UV/H اکنش و، ازناسیون کاتالیتیکی و فنتون اشاره نمود. سرعت

ن با این اکنش ازوچندین برابر بیشتر از سرعت رادیکال هیدروکسیل با ترکیبات آلی در فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته 

 نماید.ترکیبات است و این رادیکال به صورت غیر اختصاصی عمل می

راحی طچیده و سادگی در سازی ترکیبات بسیار پیتوان به کارایی باال در تجزیه و معدنیمی AOPاز مزایای دیگر فرایندهای  

رسد این فرایند بنظر می AOPهای تولید شده در فرایندهای یری باالی رادیکالپذبا توجه به واکنش .و راهبری اشاره نمود

 توانایی الزم را جهت حذف این آالینده داشته باشد. 

 

 .های نوپدید، رادیکال هیدروکسیل، آالیندهAOP، فرایند Aبیس فنل های کلیدی: واژه 
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 2به دیابت نوع  بررسی خطر ابتال به سنگ های ادراری در افراد مبتال 

 سیستماتیک(-)یک مطالعه مروری

 3، ساالر معانی2، راحله رجبی1حامد طریقتی •

تی بهداش *کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات .1

 درمانی بیرجند، بیرجند، ایران.

وم شگاه علدانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانکارشناسی ارشد آموزش پرستاری، مربی گروه پرستاری،  .2

 پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

 ایران. کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، -3

 

رات شیوه تغیی ت تاثیرسنگ کلیه یکی از مهمترین مشکالت دستگاه ادراری انسان می باشد و شیوع آن تح سابقه و هدف :

صد در نقاط مختلف در 5تا  1زندگی، تغییرات جغرافیایی، نژاد و قومیت و عوامل متعدد دیگری می باشد. شیوع سنگ کلیه 

خواهد بود که  درصد 50سال آینده  5گزارش شده است. بدون پیشگیری و انجام اقدامات درمانی، میزان عود سنگ در طی 

ی فزایش مااسید اوریکی بیشتر است. بیماری های سیستمیک خطر تشکیل سنگ های کلیوی را این مقدار برای سنگهای 

 ی باشد.م 2نوع دهد. یکی از بیماری های سیستمیک که خطر ابتال به سنگ های ادراری را می تواند افزایش دهد، دیابت

یت ه در این پژوهش بدون محدودیستماتیک می باشد، مقاالت مورد استفادس-این پژوهش از نوع مروریروش جستجو :

ر پایگاه های د Kidney stone ،Diabetes type 2 ،Uric acid stone های، با استفاده از کلیدواژه2017زمانی تا سال 

یافتی در مقاالت در تهیه گردید. Google Scholarو موتور جستجوگر   SID ،Pubmed،Siencedirectاطالعاتی شامل 

قاله مورد م 21هایت نبا توجه به معیار های ورود و خروج از قبیل دسترسی به متن کامل مقاله، در  مورد بود که 45ابتدا 

 مطالعه نهایی قرار گرفت.

 شود گزارش کلیه نگس اینکه احتمال ملیتوس دیابت به مبتال افراد درمطالعات انجام گرفته نتایج نشان داد، در :ها یافته

 همراه کلیه ونیومآم تولید در نقایص با انسولین به مقاومت که است داده نشان متابولیکی آزمایشات.(P<0/001)است بیشتر

ک اوریک اسید در در نتیجه احتمال تشکیل سنباشند، داشته بیشتری اسیدی ادرار است ممکن دیابت به مبتال افراد و است

 بیشتر است. 2افراد مبتال به دیابت نوع 

یان ی در مبا تو جه به پژوهش صورت گرفته مشاهده گردیده که افزایش شیوع بیماری سنگ های ادرار نتیجه گیری :

بیماران  ه و نحوه ی زندگیوجود دارد. این امر لزوم ایجاد تغییرات و اصالحاتی در رژیم روزان 2بیماران مبتال به دیابت نوع 

ت و بهبود مشکال ر شده در پیشگیری از تشکیل سنگ های ادراریرا نشان می دهد، اصالح موارد ذک 2مبتال به دیابت نوع 

 ناشی از عود سنگ های ادراری در این بیماران کمک کننده می باشد.

 Kidney stone ،Diabetes type 2 ،Uric acid stone کلید واژه ها :
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 2های آلوده با استفاده از فرایند بسیلین از آحذف آموکسیO2UVC/H 

 2*، سکینه شکوهیان1، عبد الصمد زارعی1مهدی قربانی نژاد فرد شیرازیمحمد  •

 
 عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران. .1

 ان. س، ایرعضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعبا* .2

   s.shekoohiyan@yahoo.commail: -E   (،076)۳6202۳۳۳شماره تلفن: *

 ییدها براتهد نیاز مهمتر یانسان یهاتی. فعالشودیمحسوب م داریتوسعه پا یبرا یموضوع جد کیآب  تیفیک سابقه و هدف:

 جهان مورد ده دربه طور گستر ییدارو باتیمانند ترک دینوپد یهاندهی. آالباشدیم یطیمح ستیو ز یآب و مشکالت بهداشت تیفیک

از  سیلینموکسیآحذف  جهتاست.  دهیها گردانسان یبرا یبهداشت یهاینگران جادیو ورود آنها به منابع آب سبب ا هاستفاده واقع شد

اسیون ای اکسیدو فراینده کیولوژیب یندهایفرا یی،ایمیش ونیداسیاکس ،ییغشا یندهایفرا ،یجذب سطحمتعددی از جمله  یهاروش

 . باشدیم یبیو معا ایمزا یاستفاده شده است که هر کدام دارا( Advanced Oxidation Processپیشرفته )

مانند  ییرهایتغمو تاثیر استفاده شد  سیلینآموکسیحذف  یبرا 2O2UVC/Hو  UVCمطالعه از فتوراکتور  نیا در روش کار:

مورد آلوده آب  انیاز جر سیلینآموکسیحذف  محلول و زمان واکنش در pH، پراکسید هیدروژنغلظت سیلین، آموکسیغلظت 

 سنجش قرار گرفت. 

سیلین ندارد و راندمان آموکسیبه تنهایی کارایی باالیی در حذف  UVCنانومتر المپ  25۳نتایج نشان داد که طول موج  ها:یافته

 mg/L 20 بهینه برای تجزیه 2O2UVC/H ،pHدقیقه حاصل شد. در فرایند  ۳0و زمان واکنش  6با  برابر pHدرصد در  6/28

 2O2Hه گردید. تاثیر غلظت درصد محاسب 85بدست آمد که راندمان حذف برابر با  6برابر با دقیقه  ۳0در مدت زمان  سیلینآموکسی

د و نتایج نشان داد با افزایش ش بررسی 6برابر با  pHسیلین در آموکسی mg/L 20میلیگرم بر لیتر بر حذف  100تا  10در محدوده 

هده نشد. های باالتر تغییرات چندانی در راندمان حذف مشامیلیگرم بر لیتر راندمان افزایش و در غلظت 80به  10از  2O2Hغلظت 

 نسبت داد. 2O2Hخواری توان به نقش رادیکالرا می 2O2Hهای باالتر سیلین در غلظتآموکسیدلیل عدم افزایش راندمان حذف 

 دقیقه کاهش ۳0صد در زمان  در 8/78به  100آن از  بر لیتر، راندمان حذف میلیگرم 100به  10از  سیلینبا افزایش غلظت آموکسی 

در تجزیه و  ( تولیدی ناشی از فرایند نقش اصلیOHمانند فرایند مذکور رادیکال هیدروکسیل ) AOPیافت. در فرایندهای 

 نماید و با ترکیبات مختلف آالینده قدرت واکنش دارد.سیلین را دارد. این رادیکال اختصاصی عمل نمیآموکسیسازی معدنی

مطرح باشد.  یلینسآموکسی کارآمد برای تجزیه تواند به عنوان گزینهمی 2O2UVC/Hبا توجه به نتایج فوق، فرایند  گیری:نتیجه

  های نوپدید استفاده گردد.، برای حذف سایر آالیندهگردد از این فرایندپیشنهاد می

 .های نوپدید، رادیکال هیدروکسیل، آالیندهAOPسیلین، فرایند آموکسیهای کلیدی: واژه 
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 (ساماندهی وضعیت دفترچه یادداشت های  روزانهlog book)  در دانشکده پزشکی شیراز در مقطع

 دستیاری

یال کتر ل، دکتر منصوره عبدالهی ، مرضیه کاوه، دکتر میترا امینی، د*دکتر سامان اسدی، پریسا بی کینه •

 بذرافکن

 ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشجویی کمیته تحقیقات .1

E-mail: p.bikine@gmail.com* 

ی و یجاد همساناجویان و روزانه در آموزش بالینی، در ارزشیابی فعالیت های عملی دانشاستفاده از یادداشتهای : سابقه و هدف

ت دفترچه ی وضعیهمگونی در اجرای اهداف آموزشی مراکز مختلف، دارای مزایای زیادی است. هدف از  این پژوهش سامانده

 یادداشت های روزانه در دانشکده پزشکی شیراز در مقطع دستیاری می باشد.

نه های شت روزاابتدا جهت بررسی وضع موجود با کلیه بخش های بالینی مکاتباتی صورت گرفت. دفترچه یادداوروش: مواد

زبینی ورد باتخصصی تمام رشته ها جمع آوری و سپس توسط اعضای هیئت علمی و کارشناسان دفتر توسعه آموزش پزشکی م

سوالی  9 نامه اییادداشت روزانه ها از دید دستیاران، پرسشو آنالیز دقیق علمی قرار گرفت. جهت سنجش وضعیت دفترچه 

 (بدست آمد،0.8محقق ساخته که روایی آن توسط متخصصین آموزش پزشکی و پایایی با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ) 

چشم،  یهوشی،طراحی و تدوین شد. پرسشنامه توسط دستیاران سالهای متفاوت بخش های داخلی، جراحی عمومی، اطفال، ب

شی ن و توانبخی، زناگوش و حلق و بینی، قلب و عروق، پزشکی اجتماعی، نورولوژی، نوروسرجری، پوست، رادیولوژی، روانپزشک

 تکمیل شد و با آنان مصاحبه انجام گرفت.

ظر د) چه از نجود داروگروههای مختلف بالینی، تفاوتهای اساسی  دفترچه یادداشت روزانهنتایج نشان می دهد بین  یافته ها:

فاوت بنیادی مت ژگیهایمحتوا و نحوه طبقه بندی مطالب و چه از نظر نحوه ارزشیابی دستیاران( که این مسأله با توجه به وی

انی با شخیصی یا درمتفرایند  قابل توجیه است. در مجموع فاصله زمانی بین ویزیت بیمار، انجام بین رشته های مختلف بالینی

ز توسط بیش امه طور بتکمیل دفترچه یادداشت روزانه و فاصله زمانی بین تکمیل دفترچه توسط دستیار تا تائید توسط استاد 

(، %70باالی یک هفته، میزان دقت دستیاران در تکمیل دفترچه و مکتوب نمودن تمام فرایندهای تشخیصی درمانی خوب)

ارش دستیاران ( بدست آمد. بر اساس گز%50ید در تکمیل و تائیدمستندات دفترچه متوسط تا خوب)باالیمیزان دقت اسات

ه به صورت کامال درصد از مستندات دفترچ 50درصد از نمره نهایی ایشان از تکمیل دفترچه تامین و بیش از 20تا 10حدود

 البا به صورت دستی تکمیل می گردد.واقعی توسط دستیار تکمیل می گردد. دفترچه در گروههای بالینی غ

 و فعالیت به انایش تمایل عدم باشد داشته مشکل دانشجویان پردازی ایده اینکه از بیشتر رسد می نظر به نتیجه گیری:

 عنوان به روزانه شتیاددا دفترچه از می شود پیشنهاد است. بنابراین شده مفید های ایده میزان کاهش انگیزه باعث نداشتن

تایج پژوهش جهت نهمچنین با توجه به  شود استفاده آنها های ایده ثبت و پردازی ایده به تشویق دانشجویان جهت ابزاری

 هداشت روزانچه یاددفترارتقاء بهبود وضعیت موجود به شرایط ایده آل، لزوم هماهنگی قطب الکترونیک دانشگاه جهت تنظیم 

ه مدیران بابالغ  وصورت ساختار مجزا و بر اساس ویژگیهای مربوط به هر رشته الکترونیک هر یک از رشته های بالینی به 

ر هر دموجود  های روزانه دفترچه یادداشتگروههای مختلف بالینی تخصصی جهت به روزرسانی و تدوین تغییرات الزم در 

 رشته و تحویل آن به دانشکده پزشکی طبق زمان بندی مشخص احساس می شود.

 

 دفترچه یادداشت روزانه،مقطع دستیاری، دانشکده پزشکیواژه های کلیدی: 
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  آموزش انجام جراحی میکروسکوپی روی موش و استفاده از محیط میکرولب جهت تقویت منحنی

 یادگیری دستیاران جراحی مغز و اعصاب در دانشکده پزشکی شیراز
 دالهی،دکانی، دکتر میترا امینی، دکتر منصوره عبدکتر عبدالکریم رحمانیان، دکتر رامین منوچهری ار •

 *پریسا بی کینه

 

 ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشجویی کمیته تحقیقات .1

برخی  ییکی از مباحث مهم آموزش  پزشکی بحث تقویت منحنی یادگیری است. میکروسرجری در حیطه : سابقه و هدف

 ی برخورداریت خاصاسپاین و تومورهای مغزی و نخاعی و تروما ازاهم زیر رشته های جراحی مغزواعصاب از جمله وسکوالر و

ع ر مواقداست. مهارت در میکروسرجری نیازمندتمرین فراوان جهت هماهنگی بین چشم و دست جراح و همچنین قضاوت 

ا دریافت ریه پا اورژانس می باشد و استفاده از مدل حیوانی جهت کسب مهارت رزیدنت ها و جراحان جوانی که آموزش های

راحی نجام جانموده اندبسیار مفید می باشد. هدف از این پژوهش تقویت مهارتهای دستیاران جراحی مغز و اعصاب با 

 میکروسکوپی روی موش و دستیابی به سطح قابل قبول از محیط میکرولب تحت نظارت مستقیم استاد است.

 

هارت در مظیم آن، مورد نیاز توسط استاد کار با میکروسکوپ و تندر جلسات متعدد، پس از آماده سازی وسایل موادوروش: 

شود. در صورت  بافتی، کنترل خونریزی در مدل زنده آموزش داده می incisionسوچر زدن، مهارت جداسازی بافت ها، روش 

 بره عمل رانسین خوجود سوال برای دانشجو، استاد پاسخ را به صورت شفاهی یا عملی می دهد. سپس رریدنت ها با حضور تک

وسط وش ها تمرحله بر روی مدل موش در گروههای کوچک با نظارت استاد انجام می دهند. ارزیابی تاثیر این ر 6در 

خته حقق سامدستیارتخصصی گروه نوروسرجری دانشکده پزشکی شیراز و همکاری دفتر توسعه آموزش پزشکی با پرسشنامه 

 د.(تاییدشد، انجام ش0.8زشکی و پایایی با ضریب آلفا کرونباخ) ای که روایی آن توسط متخصصین آموزش پ

 

( و نوع و %81)(، افزایش مهارت زمینه ی جداسازی بافت ها%9۳بیشترین رضایتمندی در مهارت در سوچر زدن)یافته ها: 

رار گرفت و قد در مرتبه بع %56(بدست آمد. مدیریت کنترل خونریزی در مدل زنده به میزان %75بافتی ) incisionروش 

 زارش شد.گ)بسیار کم(  %18)متوسط( ارزیابی شد. میزان استرس در این روش  %۳۳امکان کنترل خونریزی به میزان 

ده کیفیت پایین شمی باشد آنچه که منجر به کاهش میزان رضایتمندی  %55رضایتمندی از نحوه ی استفاده از میکروسکوپ  

شد. نکته حائز اهمیت  ارزیابی %50آشنایی با نحوه ی استفاده از ابزار میکروسرجری  میکروسکوپ های استفاده شده می باشد.

قطه آن بود. ن ایانگردر اعمال میکروسرجری مهارت استفاده از میکروسکوپ و ابزار میکروسرجری می باشد این آنالیز نیز نم

 دی می باشد.رضایتمن %۳5ونی و گاز با ضعف این مدل تفاوت قوام رگ مدل زنده با مدل غیرزنده از جمله تیوب سلیک

 
 

ر ارهای آن داز ابز بیشترین رضایتمندی از این شیوه آموزشی استفاده از ابزار میکروسرجری و نحوه استفادهنتیجه گیری: 

تر  حس قوی کار روی یک مدل حیوانی و زنده نسبت به یک مدل غیرزنده تداعی گر جراحی های مغز و اعصاب می باشد.

اران ین دستیبدر اتاق عمل و جراحی روی انسان است. به طور کلی میزان رضایتمندی نسبت به این روش نوین در حضور 

 ارزیابی شد. %87.5رشته نوروسرجری 

 

 تقویت یادگیری جراحی مغزواعصاب، دانشکده پزشکی،واژه های کلیدی: 
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 ( آموزش مبتنی بر کیس های بالینی جهت دستیاران بیهوشیCase-based education) 

Case-based education in anesthesiology resident 

 ، دکتر میترا امینی*دکتر سامان اسدی، پریسا بی کینه •

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشجویی کمیته تحقیقات .1

1. Student research committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran 
فته و قرار گر آموزش مبتنی بر کیس یکی از روش های آموزشی است که در مورد آموزش پزشکی مورد تاکید: هدفسابقه و 

ی ی الزم براوزش هایادگیری دانشجویان به وسیله این روش ارتقا می یابد. در این روش آموزشی براساس بیماران واقعی آم

الینی ا مشکالت ببیاران رایه می گردد. هدف از این پژوهش آشنایی دستآشنا شدن با موارد مهم بیماران بیهوشی به دستیاران ا

 در رشته بیهوشی به روش مبتنی بر کیس است.

حبنظران ایر صاکیس ها براساس مباحث، توسط مجری تهیه و تدوین گردیدند. برای تهیه کیس ها از مشاوره س موادوروش:

ط به ث مربوس بر اساس هر مبحث طبقه بندی صورت گرفت و مباحو هم چنین منابع خارجی و داخلی استفاده گردید. سپ

کیس  20 جلسه بود که در آن حدود 10آموزش داده شده است. تعداد جلسات،  example Ruleهر مبحث بر اساس قانون 

ر ردید. در گبرگزا مورد بحث و بررسی توسط استاد و دستیاران قرار گرفت. جلسات به صورت تعاملی همراه با پرسش و پاسخ

ی آن توسط ه روایکپایان نقطه نظرات استاد و دستیاران بر اساس فرم استاندارد نظرسنجی رویال کالج که بومی شده بود 

 (تاییدشد، جمع بندی شد.0.8متخصصین آموزش پزشکی و پایایی با ضریب آلفا کرونباخ) 

خنرانی، موزش سر کیس  می تواند به نسبت روش آدر قسمت اول خودسنجی، استاد نشان داد که آموزش مبتنی ب یافته ها:

ری در لب کمتموجب فهم عمیق تر در دستیاران گردد، لیکن زمان بر بودن این روش آموزش ممکن است  موجب آموزش مطا

بیماران  یژه دریک جلسه شود.موارد مشاهده شده به تفکیک: ارتقای توانمندی و دانش دستیاران بیهوشی )مراقبت های و

یژه در بیماران مشکالت مراقبت های و-یژه در بیماران با مشکالت قلبیمراقبت های و-وارض بیهوشیع-ICUده در پیچی

وش بتهای مر بوط به ماشین بیهوشی( رضایت از رشناخت و مراق-باز -یژه در بیماران با اختالالت اسیدمراقبت های و-ریوی

ن ان بودوزشی( کیفیت و اثربخشی اجرای روش آموزشی)همزمآموزش)درخواست موکد دستیاران جهت ادامه این روش آم

ی شده مه ریزآموزش تئوری و عملی در این روش باعث بهبود تشخیص و درمان بیماران خواهد شد( اجرای مستمر و برنا

 ستفاده از تجهیزات کمک آموزشی(ا-روش آموزشی)افزایش اثربخشی روش آموزش

ت و ی کیفیبا توجه به همزمان بودن آموزش تئوری و عملی در این روش، مسلما این نحوه آموزش دارا نتیجه گیری:

ین نوع ای شده اثربخشی باالیی می باشد و باعث بهبود تشخیص و درمان بیماران خواهد شد. برگزاری مدون برنامه ریز

ات آموزشی در جلس امکان بایستی از تجهیزات مربوطهآموزش الزامی می باشد تا اثربخشی آن افزایش یابد. همچنین تا حد 

اتاق عمل  ر محیطاستفاده گردد. جهت بهتر شدن این روش و رفع مشکالت پیشنهاد می شود که موارد به صورت عملی تر و د

شند و بارده عه کا مطالریا مرکز مهارتها انجام شود یا اینکه موارد شب قبل به دانشجویان ایمیل شود تا زمان بحث، کیس ها 

 در جریان موارد باشند. این موضوع یادگیری را تقویت خواهد کرد.

 ی: دستیار بیهوشی، مبتنی برکیس، آموزش پزشکواژه های کلیدی
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 اکالمپسیبررسی الگوی غذایی بیماران پره 

 2.3، رضا همایونفر1*سعیده زارعی •

 ایران.گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا،  .1

 .ایران فسا، فسا، پزشکی علوم دانشگاه تغذیه، گروه .2

 های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایرانمرکز تحقیقات بیماری .۳

 

موارد  جز یکی از توسعه است وحالمیر مادران در جهان و کشورهای درواکالمپسی یکی از دالیل مرگپره سابقه و هدف:

ی اداره شده از سوار اعالماندازد. در ایران نیز طبق آخرین آمشده که سالمت زنان باردار را به خطر میبارداری پرخطر محسوب

ر است. امروزه استفاده از هزار نف 100مرگ در هر  22اکالمپسی سالمت مادران، میزان مرگ مادران باردار بر اثر ابتال به پره

ید و آشمار می تغذیه به ها، مبحث تقریبا جدیدی در حوزه اپیدمیولوژیبیماریای و مشخص کردن رابطه آنها با الگوهای تغذیه

ه ها از جملبیماری ایای نیز اطالعات زیادی در خصوص اتیولوژی تغذیههمچنین تحلیل آن با درنظر گرفتن رفتارهای تغذیه

پسی انجام اکالمپره هایای در خانمغذیههدف بررسی الگوی تدهد. این پژوهش با اکالمپسی در اختیار محققین قرار میپره

 .شد

ان و کننده به بخش زننفر شاهد( مراجعه 100نفر مورد و  82باردار ) نمخا 182شاهدی -در این پژوهش موردها: مواد و روش

ش رتیب به روتاهد به عصر)عج( شهرستان فسا مورد بررسی قرارگرفتند. افراد در گروه مورد و شزایمان بیمارستان حضرت ولی

 خوراک بسامد رسشنامهپ از استفاده با افراد غذایی هایدریافت انتخاب شدند. 1۳95گیری آسان و تصادفی ساده در سال نمونه

د. شارزیابی ،بودید شدهروزی از پرسشنامه فعالیت فیزیکی که قبال روایی و پایایی آن تایهای شبانهو شدت فعالیت کمی نیمه

لگوهای غذایی با اگردید.  محاسبه نیز بدن توده نمایه و گیریاندازه استاندارد، هایطبق دستورالعمل نجیستن هایشاخص

در نرم  ≥05/0Pاکالمپسی با روش رگرسیون لجستیک در سطح معنی داری روش تحلیل عاملی مشخص و رابطه آن با پره

 شد. بررسی SPSS 22افزار 

مصرف باالی مایونز و پیتزا و الگوی غذایی ناسالم  شامل سالم بین افراد مشخص شد. ناسالم و دو الگوی غذایی غالب ها: یافته

در الگوی سیب زمینی سرخ کرده و ... و الگوی غذایی سالم نیز شامل مصرف موادغذایی از جمله میوه، سبزی، لبنیات و ...بود. 

 OR=0.178,95%)%78فراد در چارک چهارم الگوی غذایی سالم و بعد از تعدیل ا %119غذایی سالم قبل از تعدیل با شانس

CI:0.059 – 0.53) در مدل  امااکالمپسی نسبت به افراد چارک اول برخوردار بودند شانس بیشتری برای عدم ابتال به پره

-ایی با ابتال به پرهداری بین الگوی غذکننده الگوهای غذایی ناسالم، ارتباط معنیخام و پس از تعدیل اثر متغیرهای مخدوش

  اکالمپسی مشاهده نگردید.

این  مپسی بود کهاکالال به پرهداد که انتخاب الگوی غذایی سالم همراه با کاهش خطر ابتهای مطالعه نشانیافته گیری:نتیجه

ران پیش آنان در دو ایغذیهت. با توجه به این نتایج افراد شناسایی، الگوهای شامل میوه، سبزی، لبنیات و ... استالگوی غذایی 

ی از آن برا وارض ناشیعشوند و همچنین از ایجاد بروز و اکالمپسی تصحیح و کنترل میتوانیم پرهاز بارداری و بارداری می

خطر است مکو  نهیزهکم یبا مداخالت پزشک سهیدر مقا ییغذا راتییتغتوان پیشگیری کرد. مادر، جنین و کودک در آینده می

 برخوردار باشد.زیادی  تیممکن است از اهم یاهیگ یو غذاها جاتیمتوسط مصرف سبز شیافزا یو حت

 غذایی، زنان باردار.اکالمپسی، پرسشنامه بسامد خوراک، الگوهایپره های کلیدی:واژه
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 بررسی الگوی غذایی بیماران دیابت بارداری 
 3و2، رضا همایونفر*1سعیده زارعی •

 دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران. گروه پزشکی اجتماعی، .1

 .ایران فسا، فسا، پزشکی علوم دانشگاه تغذیه، گروه .2

 های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایرانمرکز تحقیقات بیماری .۳

 

ست. در اارداری ب، دیابت ترین اختالل متابولیکی و مشکل پزشکی شناخته شده در دوران بارداریاز شایع سابقه و هدف:

درصد دارد. پیش بینی  ۳/1 – 6/18ها، دیابت بارداری رخ داده و در ایران دامنه شیوعی بین درصد از تمامی بارداری 5بیش از 

ن باردار شامل مادرا ، شاهد رشد دو برابری مبتالیان به دیابت فعلی خواهیم بود که این مجموعه نیز20۳0است تا سال شده

ک یها یا غذییر ریزمشود. اکثر مطالعات انجام شده توسط محققین در به صورت اختصاصی به تاثمی مبتال به دیابت بارداری

بارداری  ی با دیابتای تغذیهاست و تعداد اندکی از مطالعات به ارتباط الگوهاهای باردار پرداخته شدهنوع مواد غذایی در خانم

 .های دیابت بارداری انجام شدای در خانمتغذیههدف بررسی الگوی است. این پژوهش با پرداخته شده

نان کننده به بخش زنفر شاهد( مراجعه 100نفر مورد و  104باردار ) نمخا 204شاهدی -در این پژوهش موردها: مواد و روش

 ترتیب بهه شاهد ب عصر)عج( شهرستان فسا مورد بررسی قرارگرفتند. افراد در گروه مورد وو زایمان بیمارستان حضرت ولی

 بسامد پرسشنامه زا استفاده با افراد غذایی هایانتخاب شدند. دریافت 1۳95گیری آسان و تصادفی ساده در سال روش نمونه

 بود،ن تایید شدهآروزی از پرسشنامه فعالیت فیزیکی که قبال روایی و پایایی های شبانهو شدت فعالیت کمی نیمه خوراک

گردید. الگوهای  همحاسب بدن توده نمایه و گیریاندازه استاندارد، هایطبق دستورالعمل سنجی تن هایشد. شاخصارزیابی

 ≥05/0Pداری  با روش رگرسیون لجستیک در سطح معنی بارداری دیابتغذایی با روش تحلیل عاملی مشخص و رابطه آن با 

 گردید. بررسی SPSS 22در نرم افزار 

، پیتزا، نز، نوشابهاالی مایودریافت بسالم بین زنان باردار مشخص شد: الگوی غذایی ناسالم )ناسالم و دو الگوی غذایی ها: یافته

 ی(. در الگوماهی و .... ها، طیور و ماکیان،قند و شکر و ....( و الگوی غذایی سالم )دریافت باالی سبزیجات برگ سبز، میوه

ابت ال به دیداری بین الگوی غذایی با ابتننده، ارتباط معنیکغذایی ناسالم بعد از تعدیل اثر متغیرهای مخدوش

همچنین در الگوی غذایی سالم قبل از تعدیل با  شد.شاهدهم (OR=2.838,95% CI:1.039 –7.751)بارداری

 (OR=0.284,95% CI:0.096 – 0.838)% 184فراد در چارک چهارم الگوی غذایی سالم و بعد از تعدیل ا 149شانس%

 شانس بیشتری برای عدم ابتال به دیابت بارداری نسبت به افراد چارک اول برخوردار بودند. 

 زها، ماهی وچرب، مغمغذایی از جمله میوجات، سبزیجات، لبنیات ک داد که انتخاب موادنتایج گزارش شده نشان گیری:نتیجه

ش تغذیه عنوان آموزست و بداری در بین زنان باردار همراه ا.... بعنوان الگوی غذایی سالم، با کاهش خطر ابتال به دیابت بار

ر با است که اگ ژیم غذاییای در رهای درمان دیابت بارداری، مداخالت تغذیهترین راههمچنین از اساسی مورد توجه قرار گیرد.

عیین تپی دارد.  دار درزنان بارتغییر سبک زندگی همراه باشد، تاثیر بسزایی در کاهش شیوع ابتال به دیابت بارداری در بین 

ی و مفید ایی کاربردراهنم الگوی غذایی سالم در دوران بارداری با توجه به مواد غذایی مصرف شده در بین زنان باردار، بعنوان

سه ینتیجه مقا داد. از ای راهنمایی ارزشمند در اختیار عموم مردم قرارتوان جهت آموزش و مداخالت تغذیهدر این دوران می

ست و در پزشکی ا گرفت که تغییرات کم هزینه و کم خطرتر از مداخالتتوان نتیجهتغییرات غذایی با مداخالت پزشکی می

 برخوردار باشد.زیادی  تیممکن است از اهم یاهیگ یو غذاها جاتیمتوسط مصرف سبز شیافزااین زمینه 

 غذایی، زنان باردار.هایدیابت باردای، پرسشنامه بسامد خوراک، الگو های کلیدی:واژه
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 های آلوده به ترکیبات نفتیاصالح زیستی جهت پاکسازی مکان 

 2، سکینه شکوهیان1فریما پودات •

 پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم  -1

 E-mail: poudat.f3@gmail.com(، 076)۳۳۳۳6202شماره تلفن: 

 یران.باس، اعضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرع -2

 

ها و انیکلوآلکسنفت خام منبع اصلی سوخت بوده و یک مخلوط پیچیده طبیعی از ترکیبات هیدروکربنی آلیفاتیک،  :خالصه

خیز بوده و باشند.  با توجه به اینکه ایران کشوری نفتها بوده که برخی از آنها قطبی و برخی دیگر نیز غیرقطبی میآروماتیک

قتصادی اشود و ورود این آالینده مشکالت بهداشتی، زیست محیطی و لید میبه ازای تولید نفت سه برابر آن نفتاب تو

های ی از راهکارآورد، بنابراین مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار است. برای مدیریت نفتاب تولیدبیشماری را به بار می

اده فع آن استفدتاب و یافت، تصفیه نفمدیریتی مانند کاهش تولید از طریق بکار بردن تکنولوژی مناسب، استفاده مجدد و باز

تواند به ه میشود. در صورت عدم وجود تکنولوژی و استفاده مجدد از نفتاب، تصفیه به عنوان گزینه برتر انتخاب شده کمی

های فیزیکی و شیمیایی در حذف ترکیبات های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی صورت گیرد.  با توجه عدم توانایی روشروش

ان گزینه تواند به عنوجود در نفتاب و همچنین وجود کربن و هیدروژن در ساختار این ترکیبات، تصفیه بیولوژیک میمو

، biostimulation ،bioaugmentaionهای اصالح زیستی زیادی مانند مناسب مورد استفاده قرار گیرد. روش

bioventing  وnatural attenuation های آلوده استفاده شده است. در کان و آببرای حذف این ترکیبات از م

biostimulation ک های موجود در محل به حذف ترکیبات نفتی با استفاده از عوامل محرهدف تحریک میکروارگانیسم

های اصالح شده و تقویت شده نیز هدف تزریق میکروارگانیسم bioaugmentationرشد مانند نوترینت بوده در حالیکه در 

 bioventingباشد. همچنین در روش اند، میاه که توانایی آنزیماتیکی باالیی را برای حذف ترکیبات کسب کردهدر آزمایشگ

نیز تکیه بر  natural attenuationهای هوازی و در نیز هدف ورود اکسیژن به محل به منظور تحریک میکروارگانیسم

ها استفاده توان برای حذف آالیندهن نیز می.  همچنین از گیاهاباشدهای نفتی میتوانایی عوامل محیطی در تجزیه آالینده

ا توجه به گویند و گیاه قادر است آالینده را تغلیظ، تثبیت، فرار یا تجزیه نماید. بمی phytoremediationنمود که به آن 

به عنوان یک  صالح زیستیهای اتوان از روشاهمیت حفظ محیط زیست و توانایی عوامل بیولوژیک در خودپاالیی محیط می

 های نفتی استفاده نمود.گزینه مناسب و کارآمد جهت حذف آالینده

 پاالیی، خودپاالییپاالیی، گیاهنفت، اصالح زیستی، زمین های کلیدی:واژه
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 جعه بررسی دانش، نگرش و عملکرد زنان در پیشگیری از عفونت های شایع دستگاه تناسلی در زنان مرا

 1394به کلینیک هنری دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال کننده 

 3، لیال فخرآوری3طناز نصیری، 2، سکینه فرهمندفرد2، شیما هاشمی*1شیوا بیگی زاده •

 مرکز تحقیقات مؤلفه های اجتماعی سالمت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران .1

 جهرم، جهرم، ایراندانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی  .2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران .۳

 

عفونت ها  د. اینعفونت های دستگاه تناسلی یک دلیل مهم بیماری ومرگومیر زنان در سنین باروری می باش مقدمه و هدف:

دبو، رنگی رکی، بچمی تواند از هر سنی شروع شود. عالئم عفونت های دستگاه تناسلی زنان به صورت ترشحات حجیم، زیاد، 

به گسترش  ا توجهبه هنگام نزدیکی بروز می کند. امروزه ب )کرم یا زرد رنگ به طور معمول(، احساس سوزش، خارش و درد

أکید می ترمانی سیستم های بهداشتی بر ارتقای سطح بهداشت همگانی و پیشگیری از بیماری ها بیشتر از ارائه خدمات د

نری شهر هینیک گردد. بدین جهت یک مطالعه توصیفی به منظور بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به کل

 انجام شد. 1۳94جهرم در مورد پیشگیری از عفونت های شایع دستگاه تناسلی زنان در سال 

 

چهار بخشی شامل  زن تعیین گردید. داده ها از طریق پرسشنامه 167حجم نمونه براساس مطالعه مقدماتی  مواد و روش ها:

یری از عفونت عبارت( در مورد پیشگ 16، عملکرد )عبارت( 12سوال(، نگرش ) 20سوال(، دانش ) 10مشخصات دموگرافیک )

 خص هایهای شایع دستگاه تناسلی به صورت مصاحبه حضوری جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شا

در  0.05ری ( استفاده شد. سطح معنی داANOVAو آنالیز واریانس یک راهه ) tمرکزی و پراکندگی، آزمون های آماری 

 شد.نظر گرفته 

 

آمد. اکثر  به دست 41.7۳±4.52و عملکرد  46.67±6.14، نگرش 14.7۳±4.22در این مطالعه، میانگین دانش  یافته ها:

( و شغل اکثر آنان %۳6.6اشتند و تحصیالت اکثر آنان )دسال قرار  20-24( در گروه سنی %21.1نمونه های پژوهش )

مینه زدر  %47.9مودند. نسابقه ابتال به عفونت های دستگاه تناسلی را ذکر از زنان،  %۳1.7( خانه داری بود. همچنین 75.8%)

 عفونت های دستگاه تناسلی اطالعات قبلی دریافت کرده بودند.

 

 لکرد بهتریش و عمزنانی که اطالعات قبلی نسبت به پیشگیری از عفونت های دستگاه تناسلی داشتند، از دان نتیجه گیری:

شته بسزایی دا تأثیر اتی نداشتند، برخوردار بودند. همچنین سطح تحصیالت همسر بر روی دانش زناننسبت به زنانی که اطالع

 نی دارند.ش یکسااست. در این پژوهش گروه های سنی و شغلی مختلف، عملکرد متفاوتی داشتند. در تمامی موارد زنان نگر

 

 اندانش، نگرش، عملکرد، عفونت دستگاه تناسلی، زن واژه های کلیدی:
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 یان محیطی دانشجو-گذار بر آگاهی، نگرش و رفتار زیست جمعیتی تاثیر-بررسی مولفه های اجتماعی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 3، لیال فخرآوری3طناز نصیری، *2 خواه تیحما یمجتب، 1وحید رحمانیان •

 ایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز .1

 جهرم، جهرم، ایران نور امیدانشگاه پ ی،گروه جامعه شناس اریاستاد .2

 دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران تحقیقات کمیته .۳

؛ یطی استدر عصر حاضر یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه مجامع علمی و بین المللی، مسائل زیست محمقدمه : 

ولفه دف تعیین مش با هی، اخالقی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و... برخوردارند. بنابراین این پژوهمسائلی که از اهمیت فن

 معیتی موثر بر رفتارهای زیست محیطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد.ج-های اجتماعی

 1۳94-95ان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی ینفر از دانشجو 285تحلیلی روی -مطالعه حاضر بصورت مقطعی  روش کار:

رد استفاده پایایی مو وایی وبه شیوه نمونه گیری طبقه ای انجام شد. ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه بود که بعد از  تایید ر

یه و تحلیل قرار مورد تجز α= 05/0در سطح معنی داری  SPSS-16افزار داده ها با استفاده از نرم قرار گرفت. در نهایت 

 گرفت.

یست محیطی، نگرش متغیرهای دانش زاز واریانس رفتار زیست محیطی بوسیله  %2۳نتایج تحلیل مسیر نشان داد  یافته ها :

أثیر یشترین تتبیین می شود. بمذکور زیست محیطی، نقش خانواده، سن، رشته تحصیلی، وضعیت تاهل و پایگاه اجتماعی 

تغیرهای مستقل نیز به می باشد و میزان تاثیرات سایر م ۳20/0مربوط به متغیر نگرش زیست محیطی با مقدار بتای استاندارد 

 ( بوده است.14۳/0( و سن )160/0(، پایگاه اقتصادی اجتماعی )221/0ترتیب نقش خانواده )

در  شت ودارا  زانیم نیکمتر افتیو رفتار باز زانیم نیشتریب انیدر پاسخگو یرفتار مصرف انرژ نیانگیم نتیجه گیری:

 ( و به5از  4۳/۳ها  نیانگیم نیانگیدر حد متوسط به باال )م انیدانشجو نیدر ب یطیمح ستیز یرفتارها تیمجموع رعا

 .است یخوبدر حد نسبتا  یعبارت

 یطیمح ستیرفتار زی، پزشک علوم، انیدانشجوکلید واژه ها : 
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 ر مقایسه عملکرد پزشکان و پرستاران اتاق عمل در زمینه رعایت استانداردهای اصول استریلیته د

 1391بیمارستان های شهر جهرم در سال 

 4، ندا اکبری3، کرامت اهلل رحمانیان2، طناز نصیری2لیال فخرآوری، 1*شیوا بیگی زاده •

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایرانمرکز تحقیقات مؤلفه های اجتماعی سالمت،  .1

 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران .2

 هیئت علمی بخش پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران .۳

 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران .4

 

رستان، ر بیماداز عفونت های شایع بیمارستانی است که باعث افزایش مدت بستری  عفونت زخم جراحی یکی مقدمه و هدف:

نی بیش از ع انساهزینه بیمار و حتی مرگ و میر می شود. در گسترش و شیوع میکروارگانیسم ها در محیط بیمارستان مناب

 دارد؛ لذا ونت هاشگیری از این عفجامدات متهم می باشند. رعایت موازین کنترل عفونت در اتاق عمل نقش عمده ای در پی

یلیته ل استرمطالعه حاضر با هدف مقایسه عملکرد پزشکان و پرستاران اتاق عمل در زمینه رعایت استانداردهای اصو

 بیمارستان های آموزشی شهر جهرم انجام شد.

 

رار داد. جمع را مورد بررسی ق نفر از پرستاران و پزشکان جراح 121حلیلی عملکرد ت-این مطالعه توصیفی مواد و روش ها:

ورت گرفت. تجزیه و سطح همیشه، به طور معمول، گاهی، به ندرت و هرگز ص 5آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای با 

 انجام شد. SPSSتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

 

 رسنل رعایتپم توسط عمل مراکز آموزشی درمانی جهرنتایج نشان داد برخی از موازین کنترل عفونت در اتاق های  یافته ها:

 ترین نقطه ، ضعیفنمی شود. در ضمن، عملکرد کلی پزشکان جراح و پرستاران اتاق عمل مشابه و قابل قبول بود. به عالوه

 عملکرد پزشکان و پرستاران در زمینه تعویض ماسک بین عمل ها بود.

 

وص کنترل نش درخصکنترل عفونت رعایت نمی شود؛ لذا باال بردن آگاهی و دابراساس نتایج برخی از موازین  نتیجه گیری:

 عفونت و همچنین کنترل دقیق رعایت نکات کنترل عفونت در بهبود عملکرد می تواند مؤثر باشد.

 

 اتاق عمل، عملکرد پزشکان و پرستاران، اصول استریلیته واژه های کلیدی:
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  علمغذا درمانی از دیدگاه قرآن و 

 نرجس حق پناه جهرمی •

 عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،بندرعباس، ایران،1-

 haghpanah76@gmail.com   :G-mail 09۳909۳۳541شماره تلفن: *

 

ده روگذار نکرفی انسان از هیچ یک از امور تاثیرگذار در زندگقرآن کریم کتاب هدایت بشر تا قیامت است، لذا سابقه و هدف: 

 وه اصول کلی رود که مورد توجه ویژه قرآن کریم است. این کتاب شریف عالوه بر توجه باست. تغذیه از اموری به شمار می

اند و کتب و شده د آوریا اساسی تغذیه، از بعضی غذاها نام برده است که دانشمندان اهمییت و ارزش غذایی و درمانی آنها را

 .اندمقاالت متعددی در موردشان  نگاشته

ز استفاده این مطالعه با جستجوی آیات مرتبط با کاربرد درمانی برخی غذاها در کل قرآن کریم با اروش جستجو: 

 افزارهای جستجوی موضوعی انجام شده است.نرم

ی از ان و پیشگیردن، به دلیل برخورداری از خواص متفاوت، در درمایی بهای گوناگون در کنار تامین نیاز غذخوراکیها: یافته

ر مورد عسل دهای مستقیمی در مورد کاربرد درمانی بعضی غذاها دارد، مثال امراض نیز نقش دارند. قرآن کریم گاه توصیه

ستفاده کند }مریم ارطب و آب شود از {، به حضرت مریم نیز موقع زایمان توصیه می69فرماید: }فیه شفاء للناس، نحل/می

یز { و در مورد حضرت یونس پس از خروج از شکم ماهی و رفتن به ساحل دریا، استفاده از کدو تجو26و 24/

ذاها به لحاظ {. این میان اشاره قرآن به نام برخی غذاها قابل توجه است؛ به خصوص اینکه این غ146و  144شود}صافات/می

 و نقش مهمی در درمان و پیشگیری دارند.مواد مغذی، ارزشمند هستند 

ه از ک« وزانه استمنظور از تغذیه درمانی برقراری تعادل مواد غذایی مورد نیاز ر» توان گفت: با این توصیف می گیری:نتیجه

 توان به موارد زیر اشاره کرد.امتیازات غذا درمانی می

 یار همگان قرار دارند.غذاهای متنوع، بر خالف داروهای گوناگون، معموال در اخت -1

 روند، ولی داروها چنین نیستند.غذاهای رنگارنگ، مطبوع همه هستند و غذای طبیعی بشر به شمار می -2

 پذیر نیست.           از نظر اقتصادی مخارج دارو با غذا مقایسه -۳

 رود.غذا جنبه پیشگیری دارد و دارو بیشتر برای از بین بردن مرض به کار می -4

 برای بشر مضرند، ولی غذاها معموال اثر زیان بخش ندارند.  اغلب داروها -5

                                                       استفاده از دارو در صورت اشتباه پزشک یا مریض، آثار سوء و حتی مرگ را در پی دارد            -6

 طبیعیقرآن کریم، غذا درمانی، دارو درمانی، غذای های کلیدی: واژه
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 نگاهی به غذا و تغذیه از منظر اسالمی 

 جهرمی پناه حق نرجس •

 ایران،  هرمزگان،بندرعباس، پزشکی علوم دانشجویی، دانشگاه تحقیقات کمیته عضو- -1

 :haghpanah76@gmail.com G-mail    09۳909۳۳541: تلفن شماره*

 چکیده   

 ایش غذا ازدا پیدغذا و تغذیه در آموزه های دینی همچون سایر موضوعات، مورد توجه قرار گرفته است. مب سابقه و هدف:

آیه  250قریب به   جانب خداوند است که جهت تندرستی، تداوم حیات و توانمندی در انجام تکالیف به انسان عطا شده است.

 کنند.یهمیت غذا و تغذیه داللت مها روایت از معصومین )ع( بر اقرآنی و ده

ز اا استفاده بکریم  این مطالعه با جستجوی آیات مرتبط با اهمیت غذا و تغذیه بر اخالق و رفتار در کل قرآن روش جستجو:

 افزارهای جستجوی موضوعی انجام شده است.نرم

از  نکه بدانندخورند بی آکه حیوانات علف میخداوند بین تغذیه کافران و مومنان تفاوت قائل شده است. توضیح آنیافته ها: 

ودن ل و حرام بخورند بی آنکه به رجس و پلیدی و حالکجا آمده، حالل است یا حرام؟ غصبی است یا مباح؟ کافران نیز غذا می

عایت غذای به ر مقید دارند آن توجه داشته باشند. لذا فرجام مشابهی دارند. ولی مومنان که به تاثیر اخالقی و معنوی غذا توجه

ود را خغذای »باشند. مردی خدمت پیامبر )ص( گفت: دوست دارم دعایم مستجاب شود، حضرت فرمود : پاکیزه و حالل می

د. در ستفاده کننحالل ا ولذا به مومنان دستور داده شده فقط از غذاهای پاکیزه « پاکیزه کن و از هر گونه غذای حرام بپرهیز

الح را به صشود. زیرا همچنان که سخن پاکیزه، عمل نگی بین غذای پاکیزه و عمل صالح دیده میبرخی آیات ارتباط تنگات

بخشد و به های اخالقی یاری میدهد، غذای پاکیزه نیز انسان را در جهت کسب کماالت معنوی و حفظ ارزشآسمان عروج می

 گردد.  یم ها و گلهای معطر در وجود آدمیمانند باران پاکیزه موجب رویش سبزه

کامل تر  لم تر وروح انسان چون مرغی اسیر قفس تن است به هر اندازه که جسم سالم باشد، روح او نیز سانتیجه گیری: 

تردید بی ن است.خواهد بود. روح سالم در بدن سالم است. رمز سالمتی روح و جسم در یک مقیاس منطقی، چنین قابل تبیی

اش لیمسیر تکام در طی دهای اسالمی نقشی به سزا در سالمت جسم و روح انسان دارد و او راتغذیه سالم و منطبق با استاندار

ق تقیم بر اخالدهد. خالصه آنکه غذا و تغذیه نقش موثری در سالمتی و شادابی جسم و جان دارد و مستقیم و غیر مسیاری می

 یم و چگونهی بخور، چه مقدار بخوریم، در چه زمانو رفتار آدمی تاثیر گذار است به شرط آنکه بدانیم چه غذایی بخوریم

 بخوریم. 

 طب وقرآن، تغذیه سالم، سالمت روح، غذای پاکیزه واژه های کلیدی: 
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 تنفسی سندرم مورد در بهداشتی هایسایتوب بررسی کیفیت ( خاورمیانهMERS) 

 2امین کلوانی ،  1عارفه کلوانی •

 )نویسنده مسئول(.دانشگاه علوم پزشکی جهرم. پزشکی،ی رساناطالعکارشناسی ارشد  .1

 .پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم یهاتیفورکارشناس  .2

 رداریواگی بیماری )Middle East respiratory syndrome (MERS) (نشانگان تنفسی خاورمیانهسابقه و هدف: 

شیوع این بیماری در کشورهای حوزه شود. ایجاد می CoV-MERS ناماست که در اثر ویروسی از خانواده کوروناویروس به 

 دهند، پس لزوم شناخت و کسبخود را از دست می حدود یک سوم از مبتالیان جانو  باشدیمبسیار زیاد  فارسجیخل

ی، بهداشتپزشکی و  ی کسب اطالعاتهاراه نیتربرجستهامروزه یکی از  یابد.افزایش می روزروزبهاطالعات افراد از این بیماری 

 ار جمعیت به بهداشت متخصصان از انشد انتقال تواندمی اینترنت در پزشکی و بهداشتی اطالعات باشد؛ انتشاراینترنت می

با  ترنت ممکن استاستفاده از این حال، این با. بخشند بهبود و حفظ را خود سالمت تا کند کمک افراد به و بخشد بهبود

ی به نظر بهداشتی ضرور هایسایتوب اطالعات همراه باشد. با این وجود بررسی کیفیت نامناسب معضالتی از جمله کیفیت

رمیانه خاو تنفسی بیماری سندرم مورد در بهداشتی هایسایتوب بررسی کیفیت رسد. از این رو هدف از این مطالعهمی

(MERSمی ).باشد 

 Middle Eastانگلیسی بیماری ) هایسایتکه کیفیت وب و از نوع کاربردی استپیمایشی  حاضر پژوهشروش کار: 

(MERS) respiratory syndrome)  موتور نتیجه اول سه  ۳0با کاوش در  هاسایت. این وبشدقرار داده  بررسیرا مورد

مورد ارزیابی  HON codeها با استفاده از معیارهای سایت. این وبانتخاب شدند Bingو  Yahoo، Google جستجوی

 انجام شد. SPSS افزارنرمبا  هاداده لیوتحلهیتجزقرار گرفت و 

ای توجه به معیاره با MERSری د بیمادر مور یبهداشت یهاسایتوباکثر که  دادنشان  ی این پژوهشهاافتهی: هاافتهی

HON code ،عات که اطال است. کاوش در نتایج موتورهای جستجو نیز حاکی از آن استبرخوردار بوده  نییپا تیفیاز ک

ت. ه بیماران نیسآموزشی ب مؤثربیشتر اطالعات تجاری بوده و در برگیرنده اطالعات  MERSبازیابی شده در مورد بیماری 

شتی و مورد اطالعات بهدادر  آموزش افراد یمکان برا کتواند یمی نترنتیاگرچه  کهآن است  دیمؤ هاافتهی یبررسهمچنین 

 ان شود.ارمینقش متخصصان بهداشت در آموزش بجایگزین  تواندینمباشد؛ ولی می هاسالمت آن تیوضع

و به منابع  مارانیب تیا، هدMERSمرتبط با  یهاسایتوب نییپا تیفیبا توجه به کنتایج نشان داد که ی: ریگجهینت

 هایموتور های بازیابی شده ازسایتاطالعات و وب رتبهکلی مهم است، به طور نانیقابل اطماطالعات سالمت آنالین و 

ها باید ضمن اعمال معیارهای ظاهری سایتمدیران این وببنابراین کند؛ نمی نیقابل اعتماد بودن اطالعات را تضم ،جستجو

 .تالش کنندنیز  یارهای محتواییات با کیفیت با رعایت معسایت خود، در راستای تولید اطالعدر وب

، ارزیابی MERS( Middle East respiratory syndrome(، نشانگان تنفسی خاورمیانهبیماری  ی کلیدی:هاواژه

 .HON codeها، سایتوب
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 یهای غذایی و خطر ایجاد چاقبررسی ارتباط کیفیت خواب با دریافت 

 3یی مهران پوربرفه.  2رضا همایونفر .1بابابی امیرعلی ابراهیم •

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران. .1

 دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران. کمیته تحقیقات دانشجویی، .2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران. .۳

و مشخص  داشته با توجه به افزایش شیوع چاقی و این موضوع که خواب تاثیر بسیار زیادی بر حفظ سالمت :سابقه و هدف

ریز دارد و همچنین محرومیت کوتاه مدت م و عملکرد غدد درونر متابولیسباست که محرومیت از خواب اثر قابل توجهی شده

یش واب با افزاخگردد و  مدت زمان کوتاه خواب یا اختالل کوتاه مدت در آن منجر به مقاومت به انسولین در افراد سالم می

حاضر با هدف بررسی ارتباط  ست، بنابراین مطالعههای قلبی در ارتباط او بیماری 2میر، فشارخون باال، دیابت نوعوخطر مرگ

کیفیت خواب  و های آنتروپومتریک مرتبط با چاقی و سطح فعالیت فیزیکی و طولترین شاخصهای غذایی با مهمبین دریافت

 اه علوم پزشکی فسا انجام شده استهای تخصصی دانشگکنندگان به درمانگاهدر جمعیت مراجعه

کنندگان در این طرح م شد. شرکتدر شهرستان فسا انجا 1۳9۳ر و تابستان سال ی مقطعی در بهااین مطالعه :و روشمواد 

سال بود. در این تحقیق  44تا  20ی سنی آنها بین های فسا بودند که محدودهکنندگان به درمانگاهنفر از مراجعه 186شامل 

کرار، تسه بار  ضمن و گیری شداندازه و کالیبر قدسنج های آنتروپومتری با کمک متر، ترازو،نامه کتبی اندازهپس از اخذ رضایت

 خواهدگرفت.اس مورد تجزیه و تحلیل آماری قراراسپیافزار اسها پس از ورود به نرمشد. دادهمیانگین آنها محاسبه

بین و  امده مشکالت کیفیت و طول مدت خواب با میزان فعالیت فیزیکی ارتباط مستقیم داشتطبق نتایج بدست: هایافته

صورت جز به های آنترومتریک بهیپیتزبورگ )مشکالت خواب( و الگوی غذایی ناسالم با شاخصهای خواب پرسشنامه اغلب وجه

 .دار وجود داشتجز ارتباط مستقیم معنی

های صفیزیکی و شاخ در نتایج نهایی این مطالعه ارتباطی مستقیم بین مشکالت خواب با میزان فعالیت :گیرینتیجه

اید عوامل بی علت و معلول تعیین نوع این ارتباط و تعیین رابطهانتروپومتریک و الگوی غذایی ناسالم حاصل گشت. برای 

 ای با حجم نمونه بیشتر در این زمینه انجام داد.داد و مطالعات مداخلهکننده را تا حدامکان کاهشمخدوش

  پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگکیفیت خواب، چاقی، آنتروپومتری، :واژگان کلیدی 
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 استئوآرتریت دارای افراد در چربی بافت از مترشحه های هورمون سطح بررسی 

 3سیده مکیه موسوی -2 ادیب ولی بیگی-)نویسنده مسئول( 1دکتر رضا همایونفر 

 فسا پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته .1

 فسا پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته .2

 افس پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته .۳

 شرایط ..یشودم محسوب مسن افراد در ناتوانی و درد اصلی علت و آرتریت شکل شایعترین استئوآرتریت :سابقه و هدف   

 .ببریم نام را ... و خون، دقن بودن باال آدیپوکینها، میتوانیم که دارند عمدهای نقش بیماری این پیشبرد و پیدایش متابولیک در

 .باشند هداشت نقش استیوآرتریت روند در است ممکن که مینماید ترشح آدیپوکینهایی چربی بافت که است شده مشخص

 استئوآرتریت است. دارای افراد در چربی بافت از مترشحه های هورمون سطح بررسیهدف از این مطالعه 

 بیماران فرن 181 از خون نمونه آن در که باشد می مقطعی-تحلیلی ی مطالعه یک پژوهشی طرح این : مواد و روش ها  

 روش به سفاتینوی و رسیستین آدیپونکتین، لپتین، سطوح . شد گرفته کنترل گروه بعنوان نفر 262 و استیوآرتریت دچار

 .شد گیری اندازه بیماران این در الیزا

 بگونه داشت، اریمعناد تفاوت کنترل گروه و OA گروه بین انسولین و FBS سطح شد، انجام که ای درمطالعه : یافته ها  

 OA گروه در ورسیستین آدیپونکتین لپتین، ویسفاتین، سطح همچنین .برخورداربود باالتری سطح از OA گروه در که ای

 بود OA با آن دارمعنا ارتباط ی دهنده نیزنشان پروفایل لیپید بررسی.بود باالتر معناداری بصورت کنترل گروه به نسبت

 .داشت مستقیم ارتباط TG و LDL مورد در و معکوس ارتباط این HDL درمورد که

 

 نقش ی کننده پیشنهاد OA گروه در مطالعه، در بررسی مورد های آدیپوکین سطح بودن باالتر : گیری نتیجه   

 .میکند تاکید OA روند بر چربی بافت متابولیک نقش بر و باشد می زانو OA پیشرفت و ایجاد در آنها

 

 .ویسفاتین رسیستین، آدیپونکتین، لپتین، آدیپوکین، چاقی، استیوآرتریت، : کلیدی واژگان   
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 ران بررسی تاثیر دو روش بیمارنما و سخنرانی بر خودکارآمدی پرسنل درمانی در مراقبت از بیما

 مزمن

 3زینی جهرمی م ,2حجت  م , 1رحمانیان ز 

 دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم.ایران, دانشجوی پرستاری -1

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی جهرم.ایران ,دکترای پرستاری -2

 مربی دانشگاه علوم پزشکی جهرم.ایران,کارشتاس ارشد آموزش داخلی و جراحی -3

 چکیده

بود مزمنرا به یماران: با استفاده از روشهای آموزش موثر می توان  خود کارامدی پرسنل درمانی در امر مراقبت از بمقدمه

انی  در سنل درمتأثیر روش های بیمارنما و سخنرانی بر خودکارآمدی در عملکرد بالینی پربخشید. پژوهش حاضر با هدف 

 شد.مراقبت از بیماران مبتال به بیماری مزمن اجرا 

ن  ت ویژه مزممراقب : این، یک مطالعه نیمه تجربی می باشد . جمعیت مورد مطالعه شامل پرسنل درمانی  بخش مواد و روشها

ه دو گروه سخنرانی بو با تخصیص تصادفی،  نفر از آنان با روش سرشماری  65بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جهرم که 

 زقبل و بعد ا ،رمانی دخودکارامدی در عملکرد بالینی پرسنل  ع آوری داده ها، پرسشنامهجهت جم و بیمارنما تقسیم شده اند.

مستقل استفاده  و آزمون های آماری تی زوج و تی 16نسخه  SPSSجهت تحلیل داده ها، از نرم افزار مداخله تکمیل شد. 

 شد.

 بیمارنما، خنرانی واختالف آماری معنی داری بین میانگین نمره خودکارآمدی قبل و بعد از مداخله در دو گروه س: نتایج 

اری داری معنی ، بین میانگین نمره خودکارآمدی قبل از مداخله در دو گروه، اختالف آم. همچنین(P<0/05وجود داشت) 

 .(p >0/05وجود نداشت)

رمانی ، در موجب ارتقاء بیشتر خودکارآمدی پرسنل د ,ارنما نسبت به روش سخنرانی: آموزش به روش بیمگیری نتیجه

 مراقبت از بیماران مزمن ، گردید.

 بیمارنما ، سخنرانی ، خود کارآمدی، بیماری مزمن: ها واژه کلید
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 مجازی تلفن همراه بررسی ارتباط بین رضایتمندی زناشویی و استفاده از شبکه های 

  1رحمانیان ز ,2حجت  م , 3جهرمی مزینی 

 دانشجوی پرستاری. دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم.ایران -1

 دکترای پرستاری.استادیار دانشگاه علوم پزشکی جهرم.ایران -2

 کارشناس ارشد آموزش داخلی و جراحی مربی دانشگاه علوم پزشکی جهرم.ایران -۳

ساسات اشویی، احرضایتمندی زن و شوهر از یکدیگر می باشد. رضایتمندی زن ترین نقش استحکام کانون زندگیمهم مقدمه:

قه به که عال شبکه مجازی به گونه ای است که به کاربرانی می باشد. عینی از خشنودی، رضایتمندی و لذت تجربه شده

 دهد.های خود با دیگران دارند، این امکان را میها، افکار و فعالیتمندیگذاری عالقهاشتراک

جهرم در سال  نفر از زوجین شاغل در شهرستان 100مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که بر روی  روش کار:

 ستفاده شدهارافیک انجام شد. در این پژوهش از دو ابزار رضایتمندی زناشویی انریچ و یک پرسش نامه اطالعات دموگ 1۳96

آزمون ا استفاده از کدگذاری شده وب19نسخه  SPSSافزار علمی ا استفاده از نرمها بآوری اطالعات، دادهاست. پس از جمع

 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. کروسکال والیس

شان دی زناشوییضایتمنرمیزان استفاده متفاوت )کم، متوسط و زیاد( از شبکه های مجازی در زنان و مردان بر روی  یافته ها:

-وشهگطف منفی و اهش عواکدر بین افراد برونگرا با افزایش میزان ارتباطات و اعتماد به نفس و نیز با  تأثیری نخواهد داشت.

 گرا بطور معکوس استگیری همراه است که این مسئله در بین افراد درون

 رد.ار وجود نداافزنرم  رضایتمندی مندی زنان و مردان با میزان استفاده مردان و زنان ازتفاوت معناداری بین  نتیجه گیری:

 رضایتمندی-رضایتمندی زناشویی– شبکه مجازی کلمات کلیدی:
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  بررسی تفاوت سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی بر حسب انتخاب روش زایمان در زنان نخست زای شهر

 بندرعباس

 ادآبادیعلی صفری مر -سکینه دادی پور 

 دانشگاه اشت،بهد دانشکده ناباروری، و باروری تحقیقات مرکز سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش دکتری دانشجوی -1

 .ایران بندرعباس، هرمزگان، پزشکی علوم

 تهران، شتی،به شهید پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ، سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش دکتری دانشجوی -2

 ایران

 چکیده    

 یاشن ریرگ و مم زانیمانجام سزارین در سطح جهانی گسترده ترین عمل جراحی مربوط به زایمان بوده و . :هدف و سابقه 

 ابانتخ حسب بر تیبهداش اعتقاد الگوی های سازه تفاوت هدف تعیینمطالعه حاضر با . است یعیطب مانیهفت برابر زا آناز 

 . بندرعباس  صورت گرفت شهر زای نخست زنان در زایمان روش

ای زمادر باردار نخست  210ع مقطعی است که بر رویتحلیلی از نو-این تحقیق یک پژوهش توصیفی  مواد و روش ها:

یبی از خوشه ای و انجام شد. نمونه گیری ترک 95درمانی منتخب شهر بندرعباس در سال –مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

و آزمون های   SPSS 18زارتصادفی ساده بود داده ها به وسیله پرسشنامه روا و پایا شده جمع آوری شد و با استفاده از نرم اف

   تحلیل قرار گرفت. مورد تجزیه و  05/0عنی داری طرفه در سطح م یک واریانس آماری توصیفی و استنباطی کای دو و آنالیز

ایمان به روش       زنان مورد مطالعه قصد انجام ز  بود.  بیست و شش درصد 56/24 ± 96/4میانگین سنی زنان    یافته ها:

 6۳/6 زایمانی ایه روش معایب و مزایا از مادران آگاهی نمره قصد  انجام زایمان طبیعی را داشتند. میانگین %8/7۳سزارین و 

 (.p >05/0ود)دار ب بود.  بین تمامی سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی با انتخاب روش زایمان ارتباط از نظر آماری معنی

  کنار ردخطرات سزارین توسط مراکز بهداشتی  الس های آموزشی در زمینه عوارض وبرگزاری مداوم ک نتیجه گیری :

 اقدام جهت رار گرفته و، شناسایی موانعی که بر سر راه مادران جهت انتخاب زایمان طبیعی ق  بارداری دوران های    مراقبت

 اهش سزاریند در کمرتفع  نمودن  آنها با هدف اعتماد هر چه بیشتر مادران جهت  انجام زایمان  به روش طبیعی می توان

 های غیر ضروری موثر   واقع گردد. 

   .ست زا ، الگوی اعتقاد بهداشتیروش زایمان ، زنان نخکلید واژه: 
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 1396تنش روانی پرستاران  بیمارستان های دولتی قم در سال  بررسی 

 2، سمیه بختیاری زاده1زهره قمری زارع 

 قم، قم، ایران؛ واحد دانشگاه آزاد اسالمیمربی، گروه پرستاری،  -1
 قم، قم، ایران؛ واحد اسالمی دانشجوی پرستاری، عضو انجمن علمی گروه پرستاری ، دانشگاه آزاد -2

 

 چکیده

تاران به رای پرسیکی از مسائل شایع در حرفه پرستاری است که می تواند عواقب متفاوتی را بتنش روانی  مقدمه و هدف:

 و مراقبت تکیفیتاف و پرستار ضعیف عملکرد نهایت در و روانی و جســمی بیماریهای بروز با بطوریکه ،باشدداشته  دنبال

ه ان صورت گرفتدر پرستار تنش روانی لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین؛ می باشد ارتباط در مارانیب جان امنیت همچنین

 .است

 

و  های آموزشی شهر قم بودند که به روش تمام شمارینفر از پرستاران بیمارستان ۳08واحدهای مورد پژوهش واد و روشها:م

ها پس از بود. داده تنش روانی اوسیپو سؤالی 10آوری داده پرسشنامه مطابق با معیارهای ورود انتخاب شدند. ابزار جمع

 های آماری توصیفی استفاده شد.گرفته و از آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرارSpssافزارآوری توسط نرمجمع

 

ندارد و انحراف استا 48/2داد که میانگین تنش روانی برابر با های تحقیق بر روی پرستاران تحت بررسی نشانیافتهیافته ها:

می  زیاددارای تنش ( ٪ 8/6)دارای تنش روانی متوسط و کمترین نمونه ها  (4/47) بیشترین درصد پرستارانباشد و می 85/0

 ن متغیراد که بیدتعلق گرفت. همچنین این مطالعه نشان « من اخیراتحریکپذیرشدهام»بیشترین میانگیــن به گویه باشند.

 رد.ارتباط معناداری وجود نداتنش روانی با متغیر جنس، سن، بخش محل کار، سابقه کار و وضعیت استخدامی

 

 وسط با توجه به اینکه نزدیک به نیمی از پرستاران مورد مطالعه دارای تنش روانی در حد متنتیجه گیری: 
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 ه بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان و رفتارهای بهداشتی مرتبط در بین دانش آموزان رشت

 تجربی مشکین شهر

  4علیرضا مرادی ، 3سعید بلیاد  ،2یاسمن پناه زاده ،1نوید بابایی 

 

 یرانا  -کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  -1

 دانش آموز رشته تجربی مقطع پیش دانشگاهی مدرسه استعداد های درخشان فرزانگان مشکین شهر -2

 ایران –مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  –کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده پرستاری  -۳

 یرانا -تحقیقات دانشجویی ، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل کمیته  -4

 

 :چکیده طرح 

امل وجه به عوهمیت تامروزه در بسیاری از کشورهای جهان ، حکومت ها و حرفه های مرتبط با سالمت به طور روز افزونی ا

ر توجه الوه بعم موضوعاتی که امروزه اجتماعی تعیین کننده سالمت را تصدیق میکنند. بهداشت دهان و دندان از اه

ر بمالکی  DMFTاشخاص و خانواده ها  ، دولت و سیاست گذاری بخش سالمت را بخود معطوف کرده است. شاخص 

 قدر این تحقی ی است.تعیین میزان وکیفیت رفتار های بهداشتی در ارتباط با عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاس

 ۳0۳داد د و تعموزان رشته تجربی مشکین شهر بعنوان نمایندگان سالمت در خانوار انتخاب گردیجامعه آماری دانش آ

داده های  ومدرسه به صورت کامال شانسی پخش گردید  7درصد دختران در  60درصد پسران و  40پرسشنامه به نسبت 

بعنوان  P<.05ن سی قرار گرفت و میزامورد تجزیه و تحلیل و برر 17نسخه  SPSSبدست آمده از پرسشنامه با نرمافزار 

 یشته تجربردانش آموزان  نیدر ب DMFTشاخص سطح معنادار برآورد ها در نظر گرفته شد. در داده های بدست آمده 

 ار DMFTخصه شا از مقدار 1.74سبه شد.محا ۳.87 ± ۳.4درصد داده معقول بدست آمده  ،  95.1 نیشهر و درب  نیمشک

ا نشان امتری داده هتحلیل غیرپار.دهندیپرشده به خود اختصاص م یشاخصه را دندان ها نیا از 1.56و  دهیپوس یدندان ها

( p value = .88)بارز  داد رفتار های اتخاذی دانش آموزان با مقدار شاخص رابطه معناداری ندارند ولی تکرر رفتار بصورت

هده معنادار مشا اجعه به دندانپزشک و میزان شاخص ارتباطدارد همچنین بین زمان آخرین مر DMFTارتباط معناداری با 

کنترل  اند درشد. پیش بینی میشود در صورت اتخاذ سیاست های صحیح از سوی دولت و دیگر مراجع ذیربط میزان میتو

 2015تا سال  WHOبهداشت دهان و دندان مفید واقع شود. این برآورد نشان میدهد که مشکین شهر از اهداف 

(DMFT<1 عقب است و نیازمند اتخاذ سیاست های جدی در جهت کاهش این مقدار در افراد در سنین رشد )نگه  ثابت و

 داشتن این شاخص در بین افراد جامعه آماری است.

 

 دندان ، رفتار های بهداشتی ,، دهان  DMFT کلمات کلیدی :
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 بررسی ارتباط بین سالمت معنوی با کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی 

  زینی جهرمی م ,سعادتمند و   ,رحمانیان  ز 

 دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم.ایران ,دانشجوی پرستاری -1

 مربی دانشگاه علوم پزشکی جهرم.ایران ,کارشناس ارشد مراقبت های ویژه -2

 مربی دانشگاه علوم پزشکی جهرم.ایران ,کارشناس ارشد آموزش داخلی و جراحی -۳

. برخی محققان اثیر گذاردسالمت معنوی که ممکن است بر کیفیت زندگی ت  ,های مهم سالمت از جنبه :مقدمه و هدف

همی جهت ممنابع  اند که معنویت ارتباط زیادی با سالمت کلی فرد دارد، به طوری که مذهب و معنویت بعنواننشان داده

ا هدف بررسی ارتباط بین سالمت معنوی با کیفیت ب این پژوهش. شودزای زندگی در نظرگرفته میسازگاری با وقایع تنش

 زندگی بیماران همودیالیزی انجام شده است. 

کی دانشگاه علوم پزش بیمار تحت درمان با همودیالیز بیمارستان وابسته به 95در این مطالعه توصیفی تحلیلی  روش مطالعه:

 و توصیفی رآماها با استفاده از مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری از نوع در دسترس بود. داده 1۳96جهرم در سال 

 تحلیل قرار گرفت.  مورد تجزیه و واریانس( آنالیز ن، تی تست، آزمون)ضریب همبستگی پیرسو استنباطی آمار هایآزمون

ای پژوهش سطح سالمت معنوی اکثر واحدهدرصد( و  86)دگی های پژوهش میانگین نمره کیفیت زنمطابق با یافته ها:یافته

د. اما مشاهده نگردی داری بین نمره کلی سالمت معنوی و کیفیت زندگیمتوسط بود. همبستگی معنی درصد( در حد 1/68)

تماعی با کرد اجبین بعد سالمت وجودی با ابعاد خستگی، سالمت عاطفی، عملکرد اجتماعی و سالمت عمومی و نیز بین عمل

 داری مشاهده گردید.سالمت معنوی همبستگی مثبت و معنی

هت جاهکارهایی ندگی و کشف رهای تاثیر گذار برکیفیت زهای بیشتر به منظور بررسی جنبهانجام پژوهش گیری:نتیجه 

 شود.بهبود آن توصیه می

 : دیالیز، سالمت معنوی، کیفیت زندگیهای کلیدیواژه
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 بررسی رضایتمندی و یادگیری کارورزان از آموزش تلفیقی 

  زینی جهرمی م ,پرندآور ن   ,رحمانیان  ز 

 هرم.ایراندانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ج ,دانشجوی پرستاری-1

 کی جهرم.ایرانمربی دانشگاه علوم پزش ,کارشناس ارشد مامایی -2

 مربی دانشگاه علوم پزشکی جهرم.ایران ,ش داخلی و جراحیکارشناس ارشد آموز -۳

 یت یافته وتی اهمسال های اخیر مهارت انجام معاینه فیزیکی به طور فزاینده ای در حرفه های مراقبت بهداش در مقدمه:

هدف تعیین  با رحاض یادگیری مؤثر و پایدار این مهارت ها از جمله اهداف اصلی برنامه آموزش پزشکی بوده است. پژوهش

 معاینه فیزیکی انجام گردیده است. رضایتمندی و یادگیری کارورزان از آموزش تلفیقی دردرس

در  1۳9۳-94صیلی نفر از کارورزان ترم سوم فوریت پزشکی در نیمسال اول تح 20این مطالعه اقدام پژوهی بر روی :  روش

دند. رکت کرشدانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام گرفت. کلیه کارورزان در درس معاینه فیزیکی به روش آموزش تلفیقی 

ت ارزیابی ( و جه=0.9نشجویان از این روش آموزش تلفیقی توسط پرسشنامه روا و پایا ارزیابی شد)رضایت مندی دا

ه بود مقایس ئه شدهیادگیری کارورزان، نمرات کارورزان با نمرات کارورزان سال قبل که تدریس با روش آموزش متداول ارا

 گردید. 

نها در ث نه تح حال و معاینه بالینی محسوب می شود این بحیکی از مهمترین مباحث سالهای اخیر علم پزشکی شر بحث:

ه فوریت درحیط سطوح آکادمیک، بلکه در شرایط عملیاتی نیز بسیار مهم تلقی می شود اما فراگیری صحیح این مهارت ها

 .ی دهدمهای پزشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که خط مشی اصلی تشخیص و درمان را به خود اختصاص 

 موس تر شدناعث ملب رضایت کارورزان از اجرای آموزش تلفیقی با مواردی نظیر اینکه استفاده از فیلم آموزشییافته ها: 

یش داده اینات افزاجام معمطالب نظری و نحوه انجام مهارت ها گردیده و آموزش همتایان انگیزه آنان را برای یادگیری نحوه ان

د اول دیده شوزش متدتفاوت معناداری در نمرات کارورزان با دو روش آموزش تلفیقی و آم است موافق و کامال موافق بودند.

(,p=0.005 df=40, t=-2.96) ه روش آموزش تلفیقی نمرات بیشتری و کارورزان با روش آموزش متداول نسبت ب

 .داشتند

زش ارائه یری آموآن ها را برای یادگ: تلفیق روش های مختلف آموزشی ضمن افزایش رضایت کارورزان، انگیزه نتیجه گیری

 شده افزایش می دهد.

 رضایتمندی، یادگیری، کارورزان، آموزش تلفیقی، فرایند نوین تدریس واژگان کلیدی:
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 Self-efficacy of hemodialysis patients in Jahrom city 

 Zeinijahromi M.1,rahmanian Z2. 

 

1. Msc of Critical Care Nursing, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom , Iran 

2.student of nursing. , Jahrom University of Medical Sciences , Jahrom , Iran 

 

Introduction: Patients with chronic renal failure are confronted with many physical and 

psychological stresses. One of the effective factors in improving the quality of hemodialysis 

patients is self-efficacy, which means assuring the individual of the ability to carry out his or 

her own caring behaviors under specific conditions. Considering the importance of self-

efficacy in coping with illness and having a successful life, the researchers decided to put in 

place plans for improving self-efficacy in this population of patients and increasing self-

esteem in the treatment plan. 

Materials and Methods: This descriptive analytical study included all hemodialysis patients 

who had read and write literacy, auditory, verbal and verbal ability to answer questions that 

had been under treatment for at least one year and had been covered by Motahari Hospital's 

dialysis center. Sampling was done by counting method. A two-part questionnaire was used 

to collect information. The first part contains demographic information. The second part 

consists of a self-efficacy self-assessment questionnaire consisting of 29 questions of 5 

options. In order to determine the self-efficacy score, the mean and standard deviation of 

scores were calculated first and then, taking into account the upper limit and the lower limit, 

the sum of the mean values and the standard deviation scores were made The data are 

analyzed by the use of spss21 software for data analysis 

Results: Autoimmunity score in samples was 56.6 ± 1.2. Self-efficacy score in married 

people (57.5 ± 11.5) was higher than single subjects (44.2 ± 6.0 and p less than 0.001). Self-

efficacy was significantly higher in subjects over 60 years of age than those under 60 years of 

age. The autoimmune score in those without a history of kidney disease (62.3 ± 11.5) was 

higher in those with a history of kidney disease (55.5 ± 11.8 and p <0.05). However, there 

was no significant relationship between the degree of self-esteem with gender, number of 

children, the cause of kidney disease, economic status, occupational status, history of kidney 

disease in the family, duration of disease and duration of treatment with hemodialysis. 

Conclusion: Given the low self-efficacy score in people under 60 years of age, single and 

longer illness, it can be concluded that these three groups should be given more attention and 

plans to improve the self-efficacy in hemodialysis patients' Include in Jahrom city. 

Keywords: Self-efficacy-Hemodialysis-Chronic Kidney Failure 
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  1393بررسی کیفیت هوای شهر شیراز از نقطه نظر آالیندهای معیار در سال 

 2، امینه فدایی نسب2، نسیمه قاسمی زاده1محسن حیدری 

پزشکی هرمزگان،  گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علومعضو هیئت علمی  -1

 . بندرعباس، ایران

 عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران. -2

 چکیده

ه طر ابتال بایش خفزامروزه آلودگی  هوا یکی از مهم ترین عوامل خطر سالمتی می باشد. مواجهه با آلوگی هوا سبب اهدف:

در دنیا  طر مرگخبیماری های حاد و مزمن و حتی مرگ می گردد. بر اساس گزارش بانک جهانی، آلودگی هوا چهارمین عامل 

 ر شیراز ازوای شههمی باشد و از هر ده مرگ یک مرگ منتصب به آلودگی هوا بوده است. هدف از این مطالعه  بررسی کیفیت 

 می باشد. 1۳9۳معیار در سال نقطه نظر آالینده های 

ظت اره کل حفااز اد در این مطالعه توصیفی داده های کیفیت هوای شیراز آنالیز شدند.داده های ساعتی کیفیت هواروش کار:

 محیط زیست فارس دریافت شد. سپس داده ها پردازش شد و برای زمان های مختلف متوسط گیری شدند.

، 91.42بر در فصل گرم به ترتیب برا 2SOو  10PM ،2.5PM ،3Oدر این مطالعه مشخص گردید که میانگین غلظت یافته ها:

  81.24،62.16، 61.49میکرو گرم بر متر مکعب و در فصل سرد به ترتیب برابر  25.258و   68.249، 46.21

ینده در فصل گرم و غلظت آال 3Oو 10PMمیکرو گرم بر متر مکعب می باشد. بنابراین غلظت آالینده های 33.287و

ابر ) به ترتیب بر 2SOو 10PM ،2.5PMدر فصل سرد  بیشتر است. غلظت متوسط سالیانه آالینده های 2SOو 2.5PMهای

 میکرو گرم بر متر مکعب( فراتر از حد استاندارد می باشد. 89.274و  21.23، 42.16

ور از سوخت به ویژه ناشی از عدم حذف سولف2SOدر شیراز می توان به باال بودن میزان 2SOاز دالیل باال بودن میزان نتیجه:

احتراقی در منابع  فرایند های 2NOو  2SOگازوئیل در بحث حمل و نقل و استفاده از مازوت در صنعت اشاره کرد. منابع اصلی 

تراقی ز منابع احفاده اه دلیل سرد بودن هوا و استثابت و متحرک می باشد و بنابراین غلظت باالتر آنها در نیمه دوم سال ب

وی دیگر، سر است. از انتظا بیشتر و البته احتمال بیشتر رخ دادن پدیده وارونگی ) کاهش ارتفاع اختالط آالینده های هوا( قابل

ا، رطوبت و نور ه، هیدروکربن  xNOازن یک آالینده ثانویه می باشد و عمدتا در اثر بر هم کنش پیش ساز های آن مانند 

صول گرم فر، در خورشید در اتمسفر تولید می گردد. شرایط برای تولید این آالینده به خصوص فالکس نور خورشید باالت

ی مناسب ستراتژی هاتخاذ اابیشتر فراهم است.به طور کل کیفیت هوای شیراز فراتر از استاندارد ها بوده بنابراین الزم است با 

 بد.کیفیت هوا بهبود یا

 آلودگی هوا، شیراز، ذرات معلق، آالینده های گازی کلید واژه:

  



 هشتمین کنگره دانشجویی کمیته تحقیقات شبکه همکار جنوب

 1396بهمن  12-13 –دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 

P-148 

 آینده نگر  طب فشاری روشی نوین در کاهش شدت درد قاعدگی  یک مطالعه مروری 

 علی   ، 2علی عباسی جهرمی  ، 1وحید زارعان   ،1علی مقربی  ، 1 سید حامد حجتی ،  1حمیدرضانوشادی

  3رزمجو سجاد ، 3  قانعی خو

 جهرم، جهرم، ایراندانشجوی کارشناسی هوشبری و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی  -1
 عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران -2

 جهرم، جهرم، ایراندانشجوی کارشناسی اتاق عمل و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی  -3

 

رضه این عا ست.ردار ا: درد قاعدگی یکی از شایع ترین مشکالت زمان باروری  می باشد که از شیوع باالیی برخوسابقه و هدف

وره شامل دیسمن عالوه بر اینکه تبعات جسمانی برای زنان دارد سبب بروز مشکالت روانی و اجتماعی نیز می شود.درمان

 ارای عوارضد د اما درمان دارویی و غیر دارویی می باشد که در این میان دارو ها تاثیرات خوبی را از خود نشان می دهن

یاری از وجه بسدلیل در سال های اخیر روش های غیر دارویی نظیر طب فشاری کانون ت جانبی فراوان می باشند.به همین

 مطالعات بوده است.

گی،روش رد قاعداین مطالعه مرور جامع و عمیقی با استفاده از شبکه جهان گستر با کلید واژه های :دروش جست و جو: 

 20تعداد  می باشد که 2017الی  2010زمانی سال طحالی در محدوده  6های غیر دارویی کاهش درد، طب فشاری،نقطه 

رسی و ب   M1edlib،Iran Medex،Iran Doc،Pub Med،Eric،Pro Questمقاله در پایگاه های ایرانی و بین المللی 

 یافته های پژوهش از بین آن ها استخراج گردید.

ی دارای رمان دارویدست که باشد اما الزم به ذکر ا به طور کلی درمان دیسمنوره بر دو نوع دارویی و غیر دارویی مییافته ها:.

اده از ر شده استفارض ذکعوارض جانبی نطیر تهوع و استفراغ، سوء هاضمه، اختالل صفراوی، اسهال و... می باشد.با توجه به عو

 اری یکی ازفش .طبروش های غیر دارویی جایگزین که دارای عوارض کمتر و کم هزینه تر هستند مورد توجه قرار گرفته است

حالی )سان ط 6قطه روش های غیر دارویی نسبتا ارزان، دارای عوارض جانبی کمتر، غیر تهاجمی و از شاخه طب سوزنی است.ن

.که خلفی استخوان تیبیا قرار دارد انگشت باالتر از قوزک داخلی پا در قسمت 4( یکی از این نقاط می باشد که sp6-یین جیائو

 ربرد دارد.درد کا اختالالت ژنیکولوژی، ادراری تناسلی، گوارشی،ضعف،کاهش فشار خون و زایمان بیبه طور گسترده ای در 

عوارض  دارای با توجه به عوارض و مشکالت ذکر شده استفاده از روش های جایگزین مانند طب فشاری  که نتیجه گیری:

ه استفاده از آن می کروشی آسان و کاربردی می باشد طحالی  6کمتر و کم هزینه تر هستند باید مورد توجه قرارگیرد. نقطه 

شتر وهش های بیت و پژتواند نیاز به روش های دارویی را کاهش دهد.اما الزم به ذکر است که این روش هنوز نیازمند تحقیقا

 میباشد.

 طحالی 6نقطه  -4ب فشاری ط -۳وش های غیر دارویی کاهش درد ر -2رد قاعدگی د -1کلمه های کلیدی: 
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  ری و بعد از جراحی سزارین یک مطالعه مرودر کاهش بروز تهوع واستفراغ حین طب فشاری روشی نوین

 آینده نگر
 علی  ،2علی عباسی جهرمی ، 1سعید نیکویی  ، 1علی مقربی  ،1حجتی سید حامد،  1حمیدرضانوشادی

 4نحله پرنداور  ، 3علی رازقی ، 2خوقانعی 

 جهرم، جهرم، ایراندانشجوی کارشناسی هوشبری و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی  -1
 عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران -2

 جهرم، جهرم، ایرانلوم پزشکی دانشجوی کارشناسی اتاق عمل و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه ع -۳
 انیرا-هرمعلوم پزشکی ج-کارشناسی ارشد مامایی -4

 

ن جراحی یزان ایامروزه سزارین یک عمل جراحی بسیار شایع در حیطه جراحی زنان می باشد؛ به طوری که مسابقه و هدف: 

این نوع  درصد تخمین زده شده است همچنین قابل ذکر است که روش انتخابی بی هوشی برای  ۳/27ن تقریبا در جها

هوع و ون و تجراحی اکثرا بی حسی نخاعی می باشد.که از شایع ترین عوارض این نوع بی حسی را می توان افت فشار خ

ثال مند به طور میباش استفاده می شوند نیز دارای عوارض استفراغ نام برد. دارو های رایج که برای کنترل تهوع و استفراغ

روزه رض فوق، امو عوا داروی اندانسترون باعث سردرد،اسهال و افزایش گذرا در آنزیم های کبدی می شود. با توجه به مشکالت

 ه است.روش های جدیدی مانند طب فشاری که کم هزینه تر و دارای عوارض جانبی کمتراست مورد توجه قرار گرفت

 Google,Google Schoolar Medlib, SID, Science تیم پژوهشی با استفاده از مرورگرهای: روش جست و جو:

Direct, Up To Date, Iran Medex ازبین کلیدواژه های طب فشاری،تهوع  2015-2010مقاله از سال  50تعداد-

   انتخاب و یافته های پژوهش از بین آنها استخراج گردیده است. استفراغ، سزارین  ، بی حسی نخاعی 

شاخه طب  ی  و ازطب فشاری یکی از روش های غیر دارویی نسبتا ارزان، دارای عوارض جانبی کمتر، غیر تهاجم :یافته ها

ن به در بد خاصیسوزنی  است با این تفاوت که در طب فشاری برای تحریک نقاط هدف نیازی به سوزن نمی باشد. نقاط 

( P6ه پریکاردیوم)نقط د.عنوان نقاط فشاری  شناخته شده اند. که تحریک و فشار بر این نقاط باعث بروز اثرات متفاوتی می شو

وع ود حالت تهعث بهبسه انگشت باالتر ازچین مچ درسمت کف دست بین دو تاندون فلکسور قرار دارد که فشار بر این نقطه با

 سند و مرکزز می رتکانه های حسی که در اثر تحریک این نقطه به وجود می آیند به نحو مبهمی به مغ و استفراغ می شود.

 استفراغ را غیر حساس می کنند، و به طورغیر مستقیم باعث باعث کاهش تهوع و استفراغ میشوند.

روش های  فاده ازاستفراغ است باتوجه به عوارض و مشکالت دارو های مورد استفاده برای جلوگیری از تهوع: نتیجه گیری

همی نقاط مبوز چه هناگرتند باید مورد توجه قرار گیرند.جایگزین مانند طب فشاری که دارای عوارض کمتر و کم هزینه تر هس

ر پژوهش اما میتوان با به کار گیری آن د (  و تاثیر ان بر تهوع و استفراغ وجود دارد.6-در خصوص تحریک نقطه پریکاردیوم)پ

 مختلف این نقاط مبهم را برطرف نمود. های

 تفراغ، سزارین، بی حسی نخاعاس-ع طب فشاری،تهو کلمه های کلیدی:
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  میزان شیوع هپاتیتB وC 96تا  95 یدر بیماران تاالسمی شهرستان بندرعباس در سالها 

 علی شیبانی ،مریم آتش سخن  ،سید حسن رییسی 

 
 بندرعباس کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی -1

 

برای این  اری راتاالسمی ماژور یکی از شایعترین اختالالت خونی با منشا ژنتیکی بوده که معضالت بسی مقدمه و هدف :

وز وض ریسک برعلی در وبیماران به وجود می آورد. انتقال خون در افزایش بقاء و عمر بیماران تاالسمی کمک کننده می باشد 

العه بررسی میزان را افزایش می دهد هدف از این مط Cو   Bاتیت یکسری بیماری را از جمله ی عفونت های ویروسی نظیر هپ

 در بیماران تاالسمی می باشدشیوع این هپاتیت ها 

به مرکز بیماری  96 تا 95بیمار مبتال به تاالسمی شهرستان بندرعباس که طی سالهای  120در این مطالعه،  :مواد و روش ها

ز یک ن اابرای بیمار  های خاص ابوریحان مراجعه نمودند مورد مطالعه قرار گرفتند . نمونه گیری به روش تصادفی ساده بود.

ون، مدت زریق ختپرسشنامه که شامل اطالعات دموگرافیک از جمله سن، جنس، سابقه دریافت واکسن هپاتیت، فواصل زمانی 

مورد بررسی و با  Anti-HBs,HBsAg,Anti HBc تفاده گردید. نمونه های بیماران از جهت زمان دریافت خون بود اس

 تایید شد.  RIBAآزمایشات االیزا نتایج مثبت توسط تست

 به مردان که بود الیح در این. بود( نفر5)  ٪4 و( نفر 17) ٪14در این مطالعه به ترتیب  Bو   Cشیوع کلی هپاتیت  نتایج :

( برای تایید نتایج  (PCRواکنش زنجیره ی پلیمراز از مطالعه این در. بودند شده ویروس این به آلوده زنان زا بیشتری نسبت

 استفاده گردید . 

ر این بین ددر بیماران تاالسمی با سابقه ی تزریق خون مکرر شایع بوده و  HBVو  HCVعفونت نتیجه گیری و بحث : 

ران ه این بیماکمک ب میزان فریتین ناشی از تزریق افزایش قابل مالحظه ی را نشان می دهد . افزایش میزان تزریق علی رقم

ای کبدی در هو همچنین آسیب  Bو   Cبرای جبران مشکالت خونی ولی با افزایش ریسک عفونت های ویروسی نظیر هپاتیت 

 نتیجه ذخیره بیش از حد آهن و فریتین به دنبال خواهد داشت .

 شیوع ,Cهپاتیت ,Bهپاتیت ,تاالسمی کلمات کلیدی :
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  ساله مراجعه  15-45 زنانو گرایش به باروری در  خانوادهی اجتماع-یفرهنگ عواملبررسی ارتباط بین

 جهرم ی درمانیکننده به مراکز بهداشت

 ه ، فجری 5 محمدی علی ، مرضیه4، طناز نصیری3، لیال فخرآوری2، مریم اسالمی نسب1حمیدرضا دولتخواه

 6زاهدی نیا

 کارشناس ارشد آمار، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران .1

 دانشجوی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران .2

 علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایراندانشجویی، دانشگاه  تحقیقات کمیته .۳

 دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران تحقیقات کمیته .4

 ندانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایرا .5

 ایرانکارشناسی ارشد پرستاری، بیمارستان پیمانیه، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم،  .6

 

 بخش ترین مهم از یکی، اقتصادی-اجتماعی ابعاد در خانواده و خانوار باالی اهمیت دلیل به ،باروری مطالعه مقدمه و هدف:

 بررسی و آن به مربوط مطالعات جمعیتی، نوسانات تعیین در باروری رنگ پر نقش دلیل به. است شناسی جمعیت علم های

ه با هدف بررسی ارتباط ؛ لذا این مطالعاست برخوردار فراوانی اهمیت از آن بر موثر فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، مختلف عوامل

 انجام گرفت. شهر جهرم ساله 15-45 زنانو گرایش به باروری در  خانوادهی اجتماع-یفرهنگ عواملبین 

 

داده  یگردآور ساله همسردار شهر جهرم صورت گرفت. جهت 15-45زن  502این مطالعه توصیفی بر روی  مواد و روش ها:

یل داده ها با استفاده از نرم . تجزیه و تحلاستفاده شد« 1۳79-یلیتکم» و «1۳94-همکاران و پیلتن» های ها از پرسشنامه

 شد.در نظر گرفته  05/0 زین یداریسطح معنانجام شد.  SPSSافزار 

 

. همچنین (r=0.353رهنگی خانواده ارتباط معنی داری مشاهده شد )ف-بین گرایش به باروری و عوامل اجتماعی یافته ها:

(. رابطه r=0.258. و دینداری )(r=-0.299(. ، جنسیتی پذیری جامعه )r=0.234گرایش به باروری با مشارکت اجتماعی )

 معنی داری داشت.

 

 اجتماعی کتش مشاربا توجه به ارتباط مشاهده شده، به نظر می رسد افزایش باورهای مذهبی و همچنین افزای نتیجه گیری:

 زنان می تواند نقش موثری در افزایش میزان گرایش به باروری ایفا کند.

 

 یو فرهنگ یاجتماع-یعوامل اقتصادخانوار،  ی، بارور واژه های کلیدی:
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  1395دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی،جهرم و پیام نور سال سالمت اجتماعی 

 4، مهناز قاسمی زاده3، فاطمه معروفی2، شیوا بیگی زاده1اعظم نامدار 

 .فسا، ایران گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا، .1

 .جهرم، جهرم، ایران درمانی درمانیگروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  .2

هرم، جهرم، ج درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه کارشناس بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، .۳

 .ایران

هرم، جهرم، ج درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه کارشناس بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، .4

 .ایران

این  اد دارد.بررسی سالمت اجتماعی و تالش برای ارتقای آن نقش مهمی در سالمت فردی و اجتماعی افر: هدفسابقه و 

انجام  1۳95ر سال مطالعه با هدف تعیین سالمت اجتماعی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی جهرم، پیام نور و جهرم  د

 .شد

علوم  نفر ازدانشجویان دانشگاه های 4۳7قطعی  بود که بر رویم -مطالعه حاضر یک مطالعه ی توصیفی :هامواد و روش

ار جمع آوری جهرم به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انجام شد. ابز 1۳95پزشکی جهرم، پیام نور  و جهرم در سال 

مه دارای نارسشپاین  اطالعات شامل پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندارد سالمت اجتماعی کییز بود.

جتماعی، انسجام سوال بوده و سالمت اجتماعی را در ابعاد سالمت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، ا 20

 آمار و 20 هنسخ  SPSSافزار  نرم از استفاده بااطالعات حاصله پذیرش اجتماعی و مشارکت اجتماعی بررسی می کند. 

 معنی سطح گرفتن نظر در با  T-TEST  ، ANOVA  اماری و آزمون( راف معیارمیانگین و انحفراوانی، درصد، )توصیفی

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد  05/0 داری

نفر( از  166درصد )۳8 نفر( دانشجویان زن و271درصد )62بود که  80/21±04/4میانگین سنی افراد مورد مطالعه :  هایافته

درصد  9/87می و درصد غیر بو ۳/5۳درصد( ساکن خوابگاه،  9/55بیشتر دانشجویان )درصد متأهل،  1/80آنان مرد بودند. 

 18/46±78/12 درصد از رشته خود رضایت داشتند. میانگین سالمت اجتماعی در دانشجویان مورد بررسی 7/86غیرشاغل و 

( و بعد 62/71±66/19)رین امتیاز  بود که پایین تر از سطح متوسط می باشد. در هر سه دانشگاه بعد انسجام اجتماعی باالت

گی اجتماعی، (را کسب کرده بود. بین میانگین انسجام اجتماعی، همبست54/۳8±15/15پذیرش اجتماعی کمترین امتیاز )

اعی، م اجتمپذیرش اجتماعی و مشارکت اجتماعی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود داشت. بین میانگین انسجا

ن نین بیمت اجتماعی و مشارکت اجتماعی و وضعیت تأهل تفاوت معنی داری وجود داشت. همچشکوفایی اجتماعی، سال

ین انسجام میانگ میانگین انسجام اجتماعی و همبستگی اجتماعی و وضعیت اشتغال تفاوت معنی داری وجود داشت و نیز بین

 .0.05>p ت معنی داری وجود داشتاجتماعی، سالمت اجتماعی و شکوفایی اجتماعی با رضایت از رشته تحصیلی تفاو

شتر ین مهم بیشود ا سالمت اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه پایین تر از متوسط و نامطلوب بود. پیشنهاد می :نتیجه گیری

 .م  گیردز انجامورد توجه قرار گیرد  و برنامه ریزی مناسب تری به منظور ارتقای سالمت اجتماعی این قشر آینده سا

 ، دانشجویسالمت اجتماع ،زییپرسشنامه ک :های کلیدیواژه 
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 هر بررسی رابطه مزاج باانگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهر بوش

 1395در سال 

 2*، شهنازپوالدی 1الهام بنائی 

 پزشکی بوشهردانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم  -1

 دکتری پرستاری، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. -2

 ر به اهمیترد. نظمزاج ضمن ایجاد تفاوت های فردی بر رفتار، توانایی و انگیزش های انسانی اثر می گذا سابقه و هدف:

نگیزش ااج با دف از این پژوهش بررسی رابطه مزانگیزش پیشرفت تحصیلی در کسب دانش و مهارت های علمی فراگیران، ه

 می باشد. 1۳95پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهر بوشهر در سال 

یی شهر بوشهر به نفر از دانشجویان پرستاری و ماما ۳00این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بر تعداد  مواد و روش ها:

 زاج مجاهدی ومصورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد تعیین  1۳95صورت تمام شماری در سال 

نسخه  spssالراند بود. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون کای دو توسط نرم افزار و-AMSپرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی 

 انجام شد. 22

( و دانشجویان با مزاج 2/۳0تر از بیشترین انگیزش پیشرفت تحصیلی)% نتایج نشان داد که دانشجویان با مزاج سرد و یافته ها:

گرم و خشک و  درصد دانشجویان با مزاج 9/2۳( برخوردار بودند. 4/22%سرد و خشک از کمترین انگیزش پیشرفت تحصیلی)

( %۳7و تر) سر سردپان درصد دانشجویان با مزاج گرم و تر، انگیزش پیشرفت تحصیلی خوبی داشتند. مزاج اکثر دانشجوی 4/2۳

شجویان وجود ( بود. ارتباط معنی داری بین مزاج و انگیزش پیشرفت تحصیلی دان7/29%و دانشجویان دختر سرد و خشک)

 (.=000/0pداشت )

زاج در صالح مانتایج حاکی از ارتباط مزاج با انگیزش پیشرفت تحصیلی است. بنابراین پیشنهاد می شود  نتیجه گیری:

 نجام شود تا افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی را فراهم آورد.دانشجویان ا

 مزاج، انگیزش پیشرفت تحصیلی، دانشجویان پرستاری و مامایی.واژه های کلیدی: 
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 A Survey on Patients Satisfaction with Hospitalizing costs and Hospital Services 

after Implementation of the Health System Plan in Jahrom City Hospitals in 

2015 
 Vahid Zarean1 . Fatemeh Forozan Jahromi2.Mitra Sadeghi3 

1. Bachelor of Anesthesiology, Member of Student Research Committee of Jahrom 

University of Medical Sciences,Jahrom, Iran. 

2.  Msc of critical Care Nursing, jahrom University of Medical Sciences,Jahrom, Iran. 

3. Bachelor of Scinence in Nursing, jahrom University of Medical Sciences,Jahrom, Iran. 

Background and Objective: The purpose of this study was to evaluate patients' satisfaction 

with hospitalizing costs and hospital costs after implementation of the health system plan in 

Jahrom city hospitals in 2015.  

Materials and Methods: This is a descriptive-correlation study. 556 patients hospitalized in 

Peymaniyah and Motahari hospitals were selected randomly. The data were collected using a 

questionnaire to determine the level of satisfaction with the provision of hospital services. To 

assess the validity of the questionnaire, the questionnaire was designed by the method of 

formal and conceptual validity and for confirmation of reliability, based on the Cronbach's 

alpha coefficient 0.89. Data were analyzed using abundance and percentage of abundance 

calculations, and also one way variance analysis through statistical SPSS-22 software. 

Findings: According to the results, satisfaction of hospitalizing costs and hospital services 

after implementation of health system plan in Jahrom city hospitals in nursing services, 

nutrition services, diagnostic services (radiology/laboratory), accounting, insurance and 

services Management are significantly different. In addition, these factors have had different 

outcomes in the two hospitals. 

Conclusion: In fact, according to the results, Peymaniya Hospital has a higher level of 

satisfaction in nursing services. However, in terms of the nutrition services, diagnostic 

services (radiology/laboratory), accounting and insurance, and Hospital management 

services, Motahari hospital had superior patients' satisfaction in comparison with Peymanian 

Hospital.  

Keywords: Satisfaction, Hospitalizing costs, Health system design, Hospital, Hospital 

services. 
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 تاران  بیمارستانهای دانشگاهپزشکان وپرس  کیفیت مراقبت های درمانی مندی بیماران بستری ازرضایت 

 علوم پزشکی جهرم

 3. صدیقه نجفی پور2. فاطمه فروزان جهرمی1وحید زارعان. 

 .کارشناسی هوشبری، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایراندانشجوی  .1

 .هرم، ایرانهرم، جکارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه، مربی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ج .2

 .، ایرانتهران تهران، یپزشک علوم دانشگاه ،یپزشک دانشکده ،یدکتر یدانشجو .۳

ها از نظر تکنیکی و خدماتی بوده و با درک کلی بیماران کننده کیفیت مراقبتمندی بیماران منعکسرضایت:هدف  و مقدمه

ایت شود  نیز مرتبط می باشد .این مطالعه با هدف تعیین میزان  رضو پرستار ارائه می از نحوه مراقبت که به وسیله پزشک

ستاران زشکان و پربستری در  بخشهای داخلی،جراحی و زنان بیمارستانهای  دانشگاه علوم پزشکی جهرم از پمندی بیماران

 انجام شد.   1۳88در سال بخش 

در ز بستری آنان روز  ا 5تا ۳که بین  یمارب400تحلیلی با روش مبتنی برهدف  روی  –این مطالعه توصیفی  :روش مطالعه

د و پایا  بو ی گذشت. انجام گرفت . ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای خود سا خته روام زنان و جراحی-های داخلیبخش

 .می نمود   ندازه گیریارعایت حقوق بیماران    – که رضایت  بیماران را در زمینه  کیفیت ارائه اقدامات درمانی و مراقبتی

 75تا  50 ،  صدکبه باال نشانه رضایتمندی باال 75صدک تعریف گردید. ) 75و 50. 25صدک میزان رضایتمندی را بر اساس  

تجزیه و با آمار   spssاز نرم افزار نشانه رضایتمندی پایین ،( داده ها  با استفاده  50نشانه رضایتمندی متوسط ، صدک 

 توصیفی و آنالیز واریانس دو طرفه مورد  تحلیل قرار گرفت.

 

د باال و ردرصد موا 24درصد مرد بود ند. میزان رضایتمندی از پزشکان  در ۳/۳۳درصد از بیماران بستری زن و 7/66  : نتایج

سبت به کیفیت ارائه در صد موارد ن 49درصد  موارد پایین بود وبطور کلی  بیماران در  51درصد موارد متوسط و در  25در 

درصد  2۳ر دارستان ت داشتند. میزان رضایت مندی بیماران از پرستاران بیمنگرش مثبپزشکان   اقدامات درمانی و مراقبتی

  ودر بخشها از پزشکان  درصد  موارد پایین بود. رضایت مندی بیماران بستری 51درصد موارد متوسط و در  26موارد باال ، در 

 (p=./0001) بیمارستان اختالف معنا داری داشتپرستاران بخش در دو 

لی ، های داخبخش  پزشکان . پرستاران: نتایج نشان می دهد که  رضایت بیماران بستری از عملکرد گیریبحث و نتیجه 

  مناسب العاتاط کسب ، ن ابیمار با پرستار و مناسب پزشک ارتباطو جراحی و زنان بیمارستانها  تقریبا با هم برابر می باشد . 

 درک بیماران، هب خدمات ارائه جهت فیزیکی محیط ، مارانیب به موزشآ ،  مارانیب توسط  درمان و یصیتشخ روند خصوص در

 مندی رضایت هایتان و مراقتبی سیستم به نسبت بیماران درک روی بر یصیتشخ یها هیرو انجام جهت انتظار زمان از بیماران

 .گذارد می تاثیر آنان

 

 رضایت مندی بیماران، پزشکان ،پرستاران.واژه های کلیدی: 
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 The study of Knowledge, attitude of people of Gerash in 

relation to hepatitis B and its transmission ways 

 Zarei AR1, Mansouri A2,  

1. Student research committee , Gerash University of Medical Sciences, 

Gerash, Iran. 

2. ahmadreza9171@gmail.com 

3. Gerash University of  Medical Science, Gerash, Iran.  

 

Background and Objective: Hepatitis B is a serious, global, public health 

problem. Hepatitis B virus (HBV) is the leading cause of cirrhosis and 

hepatocellular carcinoma. Hepatitis B has destructive effects that threaten Quality 

of life and life expectancy in millions of people in the world. Iran has a moderate 

outbreak of hepatitis B with an estimated 3% of the total population (nearly 2 

million). One of the causes of prevalence and incidence of this disease is lack of 

the necessary knowledge in society. This study aimed to assess Knowledge, 

attitude of people of Gerash city toward hepatitis B.  

 
Materials and methods: This survey was a cross- sectional study. The study 

population included 114 volunteer persons living in Gerash who were referred to 

clinic of Amir-Al-Momenin hospital. They were selected randomly. Data 

collection tools consisted of two parts: questions on demographic characteristics 

and questions related to Knowledge, attitude about hepatitis B. Descriptive and 

analytical methods were used to analyze the data. 

 

Findings: Mean age of the participants was 35.15 years. The findings showed 

that 21/92% of the participants had a licensed degree or above, 16/66% diploma, 

30/70% primary and guidance school, and 30/70% were illiterate. 7%, 53.5% and 

39.47% of the participants had good, moderate and weak knowledge, 

respectively. 93% of them had a positive attitude and 7% had a negative attitude. 

The results showed that the demographic characteristics of participants have not a 

significant correlation with the knowledge and attitude levels (p < 0.05). 

However, the level of educations showed a significant relationship with the 

knowledge about hepatitis B. At total 36.92% knew that a vaccine could prevent 

HBV infection but only 66/66% of this percentage sure that had received 3 doses. 

32.45% knew that HBV caused liver cancer. 10.52% had been laboratory tested 

for HBV. Respectively blood, semen, breast milk, saliva, sweat, stool and urine 

were the most common ways of transmitting hepatitis B virus that participants 

said. 

 

Discussion & Conclusion: Findings of the present study revealed that the major 

of subjects under study have a low knowledge about hepatitis B. Therefore, the 

health authorities should educate the Public population for this disease 

. 

Key words: Knowledge, Attitude, Hepatitis B, People 
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  کلیه تحت درمان باهمودیالیز در شهرستان جهرمبررسی خودکارامدی دربیماران نارسایی مزمن 

 نویسندگان: مریم میرزایی 

 جهرم، جهرم، ایرانکارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه،  دانشگاه علوم پزشکی  .1

 

ز عوامل . یکی اندشویبه رو م رو یادیز یوروان یجسم یبا استرس ها مبتال به نارسایی مزمن کلیه مارانیب سابقه و هدف:

ای ام رفتار هدرانج خود کارآمدی است که به معنای اطمینان فرد از توانمندی ،موثر درارتقاء کیفیت بیماران همودیالیزی

تن زندگی ی و داشمی باشد. با توجه به اهمیت خود کارامدی در کنار امدن بیمار با بیمارمراقبت از خود درشرایط خاص 

 در اهمودیالیزرمان بتحت د زمن کلیهمبتال به بیماری م خود کارامدی دربیمارانموفق، پژوهشگران بر آن شدند تا به بررسی 

یماران و بیت از بپردازند تا در صورت نیاز، برنامه های الزم جهت ارتقاء سطح خودکارامدی در این جمع شهرستان جهرم

 در طرح درمانی بیماران گنجانده شود. افزایش اعتماد به نفس در انها

 

االی بیه بیماران توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه پژوهش شامل کلمطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع  مواد و ورش ها:

گویی به ت پاسخسال مبتال به  بیماری مزمن کلیه با سواد خواندن ونوشتن، توانایی شنیداری،گفتاری وهوشیاری جه 18

هری زیر ید مطهسواالت که حداقل یک سال تحت درمان باهمودیالیز بودن دوتحت پوشش مرکز دیالیز بیمارستان آموزشی ش

 2نامه ک پرسشینظر علوم پزشکی جهرم بوده اند. نمونه گیری به روش سر شماری انجام شد. جهت جمع آوری اطالعات از 

ل ی مشتمقسمتی استفاده شد که بخش اول شامل اطالعات دموگرافیک. بخش دوم شامل پرسشنامه ی سنجش خود کارامد

د و حاسبه گردیممتیاز ها ین امتیاز خود کارامدی ابتدا میانگین و انحراف معیار اگزینه ای بود که به منظور تعی5سوال  29بر

اده ها پس رفت .دسپس با در نظرگرفتن حد باال و حد پایین حاصل جمع وکسر میانگین وانحراف معیار امتیاز دهی صورت گ

 ه وتحلیل قرارداد.داده ها مورد تجزی 21از جمع آوری، بااستفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 

 

د. امتیاز سال بو 60.9±1.4متاهل بودند و میانگین سنی افراد  %87از نمونه ها مرد و مابقی زن بودند. اکثرا  %56 یافته ها:

و  6.0±44.2اد مجرد  )( بیشتر از افر11.5±57.5امتیاز خودکارآمدی درافراد متاهل) بود. 56.6±1.2خودکارامدی در نمونه ها 

p سال بود. امتیاز  60ز سال به طور معنی داری بیشتر از افراد کمتر ا 60( بود. خود کارامدی در افراد باالی 0.001کمتراز

بقه ابتال به بیماری ( بیشتراز کسانیست که سا11.5±62.۳خودکارامدی درکسانی که سابقه ابتال به بیماری کلیوی نداشتند )

اری ه بیمبدلیل ابتال  (. اما بین امتایاز خود ارامدی با جنس، تعداد فرزندان،0.05از کمترpو11.8±55.5کلیوی دارند، بود )

رمان با طول د وکلیوی، وضعیت اقتصادی، وضعیت اشتغال، سابقه بیماری کلیوی در خانواده، طول مدت ابتال به بیماری 

 همودیالیز ارتباط معنی داری مشاهده نشد.

 

والنی تر می توان نتیجه سال، مجرد و با بیماری ط 60با توجه به پایین بودن امتیاز خودکارامدی در افراد زیر  نتیجه گیری:

ن انی بیماراای درمگرفت که به این سه گروه باید توجه بیشتری شده و برنامه هایی جهت ارتقائ خودکارامدی در برنامه ه

 ه شود. تحت درمان با همودیالیز در شهرستان جهرم گنجاند

 

  زمن کلیهنارسایی م-همودیالیز–خود کارامدی  :واژه های کلیدی
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 بیماری کنترل ریاضی مدلسازی HIV در بیماران با سوءمصرف الکل 

 3گوکالنی ، حامد1، سید معراج توجهی1کمالی ، حسین2پوش زره ، مرتضی1عبدالعلی طوسی 

 

 لوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس ایراندانشگاه عدانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی،  -1
 اربردی، دانشکده ریاضی، دانشگاه تبریز، ایرانکارشناس ارشد ریاضیات ک -2
 های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس ایرانستادیار ویروس شناسی، مرکز تحقیقات بیماریا -3

 

اولین بار در  HIVهای عفونی بوده است. های اخیر، بیمارییکی از عوامل کاهش طول عمر انسان در سال :سابقه و هدف

ین بیماری استفاده ابرای نسبت دادن به  HIVمرکز کنترل بیماری از واژه  1982در امریکا مشاهده شد. و از سال  1981سال 

های بخشی در قرن بیستم نهاده شده و از اواسط قرن بیستم لدگذاری ریاضیات مدرن اپیدمیولوژی بر پایه مکرد. پایه

و ترکیب  HIVهای ریاضی ریاضیات اپیدمیولوژی به صورت نمایی رشد پیدا کرده است. هدف اصلی این مقاله مروری بر مدل

ر سوءمصرف باشد. در تحقیق حاضر اث( میComputational Biologyمدلسازی و دارودرمانی با روش بیولوژی محاسباتی )

 الکل در روند کنترل بیماری به صورت همزمان مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 ز کلید واژهمقاله به صورت سیستماتیک و اصول مدلسازی ریاضی با استفاده ا ۳2پژوهش حاضر شامل مرور  :روش جستجو

 HIV ،Medication ،Dynamic systems ،Ordinary Differential Equation ،Modeling ،Treatmentهای 

 2016تا  1982های در محدوده سال Science Direct ،PUBMED ،Wiley pubsو جستجو در  Alcoholismو 

 باشد.می
 

در  HIVی های مختلف به منظور جلوگیری از رشد بیمارمطالعه حاضر منجر به درک اثر بیماری و استراتژی درمان :هایافته

 بیاران با سوءمصرف الکل شد.

 

ران با سوءمصرف الکل با در بیما HIVبررسی امکان پایدار نمودن بیمار و پاسخ مناسب به دارو درمانی بیماری  :گیرینتیجه

 استفاده از مدلسازی ریاضی انجام شد.
 

 درمان، الکلیسم ،بندی مدل معمولی، دیفرانسیل معادالت دینامیکی، های سیستم دارو، ،HIV های کلیدی: واژه
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 با در نظر گرفتن مقاومت دارویی HCVو عفونت  HIV کنترل همزمان بیماری ریاضی مدلسازی

 3گوکالنی ، حامد1، محمد نفیسی1، آرمین افتخار2پوش زره ، مرتضی1حسین کمالی

 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس ایران  .1

 کارشناس ارشد ریاضیات کاربردی، دانشکده ریاضی، دانشگاه تبریز، ایران  .2

رعباس های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بنداستادیار ویروس شناسی، مرکز تحقیقات بیماری .۳

 ایران

 

برای  HIVز واژه امرکز کنترل بیماری  1982در امریکا مشاهده شد. و از سال  1981اولین بار در سال HIV ابقه و هدف: س

هاده های بخشی در قرن بیستم نگذاری ریاضیات مدرن اپیدمیولوژی بر پایه مدلنسبت دادن به این بیماری استفاده کرد. پایه

وده به ز افراد آلانیمی  ت نمایی رشد پیدا کرده است. تقریبا بیش ازشده و از اواسط قرن بیستم ریاضیات اپیدمیولوژی به صور

HIV  به ویروسHCV  مزمن مبتال هستند. در این مقاله با در نظر گرفتن تاثیر همزمان دارودرمانی وHCV  در افراد مبتال

 ست.مدل دینامیکی این افراد جهت به دست آوردن نقاط تعادل اپیدمیولوژیکی بررسی شده ا HIVبه 

 

ز کلید واژه امقاله به صورت سیستماتیک و اصول مدلسازی ریاضی با استفاده  ۳2پژوهش حاضر شامل مرور  :روش جستجو

 HIV ،Medication ،Dynamic systems ،Ordinary Differential Equation ،Modeling ،Treatmentهای 

 باشد.می 2016تا  1982های در محدوده سال Science Direct ،PUBMED ،Wiley pubsو جستجو در  HCVو 

 

اثیر دارو درمانی در تبه دست آمده از منابع معتبر  HIVو  HCVمطالعه حاضر با استفاده از محاسبه عدد تکثیر  :هایافته

 است: ته شدههای نامبرده را بررسی نموده است. و با استفاده از مقادیر ویژه به دو حالت زیر دست یافهمزمانی بیماری

بتال به مدر جمعیت  HIVجدید که توسط یک فرد آلوده به  HIVهای حاسبه عدد تکثیر به عنوان تعداد عفونتم -1

HCV شود.ایجاد می 

بتال به مدر جمعیت  HCVجدید که توسط یک فرد آلوده به  HCVهای حاسبه عدد تکثیر به عنوان تعداد عفونتم -2

HIV شود.ایجاد می 

 

افزار متلب عدد تکثیر بصورت همزمان در نرم HCVو  HIVهای با توجه به خاصیت تعریفی نرخ رشد عفونت :گیرینتیجه

دد کوچکتر ها بصورت همزمان به دست آمده است. چنانچه در یک ناحیه جغرافیایی بر اساس خواص تعریف شده این عبیماری

ی مرج ازکنترل ه است و چنانچه بزرگتر از یک باشد، بیماری خاها در ناحیدهنده تحت کنترل بودن بیماریاز یک باشد، نشان

 تر خواهد بود.های ضعیفباشد. با افزایش عدد کنترل بیماری
 

، عدد Cرمان، هپاتیت د بندی، مدل معمولی، دیفرانسیل معادالت دینامیکی، های سیستم دارو، ،HIV :های کلیدیواژه

 تکثیر، ماتریس نسل دوم
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 Awareness and attitude of Gerash’s Inhabitants about natural disasters 
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Background and Objective: The WHO defines disaster as “a sudden ecologic phenomenon 

of sufficient magnitude to require external assistance.” Iran is subject to a broad range of 

natural disasters and has historically been damaged a lot by natural disasters. Rarely a week 

goes by when a major disaster is not reported in the media. But there is a general reluctance 

among the people to accept that tragedy can appear any time in the form of a disaster. While, 

continuous preparedness saves lives, lessens personal suffering and loss and reduces the 

destruction of property and economic losses. Hence, knowledge assessment among people 

about natural disasters and their effects is essential. 

Materials and methods: A cross-sectional study was conducted among people that were 

residents of Gerash and the countryside who were attending Friday prayers or who were 

referred to clinic of Amir-Al-Momenin hospital.  The purpose and method of doing the 

research were explained to them. A total 156 volunteers completed a researcher-made 

questionnaire for assessing the current level of awareness about natural disaster. 
Findings: The Mean age of the participants was 48/3 years. 51/92% of samples were female. 

44/23% had education level of diploma and above. 15/38% was lived in villages. 13/46% had 

a rental home. The earthquake and flooding were two disasters that most occurred or will fall 

in the region. Characteristics of nature, divine destiny, climate change and do sin were the 

most common causes of natural disasters. Death, injuries, building destruction, economic 

damage, insecurity, and disease spread were the most serious adverse effects of natural 

disasters. Children, Housewives and elderly people were the most vulnerable groups. Only 

8/97% was sure that their homes were resistant to earthquakes. About 78/20% said that 

region has not warning system. 71/15% said the Red Crescent was responsible for crisis 

management. 35/89% participated in the earthquake maneuver.76/28% did not receive first 

aid training. 88/82% said they needed to be trained and retrained to deal with natural 

disasters. 69.23% believed in insurance against natural disasters. 86.53% of the people 

considered the government's actions to deal with natural disasters ineffective and 94/23% 

said they could not cope with effects of natural disasters and required to government 

measures.  

Conclusions: What is certain is that people do not feel safe from natural disasters. But they 

do not have the right attitude and the necessary action, and perhaps because of the lack of 

proper and continuous education. Public education is one of the most important components 

of preparedness, since the government alone cannot take necessary measures to deal with the 

consequences of natural disasters. The first step is to measure the knowledge, attitude and 

practice of the people in order to provide educational content and formulate appropriate and 

acceptable programs. 
Keyword: Awareness, attitude, Inhabitants, natural disasters  

mailto:mansouri@gerums.ac.ir
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 ارتباط بین فرسودگی شغلی و هوش معنوی در کارکنان بیمارستان 

 3زینی جهرمی م ,  2حجت م , 1امیرساالری ن 

 دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم.ایران ,دانشجوی پرستاری -1

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی جهرم.ایران ,دکترای پرستاری  -2

 مربی دانشگاه علوم پزشکی جهرم.ایران ,کارشناس ارشد آموزش داخلی و جراحی -3
 

مسخ  فرسودگی شغلی سندرمی روانی است که باعث عالیمی از جمله خستگی عاطفی ، کاهش رضایت شغلی و مقدمه:

 در را رشد سطوح نیباالتر که است مسئله حل رفتار و سازگاری ینوع بردارنده معنوی در هوششخصیت می شود.همچنین 

 اطراف های دهیپد با یهماهنگ جهت در را فرد و شود یم شامل را ن فردییب ،یجانیه ،یاخالق ،یشناخت مختلف های طهیح

دگی شغلی و هوش .مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین فرسودینما یم اریی یرونیب و یدرون یکپارچگیبه  یابیدست و

 اجرا گردیده است. معنوی کارکنان بیمارستان

 

لوم در بیمارستان های آموزشی دانشگاه ع 2017ه در سال تحلیلی است ک-مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی :روش کار

ه کار ماه سابق24ل پرستار به روش تصادفی ساده از بین تمام کارکنان بیمارستانی که حداق 100گرفت. پزشکی جهرم انجام 

ری ی اندازه گیبرا د.ه شده جسمی و روانی نبودند انتخاب شدنبالینی داشتند، مدرک کارشناسی داشتند و دچار بیماری شناخت

بعد فراوانی از  سؤالی از نوع لیکرت می باشدکه در دو 22(که 1985فرسودگی شغلی از پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسالچ )

دم کفایت و ع ، هرگز تا هر روز و شدت از خیلی کم تا خیلی زیاد تدوین شده و سه مولفه ی خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت

 ایی آن نیز به روش آلفاینفر از اساتید دانشگاه بررسی و پای 5را در بر می گیرد. روایی صوری و محتوایی ابزار توسط  شخصی 

-/9۳-/91ب)به ترتی  تن از کارکنان بیمارستان  برای خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کفایت شخصی 10کرونباخ با کمک 

توایی صوری و مح برای بررسی هوش معنوی از پرسشنامه هوش معنوی عبداهلل زاده استفاده شد. روایی .( محاسبه گردید/94

ا با کمک نرم به دست آمد.  داده ه 89/0تن از اساتید کسب گردید و پایایی آن به کمک آزمون تست ری تست 5به کمک 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. spss19افزار 

 

  354.گرسیون خطی مشخص گردید که؛ زیرگروههای هوش معنوی توانستند تغییرات خستگی عاطفی): به کمک ریافته ها

Sig:1.05و F:(مسخ شخصیت ،).204  Sig:1.614و F:(و کفایت فردی ).219  Sig:1.545و F:  .را پیش بینی نمایند)

 001.و:Sig  969.شخصیت) (، مسخ:F 806.و:Sig  371.میانگین کل هوش معنوی می تواند تغییرات خستگی عاطفی)

F:(و کفایت فردی ).132  Sig:2.307و F: را پیش بینی نماید. نمره ی میانگین کل هوش معنوی می تواند تغییرات )

خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کفایت فردی را پیش بینی نماید. همچنین زیرگروههای هوش معنوی توانستند تغییرات 

 فردی را پیش بینی نمایند.خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کفایت 

 

ال عملکرد نوی باهوش معنوی ارتباط غیر مستقیم با فرسودگی شغلی دارد به گونه ایی که افراد با هوش مع :نتیجه گیری

 مناسب تر و فرسودگی شغلی پایین تری دارند.

 

 یهوش معنو -کارکنان بیمارستان–فرسودگی شغلی  :کلمات کلیدی
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 سازمانی همکاری HIS ایران مورد: درمانی بهداشتی مراکز در 
 3،فرحناز صدوقی2.3، نسرین داوری دولت آبادی2.3، مهربان شاهی1سمیه دهقانی سیاهکی ،

 3کمال ابراهیمی

 هرمزگان،بندرعباس،ایران پزشکی علوم دانشجویی،دانشگاه تحقیقات کمیته .1

 ایران بندرعباس، هرمزگان، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، اطالعات مدیریت گروه استادیار .2

، تهران ، تهران پزشکی علوم دانشگاه رسانی اطالع و مدیریت دانشکده. سالمت اطالعات مدیریت بخش مدیریت .۳

 ایران

 و بالینی اطالعات مدیریت برای که است یکپارچه و جامع سیستم یک( HIS) بیمارستانی اطالعات سیستمسابقه وهدف: 

 ها بیمارستان در مراقبت کیفیت افزایش در مهمی نقش این.  باشد می مرتبط و جاری اطالعات شامل و شده طراحی اداری

 یک عنوان به HIS. نندک می استفاده تکنولوژی این از بهداشتی، خدمات دهنده ارائه مهمترین عنوان به ها . بیمارستان دارد

 اطالعات تمسیس که زمانی در همکاری قابلیت دارد. اساسی نقش بهداشتی خدمات ارائه در فناوری اطالعات، از جنبه

 تعیین هدف با لعهمطا این. شود گذاشته اشتراک به و ترکیب مختلف های سیستم با باید است، نیاز مورد( HIS) بیمارستانی

 و یجادا برای راهکارهایی ارائه و ایران درمانی بهداشتی مراکز بیمارستانی اطالعات سیستم اطالعاتی و معنایی همگرایی قابلیت

 .است گرفته صورت مراکز این کارکردهای این توسعه

 نرم حصوالتم عملکرد ارزیابی گواهینامه دریافت شرایط واجد که هایی شرکت روی بر توصیفی مطالعه این روش بررسی:

 جمع برای لیست کچ و استاندارد پرسشنامه مجوز، صدور بهداشت، وزارت اطالعات فناوری و آمار دفتر از بودند HIS افزاری

 آوری جمع کردند یم تولید و تهیه ایران در را HIS که هایی شرکت فهرست. شد استفاده دوم و اول مراحل در اطالعات آوری

 گیری نمونه از ستفادها با شرکت هر از بهداشتی مرکز یک آن از بعد. کرد ارسال آنها برای را خود پرسشنامه آن از پس و شد

 مورد  SPss16 از هاستفاد با ها داده.  گرفت قرار بررسی مورد آن HIS فعلی همکاری قابلیت و شد انتخاب تصادفی ای خوشه

 .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه

 با خود HIS در سرور SQL داده پایگاه و ویندوز مایکروسافت از ها شرکت تمام شرکت، 15 از حاصل نتایج :بر اساسیافته ها

 و( C sharp46.7%(  شرکتی، نویسی برنامه زبان شایعترین همچنین،. کردند می استفاده فنی همکاری قابلیت از استفاده

، ICD-10(86.7%)  ICD-9 CM (66.7%)های  مودم معنایی، هماهنگی مفهوم از. بود( ٪40) بیسیک ویژوال

CPT(66.7%) ستورد از و %۳۳.۳. %46.7.  ٪60 استاندارد پیام استاندارد های پیام برای. دارند را میزان بیشترین ترتیب به 

XML،  HL7 ,DICOM, شود می استفاده. 

 و استاندارد پزشکی های پایگاه آینده، در. است تحقیقاتی و پزشکی خدمات انجام نحوه تغییر حال در وب : جهاننتیجه گیری

 .شد خواهند هاستفاد پزشکی بخش در بالینی گیری تصمیم پشتیبانی های سیستم مانند یکپارچه عملی پزشکی های برنامه

 باید ،EHR ملی رداستاندا یک ایجاد برای. ندارد وجود کامل همکاری قابلیت ارائه برای EHR استاندارد هیچ حاضر حال در

 .باشد داشته یمل EHR مبادله برای استاندارد فرمت یک است الزم بنابراین،. یابد توسعه HIS های قالب از ای مجموعه

 فنی ،سیستم اطالعات بیمارستانی همکاری سیستماتیک ، قابلیت قابلیت همکاری ، سازگاریکلید واژه: 
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 ارتباط بین هوش معنوی در پرسنل درمانی با عملکرد اخالقی آنها

 3زینی جهرمی م ,  2حجت م , 1امیرساالری ن

 گاه علوم پزشکی جهرم.ایراندانشجوی کارشناس ارشد پرستاری دانش ,دانشجوی پرستاری-1 .1

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی جهرم.ایران ,دکترای پرستاری  .2

 مربی دانشگاه علوم پزشکی جهرم.ایران ,کارشناس ارشد آموزش داخلی و جراحی .۳

 

ی هوش معنوی،توانای .را به درستی انجام دهدگردد که فعالیتهای حرفه ای خود  فرد در آن متعهد می عملکرد اخالقی مقدمه:

ملکرد ععنوی، مهوش  انسان معنوی نمی تواند اخالقی زندگی نکند به کارگیری منابع،ارزش ها و کیفیت های معنوی است.

ضر با احد. مطالعه ار دهناخالقی هر کدام متغییرهایی هستند که می توانند رفتار حرفه ای  تیم مراقبتی را تحت تاثیر خود قر

 اجرا گردیده است. هدف تعیین ارتباط بین هوش معنوی و عملکرد اخالقی پرسنل درمانی

لوم در بیمارستان های آموزشی دانشگاه ع 2017ه در سال تحلیلی است ک-مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی روش کار:

ابقه کار بالینی ماه س24ی که حداقل پرستار به روش تصادفی ساده از بین تمام پرسنل درمان 100 پزشکی جهرم با تعداد

که سشنامه بوددو پر ابزار داشتند، مدرک کارشناسی داشتند و دچار بیماری شناخته شده جسمی و روانی نبودند انتخاب شدند.

سشنامه از پر بصورت بی نام و پس از کسب رضایت کتبی توسط پرسنل درمانی تکمیل گردید. برای بررسی عملکرد اخالقی

( CVI:.89 , CVR:.93 , IS:3.5اخالقی پرسنل درمانی دهقانی استفاده شد. روایی صوری و محتوایی کیفی و کمی )عملکرد 

وش هبرای بررسی  ( محاسبه گردید.95.تن از پرسنل درمانی و بوسیله آلفای کرونباخ ) 10محاسبه شد. پایایی آن به کمک 

اتید کسب گردید و تن از اس 5شد. روایی صوری و محتوایی به کمک  معنوی از پرسشنامه هوش معنوی عبداهلل زاده استفاده

ه و تحلیل قرار مورد تجزی spss19به دست آمد.  داده ها با کمک نرم افزار  89/0پایایی آن به کمک آزمون تست ری تست

 گرفت.

 5.872 و:Sig  017.کرد)پیش بینی  %7/5عملکرد اخالقی زیرگروه هوش معنوی)ارتباط با سرچشمه حیات( را یافته ها: 

F:(میانگین کل عملکرد اخالقی نمی تواند تغییرات کل هوش معنوی .).063  Sig:3.534 و F: و اتکا به هسته )

 ( را پیش بینی نماید. زیرگروههای عملکرد اخالقی به کمک رگرسیون خطی چندگانه با مدل:F 1.972 و:Sig  163.درونی)

Enterاز تغییرات ک %5/9توانستند(022.ل هوش معنوی را پیش بینی نمایند  Sig:3.349 و F: و )از تغییرات اتکاء به  %8

از تغییرات ارتباط با سرچشمه حیات را پیش بینی  %7/10( و :F 2.770 و:Sig  046.هسته درونی را پیش بینی نمایند)

 (.:F 3.849 و:Sig  012.نمایند)

 افراد با هوش معنوی باال نمره عملکرد اخالقی باالتری دارند. نتیجه گیری:

 پرسنل درمانی-ملکرد اخالقیع -: هوش معنوی کلمات کلیدی
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 Knowledge, attitudes, and practices toward head lice in the people of Gerash city 
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Background and Objective: Despite the promotions in health and medical aspects, external 

parasitic infestation is still considered as a public health concern. The lice infestation is 

widespread around the world. According to various studies, the prevalence of head lice in 

Iranian students was varies from 1.8% to 23.9%. The most common type of human 

infestation is as head lice. Head lice are highly contagious, so proper management of 

treatment and an outbreak require careful actions. Regarding the probability of the prevalence 

of this infestation and its physical, social, economic and cultural consequences, a study aimed 

at evaluating knowledge, attitude, and practices of the people was necessary  

. 

Materials and Methods: This is a descriptive-cross sectional study. A total of 96 people 

living in Gerash who were referred to clinic of Amir-Al-Momenin hospital that were 

volunteers participate in this study. After explaining the purpose and method of doing study, 

they were asked to complete the researcher-made questionnaire. This questionnaire included 

demographic data and knowledge, attitudes and practices toward head lice.  

 

Findings: The Mean age of the participants was 36/15 years. 58/13% of samples were 

female. 69/76% were married. 60/46% had education level of diploma and above. 18/60% 

was lived in villages. 

Mean knowledge score of sample was 15.55 (total score=33).  Mean attitude score of sample 

was 5.95 (total score=14). Most of the samples believed most children and teens had head 

lice. 39/53% believed they could not distinguish lice from other insects. 48/83% believed 

they could not distinguish lice from dandruff. 58/13% 40% believed they could treat lice in 

their own head and other people. 72/09% felt embarrassed by the fact that they themselves or 

their family members had lice. 30/23% felt embarrassed to visit a doctor or health care 

provider to identify and treat lice. 25/58% stated that there was a history of head lice in 

themselves or in families or relatives. 34/88% of the specimens believed that lice fed on hair 

and scalp. Samples believed that along with anti-lice shampoos, Antibiotic drugs, kerosene, 

gasoline and anti-insecticide can also be used. 

 

CONCLUSION: There is a clear deficiency in peopls’ knowledge and attitude and practices 

toward head lice. It is recommended that the health care providers and other organization 

such as education office even non-governmental organization work together to provide 

accurate information to reduce costs and enhance the level of knowledge and attitude about 

head lice in families. 

 

Key words: Knowledge, attitudes, practices, head lice 
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  یاساس یافسردگ اختاللامیدواری بیماران بارواندرمانی گروهی برتاثیر 

 4، فهیمه سلجوقی3، سمیه رمضانلی2مهساخرم کیش، 1طاهره عبدیان 

 

 کارشناسی ارشد روانپرستاری، دانشکده پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران .1

 ندانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایراکارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری ،  .2

 نکارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایرا .۳

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران .4

 

 تا بهداشت یانجه سازمان ینیب شیپ بر بنا و بوده روانی های یبیمار شایعترین از یکی اساسی سردگیاف سابقه و هدف:

 با مارانیب و یدواریام بر یگروه یدرمان روان تأثیر هدف با حاضر پژوهش لذا .شود یم جهان عیشا یماریب نیدوم ،2020سال

 .دیگرد انجام یاساس یافسردگ اختالل

 

بستری  یاساس یافسردگ لاختال به مبتال مارانیب را آن جامعه که بود کارآزمایی بالینی نوع از حاضر مطالعه :ها روش و مواد

نفر  ۳2، مطالعه به ورود یارهایمع واجد مارانیباز بین . دادند یم لیتشک اسوجی ییرجا دیشه روان و اعصاب مارستانیب در

فته و ه 4 یطون، در پیش آزم دریاشنا یدواریام پرسشنامهاول به عنوان گروه آزمودنی وارد مطالعه شده و پس از تکمیل 

 پس یآموزش لساتج اتمام از پس الفاصلهب. رفتیپذ انجام یگروه یدرمان روانی برای آنها ا قهیدق 90 جلسه دو یا هفته

بعدی واجد شرایط  نفر بیمار ۳2پس از اتمام این مرحله،  از آن سنجش مرحله پیگیری انجام گرفت. بعد هفته دو و آزمون

برای  یا مداخله یچهدر نظر گرفته شده؛ پس از تکمیل پرسشنامه ها در پیش آزمون،  کنترل گروه به عنوانورود به مطالعه 

 یآور جمع یها دادههفته و شش هفته پس از پیش آزمون، سنجش پس آزمون و پیگیری انجام شد.  4و  نگرفت صورتآنها 

ارامتریک متناظر یا ناپ کیپارامتر یآمار یها آزمون و یفیتوص یآمارها قیطر از ،21 نسخه SPSS افزار نرم کمک با شده

 ی هایریگ هاندازس با و آزمون آنالیز واریان ،و من ویتنی، آزمون مجذور کای، آزمون دقیق فیشر مستقل یت یها آزمون رینظ

 (1N2015101824582:IRCT) .دیگرد لیتحل و هیتجز( P =05/0) درصد 95 نانیاطم سطح در مکرر

 

 تفاوت یا نهیزم و یشناخت تیجمع یها یژگیو نظر از کنترل و یآزمودن یها گروه نیب مطالعه، شروع نقطه در :ها افتهی 

 یواحدها  یدواریام زانیم(. P>05/0) اند بوده همسان مطالعه آغاز در گروه دو و نگرفته قرار دییتأ مورد یآمار معنادار

 مستقل، یت مونآز. بود کنترل گروه در  72/۳0±96/5 و ؛یآزمودن گروه در  ۳2/۳1±۳1/5  مطالعه شروع نقطه در یپژوهش

 ننموده دییتأ همطالع شروع نقطه در کنترل و یآزمودن گروه یپژوهش یواحدها  یدواریام زانیم نیب را یمعنادار تفاوت

 یریگیپ رد 59/41±48/5 و آزمون؛ پس در 44/40±9/5 یآزمودن گروه یپژوهش یواحدها یدواریام زانیم(. P>05/0)است

 و آزمون پس در ترلکن گروه یپژوهش یواحدها  یدواریام زانیم که یحال در ؛( P<05/0)افتی شیافزا یآمار معنادار به طور

 .است بوده برخورداری کاهش روند از آزمون شیپ به نسبت یریگیپ

 یافسردگ اختالل با نمارایب یدواریام بر یگروه یدرمان روان که رسد یم نظر به پژوهش یها افتهی به توجه با :یریگ جهینت

 .است مؤثر یاساس

 اساسی یافسردگ ،یدواریام ،یگروه یدرمان روان : واژه دیکل 
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 The state of the art cancer treatment 

 Saba Barkhori1, 2, 3, Reza Sanaye3 

1. Research Center for Traditional Medicine and History of Medicine, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran 

2. Department of Traditional Persian Medicine, School of Medicine, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran 

3. Essence of Parsiyan Wisdom Institute, Phytopharmaceutical and Traditional Medicine Incubator, 

Shiraz Universityof MedicalSciences, Shiraz, Iran 

Abstract: To ratchet up natural body’s immune response towards cancer, subtypes of opsonizing 

reagents have been infused through injection [before getting into the metastasis stage] into the micro-

environment of the cancerous tumor. Such chemical agents have acted in the range of 69-82% (p<0.05) 

in getting the peripheral tumor cells to get “prepared” to receive levels of spontaneously stimulated 

natural killer cells. Later on, the hooking of the natural killer cells onto the opsonized peripheral micro-

environment was enhanced by both changing the flow cytology through the means of micro-fluids 

designed in our own high-throughput scanning labs. These were copied out multifariously [in two stages] 

following high energy consumption from biochips as the medium in between the simulation In Silico and 

the actual In Vitro. The process of the getting of the “eat-me” signal to the natural killer cells was 

enhanced by 41% (p<0.05). This was accomplished as a result of porosity grading matrix inserted by 

boundary-atom schemes which most probably acted in response to adjuvant radiation therapy when from 

100 to 1000 molecules came out of their relatively stable biomolecular structure to elaborately dissect the 

cancerous microenvironment into segmental lobes with a NON-BOUNDARY precision of 50 

Angstroms. It is to be noted that Professor Reza Sanaye’s non-conventional use of Bayesian statistics 

has, in some cases, caused changes in the aforesaid statistical. 

Keywords: Biomolecular Boundary Chemival Surgery, NK cells, Opsonization, In Vitro, In Vivo, In 

Silico, Precision Chemotherapy 
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 ی مغز و ریوی - قلبی احیای آموزشی هکارگا تأثیر بررسی(CPCR) ان پرستاری آگاهی دانشجوی ، برسطح

 پزشکی گراش علوم سال آخر دانشگاه

 2،مرضیه کارگر جهرمی2،اسماعیل پارسایی منش 1افسانه روستا 

 .کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش،گراش،ایران1

 .کارشناس ارشد پرستاری،گروه پرستاری،دانشکده علوم پزشکی گراش،گراش، ایران2
 اعضای مال حیاتیاع بازگرداندن ای بر که است هدفمندی و اقدامات منظم سلسله شامل ریوی -قلبی احیای  سابقه وهدف:

 -قلبی احیای  موزشیآ کارگاه میزان تاثیر اجرای بررسی هدف با حاضر پژوهش .شود انجام می مغز ریه و قلب، یعنی بدن مهم

 انجام 1۳94 الس در آمریکا قلب انجمن 2015سال دستورالعمل اساس بر دانشجویان پرستاری  آگاهی سطح مغزی بر و ریوی
 .شد

ازدانشجویان  نفر 27 ی رو بر  آگاهی سنجش برای ای صورت مداخله به تجربی نیمه ای مطالعه مطالعه، این : ها مواد وروش

بر  که بود سؤال ۳0 یحاو پرسشنامه تحقیق های آوری داده گرد ابزار .شد گراش انجام پزشکی علوم پرستاری دانشگاه سال آخر

و  ایش فیلمنی ،نم سخنرا صورت دو به آموزش شیوة .شد طراحی AHA)یکا) آمر قلب انجمن 2015 ی راهنما و متون اساس

 استفاده تایج حاصل بان و شد انجام پیشرفته و پایه محتوای دوقسمت در ساعت 4 مدت به روز هر و روز دو طی عملی روی موالژ
 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه موردSPSS18 افزار ی نرم استنباطی وبااستفاده  از و ی توصیفی آمار ی ها روش از

طوری که  (  بهP=0/012)دانشجویان قبل وبعد از کارگاه رانشان داد. آگاهی میزان داری بین  معنی نتایج اختالف  :ها یافته

 ۳0از نمره کل  2۳+45/1 بوده که بعد از برگزاری کارگاه به 9+۳2/2میانگین نمرات آگاهی دانشجویان قبل از برگزاری کارگاه 

 تغییر یافت. 
رای حضور پرستاری ب با توجه به اهمیت احیای قلبی و ریوی نتایج نشان داد که سطح اولیه آگاهی دانشجویان : گیری نتیجه

 پرستاری  ی دانشجویانافزایش آگاه به منجر تواند می اصولی لین کافی نیست وبرگزاری کارگاههای در این زمینه وآموزشدر با
عملی قبل از  و تئوری ورتص به منظم آموزشی های و دوره ها کارگاه ی برگزار اساس این بر, .شود  ریوی -قلبی احیای زمینة در

 .شود می حضور در عرصه بالین توصیه

 دانشجویان پرستاری مغزی، ریوی و -قلبی احیای آموزشی، کارگاه :کلیدی های واژه
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 دانشکده علوم پزشکی  پرستاری وارتباط آن با غیبت از کالس در دانشجویان  خواب کیفیت بررسی

 1395گراش در سال

 5فاریابی ، فاطمه4،زینب کشاورزی3مرضیه کارگر جهرمی ،2،ژیال روستا1اسماعیل پارسایی منش •

 .کارشناس ارشد پرستاری،گروه پرستاری،دانشکده علوم پزشکی گراش،گراش، ایران1

 . کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش،گراش،ایران2

  

 به خصوص انشجویاندفردی واجتماعی  زندگی اجتماعی بیخوابی ،در و روانی فیزیکی، منفی با توجه به اثرات : سابقه وهدف

 مطالعه ینا در پزشکی که میتواند سبب خواب آلودگی در طول روز وغیبت از کالسهای درسی شود، دانشجویان علوم در
 مورد بررسی1۳95دانشکده علوم پزشکی گراش در سال پرستاری خواب وارتباط آن با غیبت از کالس در دانشجویان کیفیت

  .گرفت قرار

انشکده علوم دانشجویان پرستاری د از نفر 10۳ ساده تصادفی روش به عیمقط توصیفی مطالعه ی یک در ها: مواد وروش

 خواب فیتکی استاندارد پرسشنامه ی از داده ها گردآوری جهت .گرفتند قرار بررسی مورد 1۳95پزشکی گراش در سال

 .استفاده شد ( PSQI )پیتزبورگ

 تجزیه مورد تحلیلیوتوصیفی  آمار از استفاده با و SPSS20 نر م افزار و پرسشنامه راهنمای براساس گردآوری شده داده های
 .قرارگرفت وتحلیل

ودند. (نفر متاهل ب% 14نفر) 14%( دختر بودند و 64نفر)65 .%(وومابقی ۳6نفرپسر) ۳8 مطالعه مورد افراد بین از :نتایج

واب مطلوب خ%( دارای کیفیت  8/26نفر )29%(از دانشجویان دارای کیفیت خواب نامطلوب و 84/71نفر )  74درمجموع 

 (P=0/033بودند.ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معناداری بین کیفیت نامطلوب خواب وغیبت های کالسی نشان داد)

در کالس  یانغیبت دانشجو در مهمی نقش شب در ناکافی خواب که است شده داده نشان مختلف مطالعات در  :گیری نتیجه

 ت های کالسی دارد لذاومعنا داری با غیب ارتباط مستقیم  خواب مطالعه نیزکیفیت  این های یافته طبق آنجاکه از.دارد درس

 صورت خواب اهمیت اب در رابطه کافی رسانی اطالع و آموزشی ی برنامه دانشجویان خواب کیفیت ارتقاء جهت شود می پیشنهاد
 .شویم آنان در نشاط و یادگیری بهبود شاهدحضور در کالس و تا گیرد

 پرستاری دانشجویان، پرسشنامه پیتزبورگ، خواب، کیفیت  :کلیدی های واژه
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 هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم در دانشجویان تحصیلی عملکرد و امتحان اضطراب ارتباط 

 3،ژیال روستا3،زینب کشاورزی 2، مرضیه کارگر جهرمی2،اسماعیل پارسایی منش1شهره جوادپور •

 ارشد پرستاری ویژه،گروه پرستاری،دانشکده علوم پزشکی جهرم ،جهرم، ایران.کارشناس 1

 گراش ایران .کارشناس ارشد پرستاری،گروه پرستاری،دانشکده علوم پزشکی گراش،2

 .کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش،گراش،ایران۳

 

 نتایج به است ممکن یابد، می شدت احساس این که هنگامی اما .است انسان عاطفی احساسات از یکی اضطراب سابقه وهدف:

 .است امتحانات ردد،گ می دانشجویان در اضطراب موجب امروزه که کننده تهدید وقایع بیشترین از یکی .منجر گردد نامطلوبی

 پرداخته جهرم علوم پزشکی هوشبری دانشگاه دانشجویان تحصیلی عملکرد و امتحان اضطراب بررسی ارتباط به مطالعه این
 .است

 دانشجویان هوشبری از نفر 34 روی بر که بود تحلیلی -توصیفی صورت به مقطعی مطالعه یک حاضر مطالعه  : ها مواد وروش

 اضطراب تست و یسؤال 14 ای زمینه نامه پرسش دو شامل ها داده گردآوری ابزار .شد انجام 1۳9۳سال در به تحصیل مشغول

به امتحانات پایان  اواخرخرداد ماه حدود دو هفته مانده در هفته، یک مدت طی نامه پرسش .بود سؤالی 37 ساراسون امتحان

 کای اسکوئر و ضریب و مستقلT و زوج Tاستفاده از آزمون  با ها داده تحلیل و تجزیه  .شد توزیع کنندگان شرکت بین در دوره

 شد. انجام spss18 افزار نرم توسط  05/0دارمعنی  سطح در واریانس اسپیرمن وپیرسون وآنالیز  همبستگی

 51از از دانشجویان) نفر18بود که در 16 ±۳/2دانشجویان هوشبری  امتحان اضطراب نمره میانگین پژوهش، این در  :ها یافته

بین ( بود. 14تر از(در حد کم)کم% 5نفر)2( و14-20%(در حد متوسط)نمره  40نفر) 14(و17%(در حد زیاد )نمره باالتر از 

جود واداری اضطراب امتحان ،عملکرد تحصیلی ،جنسیت ومقطع تحصیلی از لحاظ پیوسته یا ناپیوسته بودن ارتباط معن

 p=0/027)داشت)

 عملکرد با آن ردا معنی و معکوس ارتباط و هوشبری دانشجویان در امتحان اضطراب بودن زیاد به توجه با  :گیری نتیجه

 و مشاوره و ناختیروانش خدمات ارائه و اضطراب این از پیشگیری های برنامه دموگرافیکی  اجرایوبرخی ویژگیهای  تحصیلی
 شود می پیشنهاد علل، نمودن مرتفع جهت ریزی برنامه سپس آن و علل شناسایی همچنین

  .هوشبری دانشجویان تحصیلی، عملکرد امتحان، اضطراب  :کلیدی واژه های 
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 جلبک قهوه ای  الکلی بررسی تاثیر عصارهSargassum oligocystum   در پروفایل قندی بر میزان

 شده توسط استرپتوزوتوسین موش های صحرایی دیابتی

 3، سبحان حاجیان2، صمد اکبرزاده1ویدا سلطانی •

 کمیته تحقیقات دانشجویی،  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران .1

 ایران هر، بوشهر،علوم پزشکی بوشگروه بیوشیمی،دانشکده پزشکی، دانشگاه  .2

 کمیته تحقیقات دانشجویی،  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران .۳

 

 .دیابت باعث اختالل وضعیت گالیسمیک، نقص عملکرد بافتی، کاهش کیفیت زندگی و طول عمر می گرددسابقه و هدف: 

کنترل صحیح بیماری دیابت مستلزم آموزش است. بهترین راهکار جهت پیش گیری، درمان و کنترل طوالنی مدت این بیماری 

بوده که سارگاساسه  خانواده از ای قهوه جلبکسارگازوم اولیگوسیستوم رژیم غذایی صحیح، فعالیت بدنی و درمان صحیح است. 

دارای ترکیباتی از جمله فوکوئیدان،  سارگازومجلبک های قهوه ای خانواده دار است. باالیی برخورد فارس از پراکندگی خلیج در

ی باشند که این فالونوئید، ترپنوئید، آلجینات، پلی فنل و همچنین انواعی از اسید های آمینه، پروتئین ها و انواع ویتامین ها م

. از آن جایی که ترکیبات جلبک د قارچی و ضد سرطانی هستندآنتی باکتریایی، ضضد التهاب، اجزا دارای اثرات آنتی اکسیدانی، 

 Sargassum تعیین اثرات عصاره جلبک دریاییمطالعه  هدفقهوه ای دارای اثرات فارماکولوژیکی مختلفی هستند 

oligocytum  میزان پروفایل قندی موش های صحرایی دیابتی می باشد.بر 

سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار بصورت تصادفی در شش گروه هشت تایی  48 ،در مطالعه تجربی حاضر مواد و روش ها:

دیابتی تیمار با  -4عصاره جلبک  میلی گرم بر کیلوگرم 150با غلظت دیابتی تیمار  -۳کنترل دیابتی  -2کنترل بکر  -1شامل 

 -6بر کیلوگرم عصاره جلبک  میلی گرم 450دیابتی تیمار با غلظت  -5میلی گرم بر کیلوگرم عصاره جلبک  ۳00غلظت 

 استرپتوزوتوسین تند. موش ها با تزریق داخل صفاقیمیلی گرم بر کیلوگرم متفورمین قرار گرف 100دیابتی تیمار با غلظت 

ون موش های ام مطالعه میزان سرمی گلوکز خ دیابتی شدند. یک هفته بعد از تزریق استرپتوزوتوسین  و همچنین روز سی

اندازه گیری شده و حساسیت  ( و همچنین دستگاه اتوآنالیزرBionimeگلوکومتر و نوار تست گلوکز ) ه ازصحرایی با استفاد

 HOMA_IR = {[fasting insulin(µU/ml)] × [fastingهای  نی و مقاومت انسولینی توسط فرمولانسولی

glucose(mmol/l)]}/22.5  وQUICKI = 1/ [log (fasting insulin, µU/ml) + log (fasting glucose, 

mg/dl)] .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اماری  محاسبه گردیدندSPSS  مورد بررسی قرار  22ویرایش

 گرفتند.

 

 450  (0۳/0=Pvalue)(، Pvalue=004/0) ۳00قند خون در غلظت های نتایج مطالعه حاکی از آن است کهیافته ها: 

و  ( Pvalue=009/0) عصاره ۳00مقاومت انسولینی در غلظت های . ( کاهش یافتPvalue=04/0) متفورمین  100عصاره و

( و Pvalue=009/0)کاهش و حساسیت انسولینی در دوگروه فوق با ترتیب  (Pvalue=02/0)متفورمین  100

(02/0=Pvalue) افزایش یافت. 

 

ودی دیابت هت بهبجبا توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر عصاره جلبک اثرات مفیدی بر پروفایل قندی در  نتیجه گیری:

 .شتتفورمین دامیلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره که عملی مشابه و یا حتی بهتر از م ۳00داشته است بخصوص غلظت 

 

 .Sargassum oligocystumدیابت،  واژگان کلیدی: 
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  بررسی شیوع اختالالت رفتاری و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان

 1394،دشتستان

 4حاتمی  ،طوبی6، رقیه نجات الهی5، صادق کارگریان4، لیال نامی نظری *3و2، سیما افراشته 1دکترهاله قائم •

 راز، ایرانراز، شی، دانشگاه علوم پزشکی شیمرکز تحقیقات علوم بهداشتی،  دانشکده بهداشت ، گروه اپیدمیولوژی  .1

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران .2

 معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران .۳

 ایران بوشهر، پزشکی بوشهر، علومکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه   .4

 بهداشت شهرستان فریدون شهر ،اصفهان ،ایرانکارشناسی ارشد اپیدمیولوژی،مرکز  .5

 ایران بوشهر، ر،بوشه  شناسی بالینی ،واحد علوم تحقیقاتدانشجوی روان .6

 نویسنده مسئول: سیما افراشته*

 

ود و باعث ه می شاختالالت رفتاری یکی از مشکالت شایع در کودکان است که در اوایل دوره ابتدایی دید و هدف : سابقه

عوامل  تاری ومشکالت زیادی برای کودک، خانواده ها و  معلمان می شود.  هدف پژوهش حاضر بررسی شیوع اختالالت رف

 می باشد .  1۳94در سال  مرتبط با آن در دانش آموزان مقطع ابتدایی در شهرستان دشتستان

تدایی قطع ابم: پژوهش حاضر از نوع مطالعات مقطعی می باشد. جامعه آماری شامل دانش اموزان شهری  مواد و روش ها

بزار مورد انفر بودندکه به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند .  767شهرستان دشتستان بود . شرکت کنندگان 

 05/0سبات رای محابمعلم بود . داده ها با روش رگرسیون لجستیک تحلیل شد. سطح معنی داری استفاده پرسشنامه راتر فرم 

 در نظر گرفته شد.

ی شیوع اختالالت رفتار بود. 5۳/9 ± 88/1و میانگین سنی و انحراف معیار آنها  6-1۳دامنه سنی شرکت کنندگان  یافته ها  :

زان شتر از دانش آموشیوع اختالالت رفتاری دانش آموزان پسر بی.براورد گردیددرصد  27در دانش آموزان شهرستان دشتستان 

اختالل های  در این پژوهش در مدل لجستیک چند متغیره رابطه معنا داری میاندرصد بود.8/17و 5/۳۳ختر به ترتیب د

مچنین بین . ه(P<0.05)والدین وجود دارد رفتاری و جنسیت ، وضعیت تحصیلی دانش آموز،شغل مادر ،فوت پدر و طالق

عناداری مدین رابطه ت والاختالل رفتاری با سن ،پایه تحصیلی، شغل پدر، رتبه تولد، تعداد اعضای خانواده ،فوت مادر و تحصیال

 .(p>0.05) مشاهده نشد.

اال می ب ه نسبتاشیوع اختالالت رفتاری در شهرستان دشتستان در مقایسه با سایر پژوهش های انجام شد :: نتیجه گیری 

سالی نی در بزرگای رواهباشد لذا به دلیل  اهمیت سالمت فردی و اجتماعی نوجوانان وکودکان و جلوگیری از ابتال به بیماری 

 الزم است که مسئولین حوزه آموزش توجه وِیژه ای به این مسئله  داشته باشند .

 ، شهرستان دشتستان  : شیوع ، اختالالت رفتاری ، دانش آموزان ابتدایی واژه های کلیدی
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 ان روستاهای شهرست در منابع تامین و سیستم توزیع آب بررسی کیفیت شیمیایی منابع تامین آب شرب

 عنبرآباد، کرمان

ی ، امینه فدای1زاده قاسمینسیمه  ،1یوسفیرقیه ، 1مسعودیفاطمه  ،1محسن حیدری، 2حمید مطهری •

 1نسب

 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده  .1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران  .2

 چکیده

ق گرم و ر مناطامروزه فقدان آب آشامیدنی کافی و تمیز یک بحران جهانی می باشد. این وضعیت بخصوص د زمینه و هدف:

لعه بررسی ین مطاخشک از جمله در مناطق مرکزی ایران بدلیل محدود بودن منابع آب اهمیت بسیار زیادی دارد. هدف از ا

 می باشد. 1۳94ل های شهرستان عنبرآباد در نیمه دوم ساکیفیت شیمیایی آب در منابع تامین آب و شبکه توزیع آب روستا

باد نمونه عنبرآ در این مطالعه مقطعی در دو فصل پاییز و زمستان از چاههای آب و شبکه توزیع آب روستاهای :رروش کا

 برداری انجام گرفت. پارامترهای شیمیایی براساس روش های استاندارد مورد سنجش قرار گرفتند.

تی، کلسیم، ، سخTDSشیمیایی نمونه های آب نشان داد که میانگین غلظت  نتایج آزمایشات بر روی پارامترهای نتایج:

 84.1، 27.5، 64.6، 15.8، 50.7، 192.6، 472.6منیزیم، سدیم، کلرور، سولفات و منیزیم آب در چاه های آب به ترتیب برابر 

 1۳.1 و 87.5، 28.6 ،66.0، 22.5، 41.6، 196.1، 462.1ه ترتیب برابر میلیگرم بر لیتر و در آب شبکه توزیع آب ب 10.2و 

 میلیگرم بر لیتر بود.

موارد بیش از  %90 و %20این مطالعه نشان داد به جز در مورد سختی و منیزیم آب روستاها که به ترتیب در  :نتیجه گیری

ز اآوری شده  ای جمعی مورد مطالعه در تمام نمونه هحد مطلوب بود )البته در حد مجاز بودند(، مقدار پارامترهای شیمیای

ودند. این بدان معناست موسسه استاندارد ب 105۳چاههای تامین آب و شبکه توزیع اب روستاهای عنبرآباد مطابق با استاندارد 

 که آب تامینی برای روستاهای این شهرستان کیفیت مناسبی دارد.

 ی، عنبرآبادآب آشامیدنی، کیفیت شیمیایکلمات کلیدی:
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 بررسی نقش میانجی آشفتگی اخالقی بین عملکرد اخالقی و فرسودگی شغلی نیروی خدماتی 

 2زینی جهرمی م , 1امیر ساالری ن •

 ندانشجوی کارشناس ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم.ایرا, دانشجوی پرستاری-1

 پزشکی جهرم.ایران مربی دانشگاه علوم,کارشتاس ارشد آموزش داخلی و جراحی -4

 

ییرها می ین متغاشاغلین میگردد. نحوه و میزان ارتباط هریک از  جسمی و روانی یفرسودگی شغلی باعث تحلیل قوا:مقدمه

ات یرالقی تأثتگی اخآشفو کاهش فرسودگی شغلی روشن نماید.تواند راه را برای انجام مداخله در جهت بهبود عملکرد اخالقی 

 لعه حاضر با هدفلذا مطا .نیروی خدماتی نقش مؤثری در بهبود بیماران داردعملکرد اخالقی  دارد. عملکردافراد بر سوئی

 ردیده است.اجرا گ بررسی نقش میانجی آشفتگی اخالقی در ارتباط بین عملکرد اخالقی و فرسودگی شغلی نیروی خدماتی

 

جهرم  ان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکیدر بیمارست 2017حلیلی است که در سال ت-یک مطالعه مقطعی روش کار:

و  ته شده جسمینیروی خدماتی به روش تصادفی ساده از بین تمام نیروی خدماتی که دچار بیماری شناخ 60گرفت. انجام 

پرسشنامه  گردید. ابزار بصورت بی نام و پس از کسب رضایت کتبی توسط نیروی خدماتی تکمیل روانی نبودند انتخاب شدند.

ه بررسی و پایایی آن نفر از اساتید دانشگا 5سودگی شغلی ماسالچ استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی ابزار توسط فر

به   خصیشتن از نیروی خدماتی  برای خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کفایت  10نیز به روش آلفای کرونباخ با کمک 

 کرد اخالقی از پرسشنامه عملکرد اخالق کارکنان دهقانی استفاده شد.رای بررسی عمل( محاسبه گردید. ب/94-/9۳-/91ترتیب)

دماتی و ختن از نیروی  10( و پایایی آن به کمک CVI:.89 , CVR:.93 , IS:3.5روایی صوری و محتوایی کیفی و کمی )

ستفاده شد این ابزار ( ا2012)برای بررسی آشفتگی اخالقی از کورلی و همکاران  ( محاسبه گردید.95.بوسیله آلفای کرونباخ )

هد رچه میانگین نمره محاسبه شده باالتر باشد میزان آشفتگی بیشتر خواه( می باشد. 5-1گویه در مقیاس لیکرت) 18دارای 

تن از  5مک توایی به کی و محبود. این ابزار در ایران بارها استفاده شده و روایی و پایایی آن مورد تایید می باشد. روایی صور

با   spss16رم افزار تجزیه و تحلیل اطالعات به کمک ن به دست آمد. 89/0ساتید کسب و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ ا

 آزمون های آماری رگرسیون خطی تک متغییره و چند متغییره انجام شد.

 

وه عملکرد اخالقی می مشخص گردید که؛ هر سه زیرگر Enterبه کمک آزمون رگرسیون خطی چندگانه با مدل  یافته ها:

از تغییرات کفایت  %9/9(. همچنین :F 4.528 و:Sig  005.از تغییرات آشفتگی اخالقی را پیش بینی نماید) %5/12تواند 

از تغییرات خستگی  %4/5(. آشفتگی اخالقی توانست :F 3.502و:Sig  018.فردی را نیز توانستند پیش بینی نمایند)

  003.از تغییرات مسخ شخصیت را پیش بینی نماید) %5/8(. همچنین :F 5.487و:Sig  021.عاطفی را پیش بینی نماید)

Sig:9.39و F:(اما بر کفایت فردی اثرگذار نبود .).346  Sig:899.و F: .) 

 ارد.کرد اخالقی و فرسودگی شغلی دآشفتگی اخالقی نقش میانجی تاثیرگذاری بر رابطه بین عمل :نتیجه گیری

 

 آشفتگی اخالقی ، فرسودگی شغلی، عملکرد اخالقی نیروی خدماتی کلمات کلیدی:
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  باردار شهر جهرم با سالمت روان زنان ییرابطه کمالگرابررسی 

 3، سهیال کرم پور3، مینا شهروندی3، مهسا افضلی2صفیه جمالی، 1لیال فخرآوری، 1طناز نصیری •

 جهرم، ایراندانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  تحقیقات کمیته .1

 ایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، بر موثر اجتماعی مؤلفه های تحقیقات مرکز .2

 دانشجوی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران .۳

دیگران  وا خود یکی از جنبه های مفهوم کلی سالمتی، سالمت روانی است و به صورت قدرت آرام زیستن، ب مقدمه و هدف:

 تعریف شده روانی در آرامش بودن، آگاهی از درون و احساسات خویشتن، قدرت تصمیم گیری در بحران و مقابله با فشارهای

رخوردار باالیی ری، خصوصا متغیرهای شخصیتی، از اهمیت باست. شناسایی متغیرهای روانشناختی مرتبط با سالمت و بیما

 پایدار عنوان تمایل به هکمالگرایی است ک قرار دهد، الشعاع را تحت انسان روان سالمت این متغیرها که می تواند است. یکی از

 همراه شخصی کردعمل از های انتقادی ارزشیابی با که ها آن تحقق برای تالش و دست نیافتنی و کامل معیارهای وضع به فرد

 بود. خودپنداره بر سالمت روان زنان باردار ریتاث یبررسشده است. هدف از انجام این مطالعه،  تعریف است،

 

جهرم را به روش نمونه  شهربه مراکز بهداشتی درمانی کننده مراجعه زن باردار  190ی، لیتحل-یمقطعاین مطالعه روش کار: 

-سردگیافقیاس مو  مقیاس چند بعدی کمالگرایی با استفاده از قرار داد. گردآوری داده هاگیری در دسترس مورد بررسی 

 استفاده شد. SPSSها از نرم افزار داده تجزیه و تحلیل صورت گرفت. جهت فشار روانی -طرابضا

به دست  15.45±10.12 فشار روانی-طرابضا-افسردگیو برای مقیاس  1۳2.00±96.69میانگین نمره کمالگرایی یافته ها: 

 (.P<0.0001آمد. بین کمالگرایی و سالمت روان زنان باردار ارتباط آماری معنی داری وجود داشت )

 

 نتیجه رسید که ینا به توان با توجه به ارتباط مشاهده شده بین کمالگرایی و سالمت روان زنان باردار، مینتیجه گیری: 

 مشکالت زایشاف و روان سالمت کاهش باعث منفی کمالگرایی دیگر طرف از و روان باعث بهبود سالمت فرد مثبت کمالگرایی

 و هیجانی تمشکال کاهش و روان سالمت بهبود در و کاملی جامع های برنامه است شود. بنابراین، الزم فرد می هیجانی

 شود. اجرا اختالالت روانی در زنان باردار توسط تیم سالمت از همچنین پیشگیری

 

 باردار زنان، سالمت روانکمالگرایی، واژگان کلیدی: 
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 تعیین الگوی مقاومت اسینتو باکتر بومانی ایزوله شده از بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه 

 1395بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال

 ا به همراهرسیاری مقاومت به عوامل ضد میکروبی در میان ایزوله های کلینیکی میتواند مشکالت درمانی ب مقدمه و هدف :

ه درمان نی مقاوم بمارستاداشته باشد.در این میان باکتری اسینتو باکتر بامانی در سال های اخیر به علت ایجاد عفونت های بی

 عتطبی در ترباک اسینتو مختلف های توجه قرار گرفته است. گونه بویژه در بخش مراقبت ویژه و سوختگی به شدت مورد

ت های ناشی از .. درمان عفون شوند جدا فاضالب و غذا انسان پوست سطح خاک اب از توانند می و دارند وسیعی انتشار

یع ترین ل است.  شار مشکااسنیتوباکترها به علت شرایط زمینه ای بیمار و نیز مقاومت انتی بیوتیکی باالی این باکتری ها بسی

 گونه ی ایجاد کننده عفونت در انسان  اسینتوباکتر بومانی است. 

ی سی اده از بخش شیزوله اهدف از این مطالعه تعیین فراوانی مقاومت به انتی بیوتیک های رایج درباکتری اسینتوباکتر بامانی 

ونت با این آنتی بیوتیک ها در درمان تجربی عف به منظور کمک در انتخاب 1۳95یو بیمارستان شهید محمدی در سال 

 باکتری صورت گرفته است.                           

بیماران بستری در  نمونه از 58این مطالعه به روش نمونه گیری آسان در دسترس طی دوره یک ساله با  تعداد مواد و روش:

نتو باکتر وان اسیانجام شد. تعیین خصوصیات نمونه ها به عنواحد مراقبت های ویژه ی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس 

یش . سپس ازماد شدندبومانی با استفاده از ازمایش های فنوتیپی و بیوشیمیایی باکتری شناسی صورت گرفت و نمونه ها تایی

رم افزار سیله نحساسیت انتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن  طبق دستورالعمل سی ال اس ای انجام گرفت.داده ها به و

SPSS  تحلیل شدند و مقادیرP<0/05.به عنوان شاخص معنی دار بودن در نظر گرفته شد 

ی از وط به این باکترنمونه اسینتوباکتر مورد بررسی قرار گرفت که بیشترین موارد مرب58طی این دوره یک ساله  یافته ها:

ه انتی بیوتیک ها در ان زنان جداشد. فراوانی مقاومت ب %۳2.8ان از مردان و  %67.2( جدا سازی شد. که 62%نمونه تراشه )

قاوم به تیگسیکلین م %19مقاوم به مروپنم  %98.۳مقاوم به ایمی پنم  %94.8 جدایه های اسینتو باکتر به این صورت بود.

 حساس(  %81مقاوم به کلیستین   )%19مقاوم به امیکاسین   74.1%

ی یو ر بخش ای سانی  دنتایج این مطالعه افزایش سویه های مقاوم به انتی بوتیک در باکتری اسینتو باکتر بومنتیجه گیری :

ها ضروری  ایر بخشاین رو استراتژی مناسب جهت کنترل انتشار باکتری در بخش مراقبت های ویژه و سرا نشان می دهد  از 

یستین و تیگسیکلین مورد کل 5به نظر می رسد.با توجه به نتایج بدست امده احتماال موثر ترین انتی بیوتیک از بین این 

 میباشد.

 ی یو اسینتو باکتر/مقاومت انتی بیوتیکی/ ای س کلید واژه: 
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 ر توباکتبررسی عوامل موثر در ابتال به عفونت های بیمارستانی مقاوم به ایمی پنم ناشی ازسویه های اسین

 1395بومانی جداشده از بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 

جهانی  سالمت عفونت های بیمارستانی با منشا باکتریال به عنوان یکی از خطرناک ترین تهدیدها برای مقدمه و هدف:

خش ویژه در ب انی بهمحسوب می شوند. در این بین باکتری اسینتو باکترها یکی از مهم ترین پاتوژن های فرصت طلب بیمارست

راحی ستری جت های ناشی از ان می توان به طول مدت بای سی یو  و سوختگی می باشد.از جمله عوامل خطرزا در عفون

 نتی بیوتیکانم ها قبلی درمان با انتی بیوتیک وسیع الطیف تغذیه وریدی کاتتر ادراری اشاره کرد. در حال حاضر کارباپ

ر دامل موثر وررسی عبانتخابی در مقابل این باکتری می باشند و مقاومت به ان ها مسئله ی مهمی است. هدف از این مطالعه 

 .ابتال به عفونت های بیمارستانی ناشی از باکتری اسینتو باکتر بومانی مقاوم به ایمی پنم می باشد 

ارستان در بیم 1۳95: این مطالعه بصورت نمونه گیری آسان در دسترس طی یک دوره یک ساله در سال مواد و روش

ی باکتری داروی ارد باکتری شناسی انجام شد و سپس مقاومتشهیدمحمدی انجام شد . جداسازی باکتری ها طبق روش استاند

رد باکتر بودند مو مورد از بیماران که عفونت های ان ها ناشی از باکتری اسینتو84های جداشده مورد بررسی قرار گرفت. 

 SPSSزار سیله نرم افبه وا هبررسی قرارگرفتند و مقاومت دارویی ان ها به ایمی پنم بر اساس انتی بیوگرام ارزیابی گردید.داده 

 به عنوان شاخص معنی دار بودن در نظر گرفته شد.        P<0/05تحلیل شد و مقادیر 

ان  %81.0و  در بخش های دیگر بودند %1۳.5در بخش سوختگی و  %5.4دربخش ای سی یو %67.5مورد  84ز بینیافته ها:ا

شده است .سابقه ی بستری قبلی در ای  ساعت دیده 72-48عد از ان ها  ب %89.18زن بودند. عفونت در   %18.۳7ها مرد  و 

تور ونتیال %56.7و در  % ان ها استفاده از کاتتر ادراری و تغذیه وریدی 97.29ان ها و در %48.64سی یو  و جراحی قبلی در 

ها مصرف  ان %40.54ان ها مصرف امینو پنی سیلین  %18.91انها مصرف کارباپنم  %۳2.74مکانیکی مشاهده شد.و در 

 ان ها مصرف فلوروکونیلون مشاهده شد. %27.02ان ها مصرف امینو گلیکوزید  %16.21سفالوسپورین 

وریدی زکاتتراطبق بررسی صورت گرفته  دراکثر ان ها سابقه جراحی قبلی.بستری در ای سی یو و استفاده نتیجه گیری:

ن ی ویژه نشاقبت هات شده است.جداسازی اسینتوباکتر از بخش مراوادراری وتغذیه وریدی واستفاده ازونتیالتورمکانیکی ثب

این بخش  ل کردندهنده الودگی این بخش با این باکتری بیماری زای فرصت طلب بوداز این رو توصیه میشود که به استری

ز ایجاد اگیری شووسایل ولوازم مورد استفاده توجه بیشتری شودهمچنین استفاده صحیح از انتی بیوتیک ها به منظور پی

 باکتریهای مقاوم به چند دارو وعفونت های بیمارستانی ضروری است. 

 : عفونت بیمارستانی /اسینتوباکتر /ای سی یو/ایمی پنمکلید واژه
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 در  جاسویشهر  یها مارستانیدر ب یی، نگرش و عملکرد  پرستاران نسبت به حفاظت پرتو یآگاه یابیارز

 1394سال 

 4، الهام حسین نژاد زرقانی3محسن شفیعی ،2کامران امیراحمدی، 1راضیه رشیدفر •

 کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،یاسوج،ایران .1

 دانشجو پزشکی عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،یاسوج،ایران .2

 یرانعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ،یاسوج،ا .3

 کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،یاسوج،ایران .4

 ،: کامران امیراحمدی*نویسنده مسئول و نویسنده ارائه دهنده*

ز اد زیادی اد. تعدکاربرد پرتوهای یونیزان در پروسیجرهای پزشکی امروزه به سرعت در حال افزایش می باش :سابقه و هدف

 سیب هایطبع آن آبه رادیولوژی معمولی یا رادیولوژی مداخله ای به عنوان یک پتانسیلی از تابش گیری شغلی و 

خود و  اظت پرتوییبال حفاران باید میزان اگاهی خود را درقرادیوبیولوژیکی در پرستاران  را به دنبال دارد. بنابراین پرست

 بی آگاهی ،ارزیا "فلذا این تحقیق با هدبیماران را ،در جهت حفاظت در قبال تابش های گیری غیر ضروری، افزایش دهند.  

 . ردیده استگ طراحی " 1۳94نگرش و عملکرد  پرستاران نسبت به حفاظت پرتویی در بیمارستان های شهر یاسوج در سال 

عملکرد  جهت سنجش آگاهی ، نگرش و اطالعاتپرسشنامه پژوهش یک مطالعه توصیفی بر مبنای  این :مواد و روش کار

ند جنس ، مان ردیفپرسشنامه دارای دو بخش بود . بخش اول در مورداطالعات پرستاران در قبال حفاظت پرتویی انجام شد. 

گرش و عملکرد ن سوال در مورد 14آگاهی پرستاران و در موردسوال 17 و بخش دوم حاوی سابقه کاری و را شامل می گردید

 رار گرفت وایید قتصحت پرسشنامه نیز توسط دو نفر از اساتید فیزیک پزشکی مورد  بود. پرستاران نسبت به حفاظت پرتویی

از روش ری دادهاین پژوهش بعد از جمع آوبدست آورده شد.در ا 0.86همچنین اعتبار پرسش نامه به وسیله آلفای کرونباخ 

.  یآگاه زانیم ی ارتباطبررس یبرا SPSS19رم افزار ن Mann-Whitneyو Kruskal-wallisکینان پارامتر یآمار یها

 شد.استفاده  با سایر پارامترهای دموگرافیک نگرش و عملکرد پرستاران

ه سواالت داده بپرسشنامه جواب کامل  212جمع آوری شد و پرسشنامه  225پرسشنامه توزیع شده،  2۳5از بین  یافته ها:

یانگین سابق سال و م 29.5مرد( شرکت نمودند که میانگین سنی 1۳۳زن و79پرستار) 212بودند.در واقع در این پژوهش 

ر حین رتویی را دپداشتند. نتایج این پژوهش نشان داد که تنها یک سوم از پرستاران دوره های حفاظت 11.15 ±7.۳0کاری 

درصد از پرستاران  1۳د اما تحصیل یا در محل کار گذرانده بودند.در حالی که پرستاران با اهمیت استفاده از فیلم بج آشنا بودن

ان استفاده درصد از آن 9.6از آنان فیلم بج را در محل مناسب نصب نمی کردند و درصد  16.2از فیلم بج استفاده نمی کردند و 

ر حالی که کمترین درصد بود د 22.5از فیلم بج را فراموش می کردند. میزان عملکرد در مورد استفاده از شیلدهای گناد 

ز درصد ا 25که تنها  ه را نشان می داددرصد( بود. عملکرد پرستاران این نکت12.9آگاهی مربوط به استفاده از عینک سربی )

 رستاران ازناسب پمآنان در محل مناسب ،در جهت کاهش تابش پرتوی پراکنده از بدن بیمار، می ایستند. میزان عدم آگاهی 

 درصد( 28.7اثرات تصادفی و غیر تصادفی قابل مشهود بود.)

ا نشان ستاران رپر انیدر م پرتوییمربوط به حفاظت د عملکرو  ی ، نقص نگرشآگاه نتایج این پژوهش کمبود نتیجه گیری:

 .است یضرورپرتویی در مورد حفاظت داد. به نظر می رسد آموزش و تربیت پرستاران

 آگاهی و نگرش، حفاظت پرتویی، پرستاران کلیدواژه:
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 بر سالمتی انسان تاثیر آیات قرآن و ادعیه 

 زهره فرّار، رقیه گشمرد •

 پزشکی بوشهر، دانشکده پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، بوشهر، ایراندانشگاه علوم  .1

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده پرستاری مامایی، بوشهر، ایران .2

 سوی به را عهآن،جام نورانی برنامه و قرآن میفرماید خداوند.است اسالمی،طب احکام مهم اهداف از یکی :سابقه و هدف

ر نیروی اعجاز معنوی در شریعت ما تاکید زیادی ب(16 مائده)"السالم سبل رضوانه اتبع من اهلل به یهدی"دهد می سوق سالمت

 حیطرا انسان تیسالم بر ادعیه و قرآنی تاثیر آیات یافتن ادعیه برای سالمت جسم و روح شده است مطالعه حاضر بمنظور

 گردید.

 ,sidمانند خارجی و داخلی معتبر اطالعاتی پایگاههای در مند نظام مروری جستجوی حاصل مقاله اخیر :روش جستجو

google scholar, magiran, noormags, science direct, pub med  است.  اخیر سال ده زمانی بازه در و 

 ماهو القرآن نم ننزل و":است شده اشاره روحی و جسمی دردهای برای بودن قران شفا مسأله به درآیات متعدد :یافته ها

ان در درمان مشکالت در اینجا به چند مورد از اثرات قر(182اسراء) "خسارا اال الظالمین والیزید للمومنین رحمه و شفاء

 عمل جراحی حداقل بیمارانی که قبل از داد نشان بیمار:نتایج مطالعه ایکاهش اضطراب  .1جسمی بیماران اشاره می شود: 

هش عالیم کا .2شاهد داشتند. گروه به کمتری نسبت اضطراب دادند قرآن گوش آوای به دقیقه15 بمدت بار و هربار 2

 کاهش بر عالوه ددا نشان هفته برای یک و دقیقه 10بمدت روزانه یس آیات سورة تالوت دیگر ای مطالعه بیمار:دربالینی 

 مجدد زخم،جواب یعسر بهبودی و تومور استفراغ،کاهش و تهوع درد،بهبودخواب،رفع تسکین مانند مالحظه قابل بالینی عالئم

 اعمال از بعد درد برکاهش قرآن آوای شگرف تاثیر پژوهشی بیانگر بیمار:نتایج کاهش درد. ۳.شد گزارش منفی پاتولوژی

 قال یتقون اال ونفرع قوم الظالمین القوم ائت ان موسی ربک نادی اذ و"درمانی آیات قرآن وگفتار.4.باشد می شکم جراحی

-14 شعراء) "تلونیق ان فاخاف ذنب علی لهم و هارون الی فارسل لسانی ینطلق ال و صدری یضیق و یکذبون ان اخاف انی رب

 درمانی خواص.6 (24-26 مریم)"...جنیا رطبا علیک تساقط..."تازه خرمای با زایمان وخونریزی درد درمان. 5 (10

 وتیکیبی آنتی دیابت،خاصیت درمان عسل در (69نحل)"للناس شفاء فیه الوانه مختلف شراب بطونها من یخرج"عسل

 و"سرد بآ با پوستی بیماری درمان. 7آنمی  بر عسل کودکان،تأثیر سرفة بر عسل عسل،تأثیر سرطانی ضد عسل،خاصیت

 او به( )42ص)"شراب و بارد مغتسل هذا برجلک ارکض"( 8۳انبیاء)"الراحمین ارحم انت و الضر مسنی ربه نادی اذ ایوب

سمی و ج های بیماری در تأثیر دعا. 8 (نوشیدنی و خنک شستشوی است این بزن زمین به را خود پای کردیم خطاب

 از جلوگیری تجه از دعا حاصل شفابخش نتایج پژوهشها نشان دهنده نیروی( 28رعد)"القلوب تطمئن اهلل بذکر اال"روحی

 به خون توسط رسانی اکسیژن افزایش و خون شیمیایی حالت تغییر خون، قرمز های گلبول از سرطانی،حفاظت سلولهای رشد

 .میباشد پوستی جراحات و زخمها سریعتر بهبود اندامها و

 دارویی،کم غیر وشر یک و ادعیه بعنوان قرآن آوای تأثیر مورد در پژوهشگران شده انجام مطالعات به توجه با:گیری نتیجه

 از میتوان دارد امعهج بین که تقدسی و آن به مردم عامه توجه وسعت و قرآن قرائت موسیقی اصالت به عنایت با و هزینه،مفید

 استفاده نمود. و ادعیه اسالمی بعنوان یک روش درمانی کریم قرآن قدرت آوای

 :قرآن،دعا،سالمت جسمکلیدواژگان
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  1396بررسی اضطراب و استرس در زمان امتحانات بین دانشجویان علوم پزشکی یاسوج در سال 

 6رضا خلیلی ، 5فاطمه کشاورز ،4،طوبی همتی3سارا رضایی ،2حدیث احسانی، 1 فاطمه احسانی

دانشجویی  حقیقاتکمیته تدانشجوی کارشناسی،علوم آزمایشگاهی، پیراپزشکی،علوم پزشکی یاسوج / دانشگاه علوم پزشکی/  4

 علوم پزشکییاسوج ،ایران

 مدرس،کارشناسی ارشد،جامعه شناسی،موسسه کلک دنا 2

ات تحقیق کمیتهعلوم پزشکی یاسوج / دانشگاه علوم پزشکی/ ،رشناسی ارشد،پرستاری، پرستاری وماماییدانشجوی کا۳

 دانشجویی علوم پزشکییاسوج ،ایران

 /وم پزشکیعلوم پزشکی یاسوج / دانشگاه عل،مهندسی بهداشت محیط، بهداشت وتغذیه ( کارشناسیمسؤول)نویسنده  _1

 پزشکی،یاسوج ،ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی علوم 

 چکیده

تاری تی و رفاست و میتواند با نشانگان جسمی، شناخو نگرانی  اضطراب امتحان شکل خاصی از اضطراب زمینه :

با  تواندمی و زیاد شود  همراه باشد. اضطراب خفیف سبب افزایش یادگیری شده، در صورتی که اضطراب شدید

 .دباشو کاهش ارزشیابی  همراه کاهش یادگیری 

طالعه ی یابد، مدر زمان امتحانات افزایش مدانشجویان ، استرس و نگرانی بین میزان اضطراب از آنجا که :هدف 

 ه است.گرفت حاضر با هدف بررسی اضطراب و استرس درزمان امتحانات بین دانشجویان علوم پزشکی یاسوج انجام

 95سال  با جنس مونث علوم پزشکی در دانشجویانتا از 60در بین ت که استحلیلی -این مطالعه توصیفیروش کار: 

تناظر منمونه ها به صورت تصادفی انتخاب شده و از نظر سن، تاهل، سال تحصیلی، و معدل انجام گرفت. 

در بین دانشجویان خوابگاهی   گزینه ای بود 4سوال  16بود که دارای  DASS-21.ابزاراین  تحقیق پرسشنامه بودند

وصیفی مرکزی و با کمک شاخص های تو  SPSS21 با نرم افزاررا ها اطالعات به دست آمده از پرسشنامه توزیع شد.

 پراکندگی مورد تحلیل قرار گرفت.

راب متوسط و درصد دارای اضط 86.7درصد دانشجویان به اضطراب کم، 10: نتایج نشان داد که میزان  یافته ها

 ۳.۳و9۳.۳و۳.۳ان استرس به ترتیب از استرس کم،متوسط و زیاد درصد اضطراب شدید دارند همچنین میز۳.۳

 درصد بود.

چنین  ه وجودکمتوسط در اکثریت دانشجویان بود  واسترس  پژوهش بیانگر وجود اضطراب ییافتهها نتیجه گیری :

رصد ی آن دولی باید برابه نظر میرسد. یبهتر مطالب ضرور یجهت فراگیرو استرس تا حدی ازاضطراب  یمقادیر

 پیشنهاد  مچنینکم، زیاد بودن استرس و اضطراب  فکر اساسی کرد ومسولین  راه حل های مناسب را ارایه دهند.ه

 .انجام شودی دیگر نیز میشود چنین پژوهشی در دانشگاهها 

 

 اضطراب، استرس،امتحان، دانشجویان علوم پزشکی.: های کلیدیواژه
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  لوم عدرباره ارزش های حرفه ای در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه شاغل بررسی دیدگاه پرستاران

 پزشکی جهرم

 4، اسماعیل پارسایی منش3، ملیحه طالبی زاده2، مرضیه کارگر جهرمی1احمد جبرالدینی 

 مربی، دانشکده پیراپزشکی، دانشکده علوم پزشکی گراش، گراش، ایران .1

 پزشکی گراش، گراش، ایران مربی، دانشکده پرستاری، دانشکده علوم .2

 کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران .۳

 مربی، دانشکده پرستاری، دانشکده علوم پزشکی گراش، گراش، ایران .4

 

ای هن به ارزش روی آورد پرستاران و سایر افراد ارائه دهنده خدمات مراقبتی برای غلبه بر مسائل مراقبت اخالقی، نیاز به :سابقه و هدف

، لذا ی می باشندپرستار این ارزش ها اساس عملکردحرفه ای دارند که عملکرد، رفتارها و تصمیم گیری های حرفه ای آنان را هدایت نماید. 

 .تعیین ارزش های حرفه ای از دیدگاه پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی جهرم صورت پذیرفتمطالعه حاضر با هدف 

نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی جهرم طریق نمونه گیری تصادفی  100در این مطالعه توصیفی تحلیلی :مواد و روش ها

های حرفه ای از پرسشنامه ای دو قسمتی استفاده شد: قسمت اول ه ارزشبه منظور بررسی دیدگاه پرستاران نسبت ب ساده انتخاب شدند.

 Nurses professional valuesای پرستاری )های حرفهاجتماعی و قسمت دوم : ابزار مطالعه تجدید نظر شده ارزش -مشخصات فردی

scale- Revised survey tool پرستاری امریکا تشکیل یافته است. محدوده  آیتم برگرفته از کدهای اخالق حرفه ای انجمن 26( که از

 خواهد بود و نمره باالتر نشان دهنده آشنایی بیشتر ایشان از ارزشهای حرفه ای است. 26-1۳0نمرات از 

اقبت، مرات ابعاد مرننفر از  پرستاران شاغل در بخش های مختلف بیمارستان جهرم شرکت نمودند. میانگین  99: در این پژوهش، یافته ها

در مطالعه بود.  88.98و  10.66، 15.47،17.37،13.32، 32.15عمل گرایی، اعتماد، حرفه ای شدن، عدالت و نیز مجموع ابعاد به تر تیب 

جود ندارد های حرفه ای وحاضر نیز مشخص گردید که ارتباط معناداری بین سن، جنسیت، وضعیت تاهل و نمرات پرستاران در مورد ارزش

(P=0/7.) 

ای آنان رد حرفهتقاء عملکنیاز به برنامه ریزی های بیشتری به منظور بهبود آگاهی پرستاران در برخی از وظایف حرفه ای و ار :رینتیجه گی

 .درگستره وسیعی از حیطه های حرفه ای، توأم با وظایف مراقبتی قابل توصیه است

 های حرفه ای، دیدگاه ، پرستاران: ارزشواژه های کلیدی
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 1395در سال  یاسوج آموزشی شهر  های بیمارستان  مقایسه کیفیت خواب پرستاران نوبت کار و ثابت 

 2،مهین روزی طلب1طاهره مشکل گشا اردکانی 

 .دانشجوی کارشناسی اتاق عمل،کمیته  تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،یاسوج،ایران .1

 ان.دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،یاسوج،ایرکارشناس ارشد پرستاری،عضو هیات علمی  .2

ه علوم انشگا: طااهره مشکل گشا اردکانی، دانشجوی کارشناسی اتاق عمل،کمیته  تحقیقات دانشجویی،د*نویسنده مسئول

 .پزشکی یاسوج،یاسوج،ایران

اشی وارض نع وه محرومیت از خواب کاری هستند ک نوبت دارای شغلی شاخص ترین گروه هایجزء پرستارانزمینه و هدف:

لعه ندازد. مطااره می نه تنها بر روی سالمت آن ها اثر گذار است بلکه سالمت بیماران تحت نظرشان را نیز به مخاط ،از آن

در سال  اهواز حاضر با هدف بررسی و مقایسه کیفیت خواب پرستاران شیفت ثابت و نوبت کار یک بیمارستان آموزشی شهر

 شده است.ام انج 1۳95

 هند.در این مطالعنفر از پرستاران این بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت 110: بر اساس نمونه گیری تصادفی روش بررسی

نندگان ستگی شرکت ک.جهت ارزیابی کیفیت خواب و شدت ختقسیم شدندثابت نوبت کار و پرستاران  برابر،به دو گروه  افراد 

اده ت،استفنوبت کاری اس که شامل اطالعات دموگرافیک و"کیفیت خواب پترزبورگ"امهدر طی یک ماه گذشته از پرسشن

 تجزیه و تحلیل گردید. spssداده ها با استفاده از نرم افزار .در نهایت گردید

در  "خوب"واب از پرستاران نوبت کار دارای کیفیت خ %۳4.5می باشد و تنها  ۳0.09:میانگین سنی پرستاران یافته ها

ن شیفت ودگی در پرستارامیباشند. همچنین میانگین دفعات استفاده از دارو میزان خواب آل (%79.9ت )مقایسه با پرستاران ثاب

 در گردش بیشتر است.

ف بوده و ار ضعی:بررسی داده های پژوهش در نهایت بیان میدارند که کیفیت خواب در اکثر پرستاران نوبت کنتیجه گیری

نظر  لذا در ست.اه شده تداوم خواب، استفاده از دارو برای به خواب رفتن و کاهش دفعات خواب آلودگی روزان باعث اختالل در

 گرفته شدن این موارد توسط مدیران جهت بهبود شرایط محیط کاری توصیه می شود.

 :کیفیت خواب،نوبت کاری،پرستارکلمات کلیدی
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  بررسی تیترHBS-Ab وپزشکی دندانپزشکیدردانشجویان 

 1396دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درسال 

 سیاوش 5هدی حسنی آزاد،م 4ریوش داوودیان،پ 3صابربابازاده، 2سجادشاملو،  1 کوروش نعمت پور ،

 6کرمی

ی ای کبدویروس هپاتیت ب یکی ازشایع ترین ومهمترین علل هپاتیت های حاد،مزمن،سیروزهاوسرطانه:سابقه و هدف 

یون نفربه دلیل ابتالبه میل2هپاتیت التهاب کبداست که باعث درد و تورم شدید میشود. تخمین زده اندکه ساالنه حدودمیباشد. 

طح ارای سداین بیماری فوت میکنندوآمارهانشان میدهند که حدودسه چهارم جمعیت جهان درمناطقی زندگی میکنندکه 

انشجویان دذشته گدر  ن پیشگیری از هپاتیت ب، واکسیناسیون است.باالیی ازاین عفونت هستند. درحال حاضرتنها راه مطمئ

بهداشت  فت واکسن بهبه صورت روتین به عنوان گروه در معرض خطر؛ در بدو ورود به دانشگاه برای دریا 1373متولد قبل از 

رود به دانشگاه، با وسنین و بعد از آن به  1373یمعرفی شده و واکسینه می شدند. در سالهای اخیر با رسیدن متولدین سالها

 وجویی مبهم ی دانشفرض اینکه در بدو تولد از نظر هپاتیت ب واکسینه شده اند، موضوع پیگیری وضعیت ایمنی این گروه ها

پر  ز گروه هاییکی ا یا کم رنگ شده است. با توجه به وضعیت موجود موضوع  ایمنی این افراد در مقابل هپاتیت ب به عنوان

بت به این این بیماری به دانشگاه که در کودکی نس  1۳72ابهام می باشد . همچنین ورود  افراد متولد قبل از  خطر در پرده

 ردانشجویان دندانپزشکیدHBS-Abسطح ایمن نشده اند این مسئله را پیچیده تر کرده است. ما برآن شدیم دراین مطالعه 

 سی کنیم.برر 1۳96وپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان رادرسال

رولوژی سو آزمایشهای یست چک لو تکنیک مطالعه با ارائه  تحلیلی-های توصیفیه مطالعه از نوع مشاهد : هامواد و روش

م گرفت. پس نفرازکل دانشجویان دندانپزشکی وپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجا270این پژوهش برروی  .بود

لیست برای  چک .شد ، گرفته ELISAبه روش تعیین سطح آنتی بادی خونی براینمونه  5ccاز دانشجویان،  ازکسب رضایت

شده وتوسط 17ورژنspssسپس این اطالعات واردنرم افزارهرفرد شامل اطالعات دموگرافیک وسواالت مربوط به متغیرهابود. 

ستقل، م، تی one-way Anovaآمارتوصیفی)میانگین وانحراف معیارمتغیرهای کمی ودرصدفراوانی متغیرهای کیفی(وآزمون 

 درنظرگرفته شد.05/0نسبت شانس وآزمون همبستگی موردبررسی قرارگرفت وسطح معنی داری 

نفر(ایمنی 65درصد)24.1(،  10کمترازHBS-Abنفر(ایمنی ضعیف داشتند)سطح157درصد)58.1نتایج نشان داد که یافته ها:

 (داشتند.100بیشترازHBS-Abمطلوب)سطح نفر( ایمنی48درصد)17.8( و100تا10بین HBS-Abمتوسط)سطح

ای مختلف ایمنی، متفاوت است هسن دانشجویان درمیان گروه  نشان دادکه میانگین one-way Anovaنتایج آزمون  

ین صورت است که ( ونتایج آزمون تعقیبی نشان دادکه این رابطه معناداربدp=.002ورابطه ی بین گروهی معناداری دارند)

روه نسیت،نوع گجیرهای طلوب بادیگر گروه های ایمنی ارتباط معناداردارد. میانگین تیتر آنتی بادی با متغگروه با ایمنی م

دت زمان گذشته از م(. همینطورمیانگین تیتر آنتی بادی درافرادبا p>.05رابطه معناداری نداشتند)BMIخونی،فعالیت بدنی و

 (.p=.003آخرین واکسیناسیون رابطه معناداری داشت)

دو تولد؛ نمیتواندایمنی بپس از واکسیناسیون اولیه در HBS-Abنتایج مطالعات مشابه نشان میدهدکه تیتر یجه گیری:نت

دانپزشکی کی و دندانشجویان پزشمتوسط یا مطلوبی را ایجاد بکند و حتما به واکسیناسیون مجددنیازهست. نظر به اینکه 

ازلحاظ  فمختل مانیز صلافودر  ستا زمال واع بیماران میباشندشامل گروه های پر خطر هستندودرتماس مداوم با ان

 .چک شوندHBS-Abتیتر

 ، واکسیناسیون، هپاتیت ب ، دانشجویانHBS-Abتیتر کلیدی: واژگان
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 1396تنش روانی پرستاران  بیمارستان های دولتی قم در سال  بررسی 

 2سمیه بختیاری زاده.  1زهره قمری زارع

 قم، قم، ایران؛ واحد دانشگاه آزاد اسالمیمربی، نویسنده مسئول ، گروه پرستاری،  .1
 قم، قم، ایران؛ واحد دانشجوی پرستاری، عضو انجمن علمی گروه پرستاری ، دانشگاه آزاد اسالمی  .2

 

 چکیده

اران به رای پرستمتفاوتی را بیکی از مسائل شایع در حرفه پرستاری است که می تواند عواقب تنش روانی  مقدمه و هدف:

 و مراقبت تکیفیتواف پرستار ضعیف عملکرد نهایت در و روانی و جســمی بیماریهای بروز با بطوریکه ،دنبال داشته باشد

ه ان صورت گرفتدر پرستار تنش روانی لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین؛ می باشد رتباط درا بیماران جان امنیت همچنین

 .است

و  های آموزشی شهر قم بودند که به روش تمام شمارینفر از پرستاران بیمارستان ۳08واحدهای مورد پژوهش روشها:مواد و 

ها پس از بود. داده تنش روانی اوسیپو سؤالی 10آوری داده پرسشنامه مطابق با معیارهای ورود انتخاب شدند. ابزار جمع

 های آماری توصیفی استفاده شد.ل قرار گرفته و از آزمونمورد تجزیه و تحلیSpssافزارآوری توسط نرمجمع

 

ندارد و انحراف استا 48/2داد که میانگین تنش روانی برابر با های تحقیق بر روی پرستاران تحت بررسی نشانیافتهیافته ها:

می  زیاددارای تنش ( ٪ 8/6)دارای تنش روانی متوسط و کمترین نمونه ها  (4/47) بیشترین درصد پرستارانباشد و می 85/0

 ن متغیراد که بیدتعلق گرفت. همچنین این مطالعه نشان « من اخیراتحریکپذیرشدهام»بیشترین میانگیــن به گویه باشند.

 رد.ارتباط معناداری وجود نداتنش روانی با متغیر جنس، سن، بخش محل کار، سابقه کار و وضعیت استخدامی

 

ند؛ لذا وسط بودبا توجه به اینکه نزدیک به نیمی از پرستاران مورد مطالعه دارای تنش روانی در حد متنتیجه گیری: 

 .پیشنهادمیشودبرگزاریدورههایآموزشیجهتآموزشراهبردهایمقابلهایمؤثرومدیریتتنشدرکاهشتنشروانیاینگروهازپرستاران،

 

 تنش روانی، پرستار بالینیکلمات کلیدی: 
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  1394وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهر دهدشت در سال بررسی 

  5، محسن نغماچی4، سهیال رضایی3، علیرضا رایگان شیرازی2 خادمی نسب سید ساالر.  1فاطمه احسانی. 

 6راضیه آشوری

 یاسوج کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی .1

 یاسوج ارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکیک .2

یته وج، کمدانشجوی دکترای بهداشت محیط، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی یاس .۳

 تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی یاسوج

نشجویی قات دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، کمیته تحقیدکتری بهداشت، عضو هیئت علمی دا .4

 علوم پزشکی یاسوج

انشجویی دقیقات دانشجوی دکتری میکروبیولوژی، عضو هیئت علمی گروه تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، کمیته تح .5

 علوم پزشکی یاسوج

 شیرازکارشناسی ارشد بهداشت محیط،  دانشگاه علوم پزشکی  .6

الت مشک هاآن حمل و دفع صحیح نگهداری، آوری،توجهی به جمععدم کنترل پسماندهای بیمارستانی و بی :و هدف سابقه

مت مردم و ادن سالباعث به خطر افت خاصی را به دنبال خواهد داشت و عدم آگاهی در مورد مدیریت پسماندهای بیمارستانی

با هدف  حاضر عهمطال د لذاآوری و دفع گردندیریت پسماندهای بیمارستانی جمعشود که باید طبق قانون ممحیط زیست می

 .انجام گردیدب1۳94بررسی  وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهر دهدشت در سال 

در بیمارستان شهر دهدشت انجام گرفت و ضمن تعیین وضعیت 94مقطعی در سال -این تحقیق بصورت توصیفی  روش کار :

تولید،ذخیره سازی،جمع آوری ،حمل و نقل و دفع زباله های بیمارستان اقدام به تعیین اجزای تشکیل دهنده زباله، توزین زباله 

 مشاهده، ها از طریق  چک لیست،روز متوالی گردید. داده7و سرانه زباله تولیدی در طی چهار فصل و در هر ماه به مدت 

 آوری شده با استفاده از  نرم افزار  های جمعآوری گردید و دادهجمع و ن مورد مطالعهمصاحبه و مراجعه حضوری به بیمارستا

spss.تجزیه و تحلیل گردید 

های سهم زبالهکه  باشدمی 94در سال  کیلو گرم 2125نتایج نشان داد که میزان کل پسماند تولیدی بیمارستان  ها:یافته

 ید زباله به ازای هرداد و سرانه تولتشکیل می 94درسال  های بیمارستانی را از کل زباله %62 معادل کیلوگرم1۳۳2عفونی 

امل  پسماندهای شاجزای تشکیل دهنده درصد وزنی پسماندهای بیمارستانی  .باشدکیلوگرم در روز می 7/0 تخت فعال حدود

مچنین بیشترین ه، باشددرصد می %2و پسماندهای شیمایی  %5برنده  و ، پسماندهای تیز%۳0عادی  پسماندهای ،%6۳ عفونی

 ود.ب (%24/24) دیالیز و (%44/19گوش و حلق و بینی ) (،%76/18) تخصصی زنان مربوط به واحد پسماند درصد

 و ر گیرندورد توجه قرامباید بیش از پیش  هادفع آن ها و نحوه برخورد وهای عفونی، خطرات ناشی از آنزباله :گیرینتیجه

قداماتی در او  اشندبولین باید توجه بیشتری به این امر داشته ئمس لذاهای بیمارستانی در حد مطلوب نیست مدیریت زباله

های بالهطرسازی زخهای جدید بیو از روش انجام داده تفکیک مواد زاید عفونی در نقطه تولید و کاهش تولید زباله جهت

یطی ت زیست محهای مدیریتی جهت کاهش اثرااصالحات در بعضی از روشبنابراین پایش و  بیمارستانی استفاده نمایند.

 بیمارستان الزامی است.  یپسماندها

  پسماند بیمارستانی، مدیریت پسماند، بیمارستان :های کلیدیواژه
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  اثر فوتوتراپی بر تغییرات سطح پالکت وکلسیم خون نوزادان مبتال به زردی بستری شدهبررسی 

 1394در بیمارستان کودکان شهربندرعباس در 

 2نسیم قناعتیان، 1، میالدآژ1، حسین حمادیان1حسین سنایی 

 . کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.1

 .مرکز باروری و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.2

 

ابد هبود می یبدرمان  زردی نوزادی ازشایعترین ناهنجاری ها درهفته اول می باشد که در بیشتر موارد بدونزمینه و اهداف: 

وش رند.یکی از کدا می اما در مواردی که همراه با افزایش قابل توجهی از سطح بیلی روبین در خون  باشد نیاز به درمان پی

لی به اثر است و . هرچند عوارض فتوتراپی در درمان زردی نوزاد دربالین مشخص شدههای درمانی موثر فتوتراپی می باشد

ر ر این عناصبتراپی فتوتراپی بر شمارش پالکت ومیزان کلسیم خون کم تر پرداخته اند. این مطالعه با هدف بررسی اثر فتو

   خونی در نوزادان انجام شده است.

 

زادی که مقطعی است. پرونده کلیه بیماران بستری باتشخیص زردی نو_تحلیلیپژوهش حاضر مطالعه ای روش بررسی: 

اهی و علت زمایشگآنیازبه فوتوتراپی داشتندبررسی شد.اطالعات بدست آمده درچک لیستی شامل اطالعات دموگرافیک، عالیم 

انگین و انحراف پراکندگی می شد و با استفاده از شاخص هایSPSS16زردی ثبت شد.اطالعات بدست آمده واردنرم افزارآماری

و بعد از  ایسه قبلیو من ویتنی، مق معیار وجهت ارتباط بین متغیرهای کیفی دوحالته با میانگین یک متغیرکمی ازآزمون 

 p-valueتست ویلکاکسون و جهت بررسی ارتباط بین متغیر های کیفی از آزمون کای اسکوئر استفاده شده است.و

 رنظرگرفته شد.  معنی دارد0.05کمترمساوی 

 

زدریافت فتوتراپی نوزاد بعدا61مونث (موردارزیابی  قرارگرفتند .که  ازاین تعداد 96مذکرو 98نوزاد)194تعداد  یافته ها:

راپی مورد د چار  کاهش  کلســـیم شــ د ند. م یانگین  پال کت  ق بل  از فتوت18دچارافت میزانپال کت  و

بود که از نظر آماری اختالف معنی داری  79967±230295و ب عد  از فتوتراپی  241465±81766

ین هم بود که   ا 0.62±9.18و بعد  از فتوتراپی0.67±9.25(. میانگین کلسیم قبل از فتوتراپی P=0.169نداشتند)

بعد  از فتوتراپی ت  قبل  و(. میانگین  پالکت  به  تفکیک  جنســـیP=0.170ازنظرآماری  اختالف معنی داری نداشـــتند)

بود که  78666±225495و  82237±240225ودرمونث   81349±235005و81609±242675به  ترتیب  درمذکر  

بعد  از  و(. میانگین کلسیم  به تفکیک جنسیت  قبل  P=0.835,P=0.409از نظر آماری اختالف آنها معنی دار نبود)

الف نیز بودکه  این اخت  0.60±9.17و 0.67±9.27ودرمونث   0.64±9.18و 0.68±9.24فتوتراپی به  ترتیب  درمذکر   

 (.  P=0.785,P=0.887معنی دار نبود.)

 

نج رز و در فتوتراپی موجب کاهش میزان کلسیم وشمارش پالکت ها می شود ولی این کاهش احتماال ناچینتیجه گیری: 

   نرمال خواهد بود و عوارضی به دنبال نخواهد داشت.

 

 فتوتراپی، کلسیم، پالکت، زردی نوزادی   کلمات کلیدی:
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 Prevalence and causes of domestic violence and its related factors in Bandar Abbas 

 mehdi makarem ,elmira boland gerami ,seyed hasan raeisi ,Hossein Heshmati1 

,mojde banaei 

 

1. Student Research Committee, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar 

Abbas, Iran. 

2. M.Sc. of Midwifery, Instructor of Department of Midwifery, Mother and Child Welfare 

Research Center,  Hormozgan University of Medical Science, Bandar Abbas, Iran. 

 

Background and Objective: With regard to the high prevalence of domestic violence and  

many relevant factors which affect its outbreak, the present study aimed to determine the 

level of domestic violence on the women in Bandar Abbas in 2015.  

Material and Method: The present study is an analytical cross-sectional research based on  

objective and non-random sampling which was done on 400 women who referred to the 

health  centers in Bandar Abbas. The study data was collected by demographic and obstetric 

and  domestic violence questionnaires and was analyzed using SPSS version 22.  

Finding: The total degree of domestic violence was reported to be 54%. The most prevalent  

physical, psychological and sexual violence were slapping (25.7%), Shouting and swearing  

(41.4%) and request to intercourse without your consent (30.8%), respectively. Furthermore,  

there was a significant relationship between some factors as age, marital duration, the wife's  

independent income, family's income, wife's educational degree, wife's job, husband's 

addiction, marital satisfaction, record of criminal conviction, and experience of violence in 

childhood with domestic violence.  

Conclusion: Psychological violence was the most frequent type of violence against women  

in Bandar Abbas and there was a significant correlation between the domestic violence and  

some factors as age, marital duration, family's income, etc. Therefore, screening is 

recommended for women to improve their health condition.  

Key Words: Domestic Violence, Violence against Women, Torturing Wife 
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 Effect of different factors on skin aging (systemic review) 

 Negin Mashayekhfar1 , Sobhan Hajiyan2* 

1. Student research committee , Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran 

2. Student research committee , Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran 

*Hajiyansobhan50@yahoo.com 

Background and objective: Skin aging is the interaction of body internal and external 

factors that leads the biological and clinical signs of human skin to death. Skin aging can 

occur under influence of different factors such as sun radiations, air pollution, tobacco smoke, 

nutrition and temperature. 

Search Method: In this systemic review the keywords "skin" , "aging" and "epiderm" were 

used in "PubMed" , "ScienceDirect" , "Google scholar" and "Nature" databases during 2015-

2017. 201 Articles were found, Articles related to the mechanism of skin aging were 

excluded from review and 10 articles were previewed. 

Findings: In 1969 it was first suggested that sun exposure causes skin damage, further more 

in two epidemiological studies, Significant facial aging signs and pigmentation disorders 

were seen in two different populations at any age. Many cross-sectional studies in china 

between rural and urban population have proved the air pollution damage on skin. A recent 

study indicates that exposure to increased ground levels of ozone may form wrinkle in the 

face. Epidemiological studies have showed that Japanese smokers have darker skin color 

compared with non smokers. Twin studies indicates increase in wrinkles , tissue laxity and 

pigmentary changes due to heavy smoke.  In an epidemiological study it is showed that diets 

rich in anti-oxidants such as Vitamin C can lower wrinkled appearance and diets rich in 

carbohydrate and fat can increase wrinkled appearance. A study also showed that high intake 

of sugar causes wrinkle. Severe skin aging evidences have been observed on baker's arms due 

to the frequent exposure to the heat. 
 
Conclusion: There are still numerus factors influencing skin ,however, their effect on skin 

aging is still under investigations. Among the mentioned factors sun exposure has the most 

important role in skin aging. We suggest to follow general recommendations for skin care in 

order to decrease skin aging process.  
 

Keywords: skin, aging , epiderm  
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  بررسی تاثیر مصرف ویتامینE بر زخم های ایجاد شده دراثر سوختگی روی پوست: مروری 

 2و نسرین همایونی بزی 1فاطمه عسکری 

 بوشهر، بوشهر، ایراندانشجوی رشته علوم تغذیه،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی  .1

 رانهر، ایدانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوش .2

 ون بوده پوست یکی ازمهمترین اعضای بدن و عامل اصلی  حفاظت سایر اعضا و مایعات داخل نسوج بدسابقه وهدف: 

وند. شیز میخارجی است. آسیب های پوستی دردناک هستند و حتی سبب مرگ نموثرترین مانع، نسبت به تهاجمات مختلف 

 العه مروریدف این مطهتوانند در روند بهبود زخم مفید باشند. ها میاند که استفاده ازآنتی اکسیدانمطالعات نشان داده

 برترمیم زخم است. Eبررسی اثر ویتامین

های ( به منظور جستجو درپایگاهTissue rapairیم بافت)، زخم و ترمEهای ویتامینکلیدواژهروش جستجو:

 2017 ات 2010مقاله مختلف با کیفیت مطلوب از سال  10و به کاربرده شدsciencedirect و Google scholarاطالعاتی

 مورد بررسی قرارگرفتند.

 آزاد هایرادیکال بافتی صدمات بروز از که است اکسیدانی آنتی خاصیت با درچربی محلول ویتامین ک، یEویتامینها: یافته

د. را افزایش ده تواند باعث تحریک تشکیل اپیدرم پوست شود و میانگین تعداد عروق خونیمی Eویتامین .کندمی جلوگیری

پیوندهای  شود؛ به همین دلیل درهای پوستی میباعث کاهش رشد باکتری Eاثرضدالتهابی و ضداکسیدکنندگی ویتامین

ز سوختگی با استفاده های ناشی ارا بردرمان زخم Eای که تاثیر ویتامینها، مطالعهطبق یافته .شودتفاده میپوست ازآن اس

مقی پوست باعث های عبا نفوذ به الیه Eدهد که ویتامینبررسی کرده است، نشان می Eهای پلیمری حاوی ویتامینازفیلم

 شود.های ناشی ازسوختگی میتسریع درروند بهبود زخم

 حد تا را زخم یمترم روند تواندمی آن ومصرف بوده مؤثر( سوختگی) زخم ترمیم هایشاخص روی بر  Eینویتام یجه گیری:نت

 تواند روشی نو در درمان سوختگی باشد.و استفاده ازآن می کند تسریع زیادی

 )Tissue rapairزخم، ترمیم بافت)، Eویتامین واژه های کلیدی: 
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 Gastrointestinal trauma due to accidental chemical in children at Bandar Abbas 

Children Hospital 
 Narges allah abadi1, hossein heshmati1 , morteza salimi1 

 

1- Student Research Committee, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar 

Abbas, Iran. 

 

Background and Objective: Accidental Ingestion of burning material could lead to serious 

injury in different part of the gastrointestinal tract, mostly esophagus as it has the most 

contact with the swallowed material. The best diagnostic method is Endoscopy and 

Esophagoscopy. 

 

Materials and Methods:This study intended to assess the severity and extent of burning, its 

chronic complications and recommend appropriate preventive method of such catastrophe, 

occurring mostly in children 1-16 years of age. This cross-sectional study was carried out 

between March 2009 and February 2011, in which 78 cases of children who had accidentally 

ingested burning material and undergone therapy were under research. 

 

Findings: The type of ingestion material, the extent of esophagus injury, number of chest and 

abdomen radiographies, extent of exposure to X-ray, the applied therapeutic method and the 

long term complications were recorded and then assessed.37.2% of the 78 children were girls, 

62.8% boys 71.8% urban, 28.2% rural. 47 cases of children were poisoned with stronger 

materials and 29% with higher ones. Clinical signs included vomiting, oral irritation, bloody 

discharge, abdominal pain, coughing, loss of consciousness and respiratory distress 

respectively. 45% of the cases had normal degree of burning, 20% G1 burning, 12.5% G2a 

burning, ½% G2b burning, 6.2% G3a and 7.5% G3a burning. 11 children undergone surgery, 

7 were diagnosed with esophagostenosis in a year follow-up and the extent of exposure to X-

ray for each chest and abdomen graphy was 1/. 

 

Conclusion: This study concluded that accidental ingestion of chemical detergent by children 

lead to esophagus injury with different degree and extents. The complications are not limited 

to a period of time and might be life-long. Preventing would be a comprehensive solution in 

this regard which can be emphasized by ministry of health, media, manufacturers and sellers 

of chemical detergents be supplied in secure and tightly-capped containers with advise tags 

for families. Comical material must be sold in specific shop under supervision and limitation 

for stronger detergents. 

 

Keywords: Endoscopy, Esophagoscopy, Burning material, Accidental ingestion, 

Esophagostenosis, X-ray 
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 Predictive Factors of Depression in Pregnancy: A Cross Sectional Study in Iran 

 Safieh Jamali1*, Leila Fakhravari2, Tannaz Nasiri2, Mohammad Reza Sheikhy 

Chaman3 

1. Research Center for Social Determinants of Health, Jahrom University of Medical 

Sciences, Jahrom, Iran 

2. Student Research Committee, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran 

3. M.Sc. Student of Health Economics, School of Management & Health Economics, 

Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

Introduction: Maternal health is one of the major goals of reproductive health arena. 

Changes in pregnancy make women susceptible to mood and psychological disorders. The 

purpose of this study is to investigate the prevalence of depression and predicting its related 

factors in pregnant women. 

Materials and Methods: This descriptive, cross-sectional study was performed on 907 

pregnant women referring to health centers in Jahrom in 2016. The measurement tools were 

Beck Depression Inventory (BDI) and demographic information. The data were analyzed by 

descriptive statistics, linear regression and Chi-square test. 

Results: The mean age of women was 26.45 ± 4.49. The prevalence rate of depression in 

pregnant women was 80.5%. The score of depression in the first, second and third pregnancy 

trimesters was 67.9%, 83.5%, 85.8%, respectively and it was found that depression was  

significantly increased with the progression of pregnancy (p = 0.001). The results of 

regression analysis showed that the risk factors for depression in pregnancy included  female 

education (OR = 4.67 95% .CI = 1.97-11.07), spouse's education (OR = 4.67 95% .CI = 1.97-

11.07), self-employed spouse  ( OR = 4.67 95% .CI = 1.97-11.07), an increase in the number 

of children (OR = 4.67 95% .CI = 1.97-11.07), an increase in the number of pregnancy (OR = 

4.67 95% .CI = 1.97-11.07), history of abortion (OR = 4.67 95% .CI = 1.97-11.07). 

Conclusion: According to the results, the prevalence of depression in pregnancy is very high 

and the factors of education, occupation, the number of children, the number of pregnancies 

and history of abortion are considered the variables affecting depression in pregnancy. Then, 

holding screening and counseling classes for diagnosing and special care plays an important 

role in routine care during pregnancy.  

Keywords: Depression, Pregnancy, Women, Beck questionnaire 
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 رستانبررسی میزان استفاده از گیاهان دارویی بومی در درمان اختالالت گوارشی وانگلی در منطقه ال 

 3، محمد جمشیدی2، محمدرفیع بذرافشان 1محمدرضا فروتنی 

رستان. ان. الالرست)نویسنده مسئول(عضو هیات علمی گروه پرستاری،دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  .1

 ایران

 یراناعضو هیات علمی گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان. الرستان.  .2

 ایران عضو کمیته تحقیقات دانشجویی . دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان. الرستان. .۳

و تنوع  ستان، رویشقه الراریها؛ از دیرباز مورد توجه مردم بوده است. در منطاستفاده از گیاهان بومی منطقه ، در درمان بیم

ی اهمیت هان ، داراین گیاگیاهان بومی ؛مردم را به استفاده از آنها متمایل ساخته است. اما شناخت میزان اثربخشی و تجویز ا

 ت.خته اسان دارویی منطقه ؛ پردازیادی است. این مطالعه؛ به بررسی دیدگاه مردم در استفاده و اثربخشی گیاه

چهار منطقه مختلف شهر الر،  تصادفی؛  در -ستفاده از نمونه گیری خوشه اییامقطعی و با  -این مطالعه به روش توصیفی

رویی بومی ه از گیاهان داخانوار ، با استفاده از پرسشنامه محقق ساز و مصاحبه ،از نظر استفاد 187انجام گرفته است. تعداد 

 )مروه تلخ،خاکشیر،زنیون ، چهارتخمه ،...( و اثربخشی آنها، ، مورد بررسی قرار گرفتند.

، استفاده می کنند و "مروه تلخ"( از گیاهان دارویی منطقه، بخصوص %6/86خانوار ) 162نتایج حاصله از تحقیق نشان میدهد؛ 

، در رویی منطقهر گیاهان داثربخش می دانند.استفاده از سای( استفاده از آنرا در درمان اختالالت گوارشی، ا%6/96خانوار)  150

 ی داری وجود( دیده می شود. میان استفاده از گیاهان دارویی و مناطق مختلف شهری؛ اختالف معن%7/65خانوار) 12۳

 .  (x2=24.3 , P<0.05)دارد

تفاده ن بررسی اس.در ایدنیا گزارش شده است استفاده از گیاهان دارویی، بعنوان یکی از انواع طب جایگزین، در مناطق مختلف

ات  اشتن ترکیبد؛ بعلت در اغلب مناطق دیده می شود و احتماالً اثر بخشی آن در اختالالت گوارشی "مروه تلخ"از گیاه بومی 

ه و بی رویاده ز استفاآرامبخش و نوعی مخدر است.با شناخت تنوع گیاهی منطقه و طراحی استخراج مواد موثره آنها ،می توان 

 غیرضروری داروهای شیمایی در منطقه کاست.

 گیاهان دارویی ، اختالالت گوارشی، الرستان. کلید واژه ها:
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  تر دانشکده پرستاری الر در در کاهش دردقاعدگی دانشجویان دخ "تخم شوید"بررسی تاثیر خوراکی

 95سال

 2جمشیدیمحمد  ، 2، زهره فرامرزیان 1محمدرضا فروتنی 

الرستان.  رستان.)نویسنده مسئول( عضو هیات علمی گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ال .1

 ایران

 یراناعضو هیات علمی گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان. الرستان.  .2

 یرانی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان. الرستان. اعضوکمیته تحقیقات دانشجویی. دانشکده علوم پزشک .۳

اهد یز دارو خوند تجودرد ناشی از سیکل قاعدگی در زنان، عارضه ایی است که گاهی زندگی روزمره فرد را مختل کرده ونیازم

ست.هدف از ابسته بود.انتخاب داروی مناسب برای کاهش درد،به عوامل مختلفی ازجمله؛ شدت درد  و وضعیت جسمی افراد وا

 در کاهش دردقاعدگی در دانشجویان است. "تخم شوید"این مطالعه، بررسی اثر خوراکی

اد ند.این افرند؛انتخاب شدنفر از دختران ساکن خوابگاه که حداقل یکبار دردقاعدگی را تجربه کرده بود 86در این بررسی تعداد 

د درمان سی سی و بمدت پنج روز ،مور20به مقدار  ؛ روزانه"تخم شوید"در دوره قاعدگی؛بااستفاده از جوشانده 

ی شد.نتایج بااستفاده از تست ها آماری توصیفی و اندازه گیر 0-10قرارگرفتند.سنجش وجود یا عدم وجود درد با مقیاس 

 تحلیلی بررسی شدند.

به را تجر درصد( دانشجویان بامصرف جوشانده؛ کاهش درد محسوسی 1/58نفر) 50داده ها نشان میدهند؛تعداد 

اهش درد درصد(قادر به تفکیک احساس ک6/11نفر)10درصد(هیچ کاهش دردی رااحساس نکردندوتعداد6/18نفر)16کردند.

 نشدند.

 لفی وابستهمل مختشدت و دوره دردقاعدگی در افراد مختلف ؛ متفاوت خواهد بود.براین اساس استراتژی درمان نیز به عوا

حتماال با این اثر اثر نسبتا مطلوبی را در کاهش دردقاعدگی داشته است. ا "خم شویدت"است.دراین مطالعه،تجویز خوراکی 

یاه ی درمانی گه الگورعایت و همراهی سایر عوامل کاهنده درد از جمله؛ ورزش ، تغذیه و حمایت روحی افراد بوده است.ارای

 .دارویی؛ مستلزم بررسی دقیق اثربخش بودن آن و تجویز مناسب و درست آن است

 تخم شوید. دردقاعدگی. دختران.الرستان کلمات کلیدی:
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 ز داشده اجدر نمونه های کلبسیال  بررسی فراوانی بتاالکتامازهای وسیع الطیف و مقاومت به سفالوسپورین ها

 1396بیمارستان های شهر بندرعباس در سال 

 2، افسانه کرمستجی2،حسین مربی1فائزه شهبا 

 دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایرانکمیته تحقیقات  -1

، رمزگانمرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، پژوهشکده سالمت هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی ه -2

 بندرعباس،ایران

یع کتاماز وسای بتااله:  پکی از مشکالت عمده در کنترل عفونت های میکروبی بروز مقاومت دارویی است. تولید آنزیم مقدمه 

ه از خانواد ت طلبیالطیف می تواند سبب ایجاد مقاومت به آنتی بیوتیک ها در باکتری گردد. کلبسیال ها پاتوژن های فرص

نسانی ن پاتوژن اه عنواکترمی،آنتریت نوزادان و ... می شود. اهمیت کلبسیال بانتروباکتریاسه هستند که موجب سپتی سمی، با

ین اای اهداف  زمینه در ایجاد عفونت های بیمارستانی بوده و بیماران بستری با نقص سیستم ایمنی و مبتال به بیماری های

مونه ندر  رین هافالوسپولطیف و مقاومت به سفراوانی بتاالکتامازهای وسیع اباکتری هستند. هدف از انجام این مطالعه بررسی 

 بود. های کلبسیال جداشده از بیمارستان های شهر بندرعباس

 انجام تست باس، باپس از نمونه گیری از بیماران بخش های مختلف و بیماران سرپایی بیمارستان های شهر بندرع  روش کار:

انجام  CLSIندارد ق استاآنتی بیوگرام به روش انتشار در آگار مطاب های بیوشیمیایی کلبسیال ها شناسایی شدند و برای آن ها

 شدو سپس اطالعات طبق جنس بیمار و مقاومت آنتی بیوتیکی کلبسیال طبقه بندی شد.

 5۳/2۳درصد زن بودند. 29/۳8درصد آن ها مرد و  71/60بیمار آلوده به کلبسیال انجام شد که  ۳4این مطالعه بر روی   نتایج:

همچنین در ایی را نداشتند.درصد این توان 47/76ز کلبسیال های جدا شده توانایی تولید آنزیم بتاالکتاماز را داشتند و درصد ا

 2۳/۳8قاوم در مدرصد به سفتازیدیم  82/58درصد موارد نیز حساس بودند. در  ۳1/29درصد به سفتریاکسون مقاوم  69/70

درصد  ۳6/2۳ ودرصد مقاومت  76.64د. در مورد مقاومت به ایمیپنم نیز درصد نیز حدواسط بودن 95/2درصد حساس و در 

 حساسیت نشان می دهند.

 سپورین ها،سفالو : با توجه به درصد باالی مقاومت کلبسیال ها به برخی از آنتی بیوتیک های دسته یبحث و نتیجه گیری

عایت رن باید به . همچنیآمینوگلیکوزید ها استفاده کردباید برای درمان بهتر و سریع تر از آنتی بیوتیک های دیگر از قبیل 

برای  ن نکاتنکات بهداشتی به خصوص توسط کادر درمانی توجه زیادی کرد و توصیه می شود تصاویری برای یادآوری ای

 پرسنل و بیماران در بخش های مختلف بیمارستان ها نصب شود.

 متکلبسیال، سفالوسپورین، بندرعباس، مقاو کلید واژه:

 

 

  



 هشتمین کنگره دانشجویی کمیته تحقیقات شبکه همکار جنوب

 1396بهمن  12-13 –دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 

P-349 

  بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های ژن احیاء کننده متیلن تترا هیدرو فولیک اسیدC677T (MTHFR) 

  با سندرم متابولیک

 (یک مطالعه متاآنالیز)
 3، سهیل عزیری1محمدصادق وزیری، 3، رضا علیزاده نوایی2، امیر شمشیریان1رضا علیپور 

 ، ایرانبندرعباس، هرمزگانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی  .1

 ، ایرانساری، مازندرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی  .2

 ، ایرانساری، مازندراندانشگاه علوم پزشکی  .۳

 

متیالسیون  متیل در دی( آنزیمی است که به عنوان دهنده گروه MTHFRمتیل تترا هیدروفولیک ردوکتاز ): مقدمه

شود ، تایمین جایگزین سیتوزین میMTHFRژن  677حیه کند. بر اثر بروز جهش در ناهموسیستئین نقش مهمی ایفا می

حرارت  م حاصله بهه انزیکه به دنبال آن به جای اسید آمینه آالنین، والین در ساختمان آنزیم مربوطه قرار گرفته و در نتیج

 سندرم با MTHFR ژن در مورفیسم پلی رابطه بررسی مطالعه این از یابد. هدفآن کاهش میحساس شده و فعالیت 

 .باشدمی به  ،(MS) متابولیک

 مارس ماه تا PubMed و Science direct، Google Scholar هایپایگاه جستجو موتورهای از استفاده با روش کار:

 polymorphism or با ترکیب درMTHFR هایواژه کلید براساس هامقاله. گرفتند قرار جستجو مورد 2015 سال

mutation or variant از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه. گرفتند قرار بررسی سندروم متابولیک مورد با ترکیب در و 

 .گرفت صورت( 2 نسخه) CMA آماری افزارنرم

 افراد کل مقاالت، هایداده استخراج از پس. شدند نهایی متاآنالیز وارد مقاله 7 و سیستماتیک مرور وارد مقاله 9 یافته ها:

 اطمینان فاصله) 078/1 شانس نسبت T vs C آللی مدل برای. بودند نفر 1۳74 کنترل گروه افراد کل و 1280 بیمار، گروه

 ،(829/0 -615/1: درصد 95 اطمینان فاصله) 157/1 شانس نسبت CC vs CT آللی مدل برای ،(715/0-626/1: درصد 95

 TT آللی مدل برای و( 646/0-611/1: درصد 95 اطمینان فاصله) 020/1 شانس نسبت CT + TT vs CC آللی مدل برای

vs CC+ CT ارتباط داد نشان نتایج همچنین،. شد برآورد( 5۳9/0-185/1: درصد 95 اطمینان فاصله) 799/0 شانس نسبت 

 (.p>05/0) نیست معنادار آماری لحاظ از سندرم متابولیک و MTHFR ژن مورفیسمپلی ژنوتیپ های بین

تاثیر  MTHFRژن  677یه در ناح مورفیسمپلی وجود که دهدمی نشان حاضر پژوهش نتایج کلی، طوربه نتیجه گیری:

 .ندارد به بروز سندرم متابولیک در چندانی

 متاآنالیز سندرم متابولیک، ، MTHFR ژن کلمات کلیدی:
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 Prevalence of obesity as a major factor in the incidence of coronary artery disease in 

nurses of Jahrom University of Medical Sciences hospitals 

 Amir Mahmod Shahsavari 1,Mahsa Imanian2* 

1. Nursing Student, jahrom University of Medical Sciences,Jahrom, Iran 

2. Msc of Medical Surgical Nursing, jahrom University of Medical Sciences,Jahrom, Iran 

 

Introduction: Many of the problems and deaths from cardiovascular disease are due to 

Adjustable risk factors. The aim of this study was to determine the prevalence of 

cardiovascular risk factors in nurses working in Jahrom university of medical sciences 

hospitals in order to know about obesity of nurses. 

Methods: This was a descriptive-analytic study. Sampling was done as a "census". At first, 

demographic characteristics of  nurses were considered by interview. Then weight, height, 

abdomen and hip diameters were measured for each nurse. For data analysis, descriptive 

statistics (mean and frequency), comparative (independent t test) and SPSS software version 

16 were used.  

Results: In this study, 263 nurses participated. The mean age of the samples were 

31.44±97.7. The average BMI of nurses were in normal range. The mean BMI of men were 

in the high weight range, but this difference was not significant in men and women (p = 

0.311). according to BMI, 60 person (31.2%) were in high weight, 21 (8%) had first-degree 

obesity and 4 (2.5%) had second-degree obesity. according to waist to hip ratio (WHR), total 

mean as well as the mean of women and men is in the normal range (<0.9). according to 

waist-to-height ratio (WSR), total mean as well as the mean of women and men is slightly 

over-normal (<0.5). 

Conclusions: Nurses are exposed to multiple problems, including cardiovascular diseases, 

due to their occupational nature. Therefore, the risk of developing these diseases should be 

reduced by identifying risk factors that can be adjusted. 

Key words: Coronary Artery Disease, Obesity, Nurses, Hospitals 
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 1394بیمارستانی شهر دهدشت در سال  بررسی  مدیریت پسماند های 
 3، سهیال رضایی2، سید ساالر خادمی نسب 1*زهرا کاویانی فر 

 راندانشجوی کارشناسی اتاق عمل ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ،یاسوج، ای .1

 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ،یاسوج،ایرانکارشناسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی ،  .2

 دکترای بهداشت محیط ، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران .۳

 پست الکترونیک 09۳687۳8859: زهرا کاویانی فر تلفن *و نویسنده مسئول نویسنده ارائه دهنده*

Kimiakavyanifar2015@gmail.Com 

شکالت ن ها مآدم کنترل پسماند های بیمارستانی و بی توجهی به جمع آوری ،نگهداری،حمل و دفع صحیح :عمقدمه و هدف

ادن سالمت مردم و باعث به خطر افت خاصی را به دنبال خواهد داشت و عدم آگاهی در مورد مدیریت پسماند های بیمارستانی

 طالعهز این مبیمارستانی جمع آوری و دفع گردند. هدف امحیط زیست می شود که باید طبق قانون مدیریت پسماند های 

 بود.1۳94وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهر دهدشت در سال   بررسی

 دهای تولیدیر فصل بهار ،تابستان،پاییز و زمستان و با توزین پسمانمقطعی در چها-:این مطالعه بصورت توصیفی روش کار

ل و نقل و در شهردهدشت انجام گرفت. ضمن تعیین وضعیت تولید،ذخیره سازی،جمع آوری ،حم 1۳94بیمارستان در سال 

های  والی زبالهروز مت در طی چهار فصل و در هر ماه به مدت هفتدفع زباله های بیمارستان اقدام ،توزین و سرانه زباله ها 

مختلف بخش های بیمارستان در ظروف جداگانه جمع آوری و توزین گردید. داده ها با استفاده از چک 

مورد excelاکسل  لیست،مشاهده،مصاحبه و مراجعه مستقیم به بیمارستان مورد مطالعه جمع آوری گردید و توسط نرم افزار

 جزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.ت

ای عفونی هکیلو گرم بود که سهم زباله 2125:نتایج نشان داد که میزان کل پسماند تولیدی بیمارستان  یافته ها

تخت فعال  از کل زباله های بیمارستانی را تشکیل می داد و سرانه تولید زباله به ازای هر%62کیلوگرم که 1۳۳2

یاه سیسه های کپسماند های عفونی در کیسه های زرد رنگ و پسماند های شبه خانگی در باشد کیلوگرم در روز می 7/حدود

یمن اطل ها و پسماند های نوک تیز و برنده عفونی در سفتی باکس زرد جمع آوری می شد و افراد جمع آوری کننده س

(safty box)  شده  ندام قطوسایل ایمنی بودند(. ااز دستکش ،ماسک،چکمه و یونیفرم مخصوص استفاده نمی کردند )فاقد

وصی و ورت خصصبدن و جنین مرده طبق احکام شرعی جمع آوری و تفکیک نمی شدند و زباله های به روشی غیر ایمن و به 

 با استفاده از تراکتور به خارج شهرمی بردند. 

یشتری به بد توجه باشد و مسولین باینتایج نشان داد که مدیریت زباله های بیمارستانی در حد مطلوب نمی نتیجه گیری :

های  ید ، آموزشطه تولاین امر داشته باشند از این رو اقدامات اساسی از جمله کاهش و تفکیک پسماندهای بیمارستانی در نق

 ند.جام دهمستمر کارکنان و مراجعین این بیمارستان و از روش های جدید بی خطر سازی زباله های بیمارستانی ان

 مدیریت پسماند، بیمارستان :پسماند بیمارستانی،ها کلید واژه
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 وخونریزی  .ی دهنده دچار می شوندسالیانه تعداد زیادی از نوزادان به اختالالت مگاکاریوسیتی و خونریز :هدف وسابقه 

 در بستری ننوزادا زا درصد یک تقریباً ترومبوز باعث ایجاد عوارض جدی و مرگ و میر قابل توجهی در دوره نوزادی می شود.

 نوزادان ویژه های راقبتم بخش در بستری نوزادان تمام از ٪۳5-25میباشند و  دچار خونریزی جدی عوارض به بیمارستان

(NICU.ترومبوسیتوپنی ایجاد می کنند ) میکرو بر اساس یافته هاRNAی پیش سازهای دارای نقش مهمی در خود نوساز ها

 تنظیم ها درRNA. در همین راستا این مطالعه با هدف بررسی نقش میکرومگاکاریوسیتی و تولید پالکت می باشند

 و اختالالت پالکتی نوزادان انجام شد.  مگاکاریوپویز

 التاختال های واژه کلید از فادهاست با MESH بر مبتنی پیشرفته جستجوی اساس این مطالعه مروری، بر روش:

های اطالعاتی در مقاالت انگلیسی زبان موجود در پایگاه miRNA نوزادان، دهنده مگاکاریوسیت، اختالالت خونریزی

PubMed ،Web of Sciences، Cochraneالعات بر انجام شد. معیار ورود مقاالت، مط 2017 تا 1990 در بین سالهای

 مقاله عمیقا مورد بررسی قرار گرفت.  64الین انسانی بود. در مجموع های سرم و سلروی نمونه

  ؛ لول،آپوپتوزس تمایز و سلولی، رشد چرخه نظیر مختلفی سلولی فرایندهای در هاMiRNAبا توجه به مطالعات،  ها:یافته

 وجود  MiRNAو ژنوم اپی بین قوی  رابطه یک .دارند نقش سلولی مختلف های سیستم عملکرد ترلکن و  دارویی، مقاومت

 MiRNA .شود منجر یبسیار پاتولوژیک و فیزیولوژیک اختالالت به توانند می سیستم این تنظیم در اختالل گونه هر و دارد.

 یا ترجمه رمها ،mRNA تخریب طریق از را خاصی هدف های ژن  که کنند می فراهم را ازترجمه پس تنظیمی الیه یک ها

ختالالت ا با ارتباط در تنظیمی با نقش MiRNA ۳6 مجموع در با توجه به  مقاالت تاکنون .کنند می خاموش هردو

 ترین شایع MiR-125b . MiR-9, MIR 99a .mir155  از این میان .یافت شده است مگاکاریوسیتی و پالکتی

MiRNA باشند می دهنده خونریزی و پالکتی اختالالت در های دخیل.  

ر جهت پی ها در اختالالت مگاکاریوسیتی، به مطالعات مولکولی بیشت MiRNA اساسی نقش به توجه با :نتیجه گیری

 اشد.بتر نیاز می ی، اپی ژنتیک و بیان ژن ها،جهت ایجاد روش های درمانی موثرتر و اختصاصMiRNA ی بینرابطه به  بردن

 نوزادان ،دهنده اختالالت خونریزی ،miRNAواژگان کلیدی: 
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Introduction: The main content of synergy model indicated that needs or characters of the 

patients and their families are in interaction and effectiveness with abilities and 

characteristics of the nurses. The present study had been done with the aim of assessing 

character of the patients ,according to participation in decision making, suffering from Acute 

Coronary Syndrome in cardiac care units based on synergy model. 

 

Methods: This is a descriptive – analytical study, convenience sampling had 

been done including 800 patients that were hospitalized by diagnosis of ACS in 

CCU of Jahrom Medical science University hospitals in 2012. In order to 

collect data “assessment of patients’ characteristics based on synergy model” 

checklist with “inquiry” method had been used. In order to analyze data SPSS 

16 software and descriptive and inferential statistical methods and Kendal and 

Spearman correlation coefficients had been used. 

 

Results: In the samples of the study 50.5% were male. The average age of the 

patients was 61.20±1.26 and the average of duration of suffering from heart 

disease was 5.80±5.28. according to the findings of the present study frequency of patients 

about Participation in care showed that 139 (17.4%) were in level 1, 411 (51.4%) in level 3 

and 250 ( 31.2%) in level 5. So for participation in care, most of patients were in level 3 in 

this study. 

  

Conclusions: Hospitalized patients suffering from ACS includes a wide range 

in severity of disease, clinical signs and individual and social conditions. 

Therefore, categorization based on different conditions for providing 

appropriate decision and strategy aimed at gaining maximum benefit is 

necessary for the patient. Using synergy model leads to predicting care needs of 

the patients.  

 

Key words: Participation in decision making - Acute Coronary Syndrome (ACS)- Synergy 

model 
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 بررسی تأثیر گل بابونه بر روی بیماران مبتال به آلرژیک 

 4، طوبی همتی3فاطمه احسانی، 2، سارا رضایی*1اکرم محمدی 

پزشکی  علوم دانشگاه تحقیقات دانشجوییکمیته ، علوم پزشکی یاسوج دانشگاه هوشبری، دانشجوی کارشناسی .1

 یاسوج

 شجوییتحقیقات دان ، کمیتهعلوم پزشکی یاسوج دانشگاه داخلی جراحی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری .2

 یاسوج علوم پزشکی دانشگاه

کی لوم پزشع دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجویی، علوم پزشکی یاسوج دانشگاه ،کارشناسی مهندسی بهداشت محیط .۳

 یاسوج

م علو شگاهدان کمیته تحقیقات دانشجویی، علوم پزشکی یاسوج دانشگاه ،علوم آزمایشگاهی دانشجوی کارشناسی .4

 پزشکی یاسوج

 اد غذایی ومله مو: الرژی یا حساسیت واکنش تهاجمی است که دستگاه ایمنی بدن بر هر نوع ماده خارجی از جسابقه و هدف

اعث ب4ولید اینترلوکین از طریق ت 2تی کمکی  تیاست که لنفوس نیا یآلرژ سمیمکان نیترمهمدهد و گرد و غبار و..نشان می 

که  آلرژن  نوعهمان  ابای می شود وبعد از ان  بدن در برخورد  نیونوگلوبولیمیا دیتول یبرابی  تیلنفوس یهاسلول کیتحر

ی ن بیماریهای و درمابرای پیشگیر شناسایی آلرژنهاباعث بروز بیماری الرژیک می شود بنابراین  شودیوارد بدن فرد حساس م

 .آلرژیک ضروری می باشد

اب مد و عاتی پاین مطالعه یک مطالعه مروری است که با جستجوی گسترده و نظام مند در پایگاه های اطال روش جستجو:

ام شد گیاهی انج  و طبز کلید واژ ه های بیماری الرژی و ماتریکاریا کامومیالگوگل اسکوالر و ساینس دایرکت  با استفاده ا

 ه اند.رژی پرداختبه ال معیار های انتخاب مقاله شامل مطالعاتی می شد که به تاثیر داروی بابونه بر مشکالت بیماران مبتال

د ضده فعالیت شان دهننماتریکاریا کامومیال  نتایج چندین مطالعه مورد بررسی نشان داد که عصاره گل بابونه یایافته ها: 

 یدارابونه گل با التهابی شدید با مهار انتشار هیستامین از سلول های مست سل است و  در مطالعه  ای دیگر می دهد که

 ا اثراتبمراه هپتاسیم  فعال شدن کانال قیاست که عمدتا از طر کیو ضد اسپاسمت یضد انعقاد ک،یسپت یآنت یها تیفعال

و ضد  یدانیکسا یخواص آنت یموجود برا یها لیپتانسکلسیم ضعیف می باشد ودر مطالعه ای دیگر نشان از   ستیآنتاگون

 .داشتبابونه  یکروبیم

ر سنتی د به طوبا بونه محبوب ترین گیاهان دارویی است و به طور گسترده ای به عنوان چای مصرف می شونتیجه گیری: 

 نیروزه اامی شود و فاده ماین گیاه برای درمان بسیاری از بیماری ها مانند اختالالت الرژیک و بیماری های التهابی مورد است

ها و  دانیکسا یآنت یعیمنبع طبو بابونه  است یو سنت یطب سنت مورد استفاده در اریمحبوب و بس اریبس ییدارو اهیگ

 .هستند یدر صنعت داروساز ییباال یایمزا یهستند که دارا یکروبیضد م باتیترک نیهمچن

 گیاه بابونه، آلرژی واژه های کلیدی:
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Introduction: The main content of synergy model indicated that needs or characters of the 

patients and their families are in interaction and effectiveness with abilities and 

characteristics of the nurses. The present study had been done with the aim of assessing 

character of the patients ,according to complexity, suffering from Acute Coronary Syndrome 

in cardiac care units based on synergy model. 

 

Methods: This is a descriptive – analytical study, convenience sampling had 

been done including 800 patients that were hospitalized by diagnosis of ACS in 

CCU of Jahrom Medical science University hospitals in 2012. In order to 

collect data “assessment of patients’ characteristics based on synergy model” 

checklist with “inquiry” method had been used. In order to analyze data SPSS 

16 software and descriptive and inferential statistical methods and Kendal and 

Spearman correlation coefficients had been used. 

 

Results: In the samples of the study 50.5% were male. The average age of the patients was 

61.20±1.26 and the average of duration of suffering from heart disease was 5.80±5.28. 

according to the findings of the present study frequency of patients about stability showed 

that 330 (41.2%) were in level 1, 259 (32.4%) in level 3 and 211  ( 26.4%) in level 5. So for 

complexity, most of patients were in level 1 in this study.  

 

Conclusions: Hospitalized patients suffering from ACS includes a wide range in severity of 

disease, clinical signs and individual and social conditions. Therefore, categorization based 

on different conditions for providing appropriate decision and strategy aimed at gaining 

maximum benefit is necessary for the patient. Using synergy model leads to predicting care 

needs of the patients.  

 

Key words: complexity - Acute Coronary Syndrome (ACS)- Synergy model 
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 انسان برعملکرد مغزی کریم قرآن آوای تاثیر 
 2* ،فریبا کشاورز1 شیدا احمدی 

 .ایران،تهران،دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی،ارشد اتاق عمل یدانشجوی کارشناس -1

 .ایران،تهران،دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی،ارشد اتاق عمل یکارشناسدانشجوی  -2

 چکیده

 پروردگار بخشایش و بزرگی یادآوری و معنوی تاثیرات بر عالوه که طوری به.است نهفته زیادی اسرار الهی آیات در: مقدمه

 برعملکرد کریم رآنق آوای تاثیرباهدف بررسی حاضر براین اساس مقاله  .شودمی نیز انسان نفس و جسم در تاثیرگذاری سبب

 انجام شده است.انسان  مغزی

 های رسایتد جستجو و علمی معتبر روایات، مقاالت و آیات به استناد به صورت مروری و با حاضر مقاله :روش جستجو

 .است شده مغزی، قرآن و انسان انجام اینترنتی و با استفاده از کلید واژه های؛ آوای قرآن، عملکرد معتبر

 "دوف ویلیام ریکهن" نام به دانشمندی .شودمی انسان در روحی آرامش نوعی باعث الهی آیات به گوش فرادادن یافته ها:

شوند.  ی در فرد میگذارند و باعث تغییر حاالت روح می مغز بر روی منفی یا و مثبت تأثیر خاصی صوتی امواج که کرد کشف

 نظم با سلول روه .داده نشان واکنش امواج این به مغزی های سلول گیردمی قرار صوتی امواج معرض در گوش که هنگامی

 از بعضی ت مختلفدهد. با توجه به مطالعا می قرار تأثیر تحت نیز را اطرافش های سلول و آیدبه لرزه درمی خودش خاص

 سبب ریختگیمه به و ناهماهنگی این و. شوند می مغزی های سلول در ناهماهنگی نوعی ایجاد باعث منفی نیز رویدادهای

کل شبه  قرآن وایاختالل در عملکرد مغزی می شوند. اما در این میان، شنیدن آ همچنین و روانی های بیماری بسیاری از

  می شود. روحی و جسمی فردها را به حالت اولیه بازگردانده و سبب بهود در عملکرد  سلول نظم و برنامه خاصی،

 های رشته مواجا این و است، مشخص موج طول و فرکانس با امواج قرآن کریم دارای با توجه به اینکه آواینتیجه گیری: 

یاری وع جهت درمان بسبه نظر می رسد می توان از این موض گذارد.می تأثیر مغزی های سلول بر کنندکه می نوسانی را تولید

 روانی و جسمی و همچنین برگرداندن فرد به آرامش روحی نیز استفاده کرد.از اختالالت 

 امواج صوتی،  عملکرد مغزی،  آوای قرآن: واژه های کلیدی
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 بررسی عوامل خطر سرطان معده در مردان 

 شیدا احمدی1*فریبا کشاورز ، 

دانشگاه علوم پزشکی ، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل -1

 .keshavarz71f@yahoo.comایران،تهران،ایران

 چکیده

  رینت  شایع ایران نیز  است. و در در معده بدخیم های: سرطان معده ناشی از رشد بیش از حد سلولوهدف سابقه

 وع از سرطانبه شمار می رود. که عوامل زیادی می توانند به عنوان عامل خطر این ن  ریه سرطان از بعد  بدخیمی

ن این د. بنابرای هستندرنظر گرفته شوند. گزارشهای مختلف نیز نشان داده است که مردان دو برابر زنان به این سرطان مبتال

 مقاله باهدف بررسی عوامل خطر در سرطان معده در مردان انجام شده است. 

 Iiran، (SID) اطالعات علمی مختلف ازجمله  پایگاه این پژوهش با جستجو در پایگاه های اینترنتی  :روش جستجو

medex ، Medline   ،، گوگل ، گوگل اسکوالرPubMed مرکز تحقیقات سرطان ایران،موسسه تحقیقات درمان وآموزش ،

مرتبط با موضوع بدست امده و سایت و مقاله  60انجام شده که دراین روش سرطان ، پایگاه اطالع رسانی سالمت ایرانیان و... 

 گردیده است. استخراج بررسی دقیق قرار گرفته است و سپس یافته های پژوهش مقاله مورد  41از این میان تعداد 

ذشته در ایران بوده است ترین سرطان دستگاه گوارش و سومین علت مرگ مردان در دو دهه گ سرطان معده شایع یافته ها:

غذاهای ، استفاده ازغذایی رژیمتر است. برطبق پژوهش های انجام شده شایع Aاین نوع سرطان نیز در مردان با گروه خونی 

، غذاهای پرنمک ، غذاهای آماده و غذاهای شدیداً سرخ شده،  دودی، گوشتی ، غذاهای محتوی نشاسته باال و فیبر پایین

، عفونت هلیکو باکتر پیلوری سابقه جراحی  الکل دخانیات، مصرفمثل سوسیس و کالباس، تریت موجود در مواد غذایی نی

تحقیقات خطر ثابت شده برای ابتال به سرطان معده در مردان هستند.  عوامل عنوان بهفقدان اسید معده، جنسیت معده، 

 معده شوند. سرطانخاص، بیشتر از دیگران احتمال دارد دچار نیز نشان داده است که افراد دارای عوامل خطرزای 

ن یز در مردانوع را با توجه به اینکه یکی از سرطانهای شایع دستگاه گوارش سرطان معده است که بیشترین شی نتیجه گیری:

مواره به ل خطر هی این نوع از سرطان باشند و وجود عوامدارد و همچنین عوامل خطر زیادی می توانند به وجود آورنده 

د بررسی در مورد عوامل به نظر می رس کندمعنی ابتال به بیماری نیست و تنها شرایط را برای ابتال به بیماری بیشتر می

ز این نوع ا الی بهابتخطراین بیماری و نیز شناساندن این عوامل به افراد می تواند نقش سودمندی در پیشگیری از شرایط 

 سرطان داشته باشد.

 عوامل خطر  _سرطان معده   _: سرطان در مردان واژه های کلیدی

 

 

 

 

http://www.ncii.ir/
http://www.ncii.ir/
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 ارتباط فشارخون ، بررسیBMI 1395سال شهر بندرعباس در سال 10 و قند خون تصادفی در جمعیت باال 

 1، حسین حمادیان 1الهه خورسندی پور 

 هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.کمیته تحقیقات دانشجویی  .1

 

ه شیوع آن ری خون است کعروق  پرفشا -یکی از مهم ترین و شایع ترین عوامل خطر ساز بیماری های قلبیزمینه و اهداف: 

باالمطرح شده است  از عوامل خطرساز فشار خون (BMIدر حال افزایش است. ، دربرخی از مطالعات افزایش نمایه توده بدنی )

فشارخون،  بررسی ارتباط تعریف می شود. هدف مطالعه حاضر BMIامروزه وضعیت چاقی وتناسب اندام در فرد با شاخص و

BMI  است.   1395سال شهر بندرعباس در سال  10و قند خون تصادفی در جمعیت باال 

 

 شهر بندرعباس درسال  10مقطعی است. جامعه مورد مطالعه کلیه جمعیت باال -پژوهش حاضر مطالعه تحلیلروش بررسی: 

بود . خانم های باردار از مطالعه خارج شدند. اطالعات در چک لیستی کد گذاری شده ثبت شد، براساس پوشش مراکز  1395

درنظرگرفته شد و بصورت تصادفی براساس شماره ی ناحیه تقسیم شد، هرکوچه درهرمحله یک خوشه  12بهداشتی شهربه 

 10خانوارهاکه درمراکزبهداشت ثبت شد بود باتماس تلفنی ازفردخواسته شد به کمپ مراجعه کنند. فشارخون فرد پس از 

دقیقه استراحت درحالت نشسته بایک فشارسنج متناسب با دوربازو واز دست چپ گرفته شد. درصورت باال بودن 

دقیقه بعداندازه گیری وثبت شد. ازفرد درمورد مصرف اخیرسیگار  20ک ویا دیاستولیک فشارخون فردمجددا فشارسیستولی

ویاکافئین هیستوری گرفته شد و درصورت مثبت بودن هیستوری اندازه گیری فشارخون دوساعت بعدصورت گرفت، و 

میلیمترجیوه و یا مصرف بیش  90بیشترمساوی میلیمترجیوه و یافشارخون دیاستولی 140فشارخون سیستولی بیشترمساوی با

قند خون تصادفی از افراد  ماه دارو ضد فشارخون جهت کنترل فشارخون رابه عنوان فردمبتالبه فشارخون درنظرگرفتیم.1از

نمونه باتوجه به خوشه  بودن نحوه و  نفرتعیین 2195و قد و وزن افراد به صورت استاندارد اندازه گیری شد .حجم نمونه چک

شد و با آزمون SPSS.16نفرتعیین شد. اطالعات بدست آمده وارد نرم افزار آماری 2634%به حجم نمونه اضافه شد و20گیری

-Pهای کای اسکویر، تست یو من ویتنی مورد و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت 

value≤0.05 .سطح معنی داری در نظر گرفته شد 

 

مبتال به   فرن (%28)720نفرمونث  بودند . از 1137و  نفرمذکر1423نفروارد مطالعه شـــدندکه  2560تعداد  یافته ها:

ه ترتیب ، ب BMIضریب هم بستگی فشار خون سیستول و دیاستول با مورد زن بودند. 224مورد مرد و  496فشـــارخون 

دیاستول  با قند  ضریب  هم بستگی  فشار  خون سیستول و (.0.000) بود که از نظر آماری معنی دار بودند 0.246و   0.261

ابتال به  (. بین جنســیت و0.000بود که از نظر آماری معنی دار بودند) 102.0و   142.0خون تصادفی ، به ترتیب 

 .(OR=2.16,CI95%=1.8-2.6,P=0.000وجود داشت) پرفشــاری خون ارتباط معنی دار آماری

 

 رد پرفشارینین مواباتوجه به مطالعه حاضر با افزایش وزن و چاقی میزان فشار خون هم افزایش میابد و همچنتیجه گیری: 

 فشار خونه بالگریخون در مردان بیشتر است لذا عالوه برتوصیه به کاش وزن خون و کنترل قند خون توصیه به بررسی و غر

   در مردان می شود.خصوصا 

 

 ی  فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک، فشار خون، قند خون تصادفی، نمایه توده بدن کلمات کلیدی:
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 لینی دو کارآزمایی بایک  ی:لکتومیبعد از عمل آدنوتانس یقرار یب زانیم یبر رو نیدیاثر دکسمدتوم یبررس

 سوی کور
 1حمادیان ، حسین1محمد امین سپهری اسکوئی 

 ان.دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایر .1

از  یناش . عوارضدینما یم یموارد ضررو یرا در برخ یبه جراح ازیو التهاب آن ها ن لوزه ها یپرتروفیها :زمینه و هدف

ه علت ب  نیدیومدکسمدت .کند یم عمل را آشکار ازبعد  میجهت کنترل عال ییبه دارو ها ازین یهوشیب یو دارو ها یجراح

 زانیم یرو بر نیدیوماثر دکسمدت یبررس است. لذا هدف مطالعه حاضربه  نهیزم نیموفق در ا ییدارو باال ییو کارا کمعوارض 

  ست. ا 1۳96 سال یط بندرعباسشهر  کودکان مارستانیب کودکان در در یلکتومیبعد از عمل آدنوتانس یقرار یب

 

. از شد رعباس انجامبند کودکان مارستانیدر ب 1۳96در سال، کارآزمایی بالینی دو سویه کورپژوهش حاضر . :مواد و روش کار

انجمن متخصصان  یطبقه بند)  ASA Iل و در کالسسا 11-۳ ماریب 75 ،یلکتومیعمل آدنوتانس دیکاند مارانیب انیم

ر شدن ارضه داعمعیار های خروج از مطالعه شامل عدم رضایت، سابقه حساسیت به دارو،  .شدند( انتخاب کایآمر یهوشیب

به  مارانیتبی، بکاخذ رضایت  ثانیه( یا مشکل دار بود. پس15جراحی مانند خون ریزی، لوله گذاری طول کشیده )بیشتر از 

 نیدی: دکسمدتوم1)گروه یم شدندنفری تقس 25سه گروه به  Random Allocationبا کمک جدول  یصورت تصادف

و  یدیبه صورت داخل ورنرمال سالین  یلیم 50در محلول لوگرمیک/کروگرمیم5/0

به عنوان  ۳روهوگ یدیبه صورت داخل ور نینرمال سال تریل یلیم 50محلول در لوگرمیک/کروگرمیم5/1نیدی:دکسمدتوم2گروه

جمع اده ها پس د ثبت شد.شدت درد و  یآرام بخش یارهایمعبعد از اتمام عمل (. نینرمال سال تریل یلیم 50گروه کنترل:

مورد دو  یو کا انسیوار زیآزمون آنال ،مستقل یت یآزمون های و فیتوسط آمار توصشد و  SPSS.19نرم افزار  دوارآوری 

  فته شد.در نظر گر یدار یسطح معن P-value≤0.05 آنالیز و تحلیل آماری قرار گرفت.

 

 ± 74/14مارانید بق نیانگیم کیلوگرم و 51/22 ± 76/8سال، میانگین وزن بیماران 58/6 ± 01/2میانگین سن بیماران نتایج:

 2ته است، در گروه ساعت از زمان تجویز دارو گذش 1ی که حدودا کاوریدر بدو ورود به رشدت درد  .متر بود سانتی ۳7/116

میانگین شدت درد در  Tukeyا آزمون (، که با بررسی دقیق تر ب002/0برابر با  P-valueبود ) 1کمتر از دو گروه کنترل و 

و  2(، همچنین بین گروه  018/0برابر با  P-valueاختالف آماری معنی داری وجود داشت) 2و 1زمان اتمام عمل در گروه 

و کنترل اختالف آماری معنی  1ین گروه اما ب(،  006/0برابر با  P-value)کنترل اختالف آماری معنی داری وجود داشت

 2ی در گروه کاوریدر بدو ورود به ره میزان آرامش بخشی بین سه گروه مطالع(،  962/0برابر با  P-value)داری وجود نداشت 

(، بدین صورت که با کمک آزمون 000/0برابر با  P-valueبود ) 1با اختالف آماری معنی داری کمتر از دو گروه کنترل و 

Tukey   ار بود)اختالف آماری معنی د 2و  1در زمان اتمام عمل بین گروه  یآرامش بخش یزانممقایسه میانگینP-value 

 1، اما بین گروه (000/0برابر با  P-value)و کنترل اختالف از نظر آماری معنی دار بود 2( همچنین بین گروه 009/0برابر با 

 (.742/0برابر با   P-valueنداشت ) و کنترل اختالف آماری معنی داری وجود

 

به  ا توصیهیدین شدت درد را کاهش و میزان آرامش بخشی را افزایش می دهد، لذدکسمدتوماستفاده از  :نتیجه گیری

 د.سال می شو 11-۳ی در کودکان لکتومیعمل آدنوتانس یلوگرم، درابتداک/یکروگرمم5/1 یدین دکسمدتوماستفاده از 

 

 یدین، آدنوتانسیلکتومی، بی قراری، کودکاندکسمدتوم کلیدواژه ها:
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 تحت نبیمارا در پروپوفول تزریق از پس درد بر پاراستامول و دگزامتازون وریدی داخل تزریق اثر مقایسه 

 الکتیو جراحی اعمال

 (یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور) 

 2حسین حمادیان 1آرمان احمدی 

 ان.کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایردانشجوی پزشکی،  .1

 سرپایی راحیج اعمال در وسیعی کاربرد سریع ریکاوری علت به که است وریدی داخل هوشبری داروی یک پروپوفول :مقدمه

 داروهای تاکنون ود.ش می بیماران % 75-45 در ناراحتی به منجر تزریق حین درد وجود این با. است کرده پیدا مدت کوتاه و

 داخل تزریق ثرا است، هدف  این مطالعه مقایسه شده پیشنهاد پروپوفول تزریق حین درد شدت و بروز کاهش برای متعددی

 یعموم یهوشیتحت ب الکتیو جراحی اعمال تحت بیماران در پروپوفول تزریق از پس درد بر و دگزامتازون، پاراستامول وریدی

 است. 1۳94-1۳95 یسال ها یشهر بندرعباس در ط یمحمد دیشه مارستانیدر ب

 ویلکتا یال جراحکاندید اعم مارانیب هیمورد مطالعه کل تیجمع است.دوسو کور  ینیبال ییکارآزما پژوهش حاضر :کار روش

ورود  ارهاییبودند. مع 1۳94-1۳95 یسال ها یشهر بندرعباس در ط یمحمد دیشه مارستانیدر ب یعموم یهوشیتحت ب

 یکبدی، قلب ختالالتاای مثل دیابت،  نهیزم ماریینداشتن بمتازون، پروپوفول و پاراستامول، دگزا هب تیشامل نداشتن حساس

ج خرو اریمع و یوشهیداروی ب شیبه موادمخدر، عدم مصرف هرگونه داروی ضد درد و پ ادیو عدم اعت یالکل مارانیب ،یوعروق

 18 ماریب 102عداد . تدریافت شداخالق  کدو  اخذ ینامه کتب تیرضا مارانیب ی. از تمامبودبه شرکت در پژوهش  تیرضا عدم

 Aگروه  دند.نفری تقسیم ش 51به دو گروه  Random Allocation به صورت تصادفی با  ASA1-2سال با  65تا 

 ،دون درد صفربه شدت درد: ب یازدهیامتدریافت کردند.  گرم یلیم 100پاراستامول  Bو گروه گرم  یلیم 8دگزامتازون 

 یهده نمرد مشادنشانه ای از  مارییدر چهره ب یگوید درد دارد ول یصورت که در پاسخ به سوال م نیاحساس دردکم به ا

عالیم  وسط یکت نیکند و همچن یصورت که در پاسخ به سوال درد را گزارش م نیاحساس درد متوسط به ا از،یامت کیشود 

خ ورت که پاسص نیا و احساس درد شدید به ازیکند دو امت یرفتاری یا به صورت خود به خودی بدون سوال کردن ابراز درد م

 یهاو با کمک آزمون شد  spss.18 اطالعات وارد داده شد. ازیامت ۳چهره و گریه کردن باشد  رییقوی و یا همراه با تغ یصوت

و  قرار گرفتند یآمار لیو تحل هیجزتمورد  شریف قیو آزمون دق Chi-Square،  یتنیمن و وی،  tآزمون ها،  نیانگیبرابری م

P-value≤0.05 در نظر گرفته شد. یدار یسطح معن 

ر گروه (. دP-value≥0.05بود) 18/۳۳و در گروه پاراستامول  15/۳6نسبت افراد مذکر به مونث در گروه دگزامتازون  :نتایج

(. P-value=0.030دند)بیمار درد را گزارش کر%( 6/70)۳6%( بیمار و در گروه پاراستامول تعداد 2/41)21تعداد  دگزامتازون

مورد  5رد خفیف و دمورد  ۳1مورد درد متوسط داشتند و در گروه پاراستامول  6مورد درد خفیف و  15در گروه دگزامتازون 

 (.P-value≥0.05درد متوسط داشتند)

و درد بین د د در شدتتوجه به نتایج مطالعه حاضر فراوانی وجود درد در گروه پاراستامول بیشتر است هرچن با :گیری نتیجه

 گروه تفاوت آماری وجود ندارد.

 پاراستامول، جراحی الکتیو دگزامتازون، پروپوفول، :کلیدی هایواژه
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P-389 
  آلفاهیدروکسی پروژسترون  کاپروات و  شیاف پروژسترون واژینال در  17مقایسه اثر درمان نگه دارنده

 پیشگیری از زایمان زودرس بعد ازمهار انقباضات رحمی در بیماران بیمارستان شریعتی بندرعباس

 92-93سال

 1حسین حمادیان، 2، مهناز زمانی*2، آذین علوی1آیدا محمودی زاده، 

 

 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.. کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، 1

 .مرکز باروری و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.2

  

ن سب تحت اثر یتی اغلزایمان پره ترم یکی از علل اصلی مرگ و میر و موربیدیتی است . مرگ ومیر و موربیدزمینه و اهداف: 

 17ارنده نگه د حاملگی موقع تولد است و کمتر تحت تاثیر وزن می باشد . لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر درمان

می نقباضات رحمهار انال در پیشگیری از زایمان زودرس بعد ازآلفاهیدروکسی پروژسترون  کاپروات و  شیاف پروژسترون واژی

   انجام شد.

 

زن باردار تک قلو که در سالهای  200این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سویه کور است . دراین مطالعه روش بررسی: 

رس رحمی شده بودند که به بیمارستان شریعتی بندرعباس مراجعه کردند وارد شدند که دچار انقباضات زود  2013-2012

میلی گرمی تقسیم شدند ) نمونه 200آلفا هیدوکسی پروژسترون  و شیاف پروژسترون واژینال  17به دو گروه تحت درمان با 

معیار خروج از مطالعه ، از هم تفکیک شدند( Random Allocationگیری به صورت در دسترس بود دو گروه با نرم افزار 

بیماری های قلبی و عروقی، کلیوی، آسم، هایپرتیروئیدی  -دیابت باردار یا آشکار -ه) پره اکالمپسیبیماریهای سیستمیک همرا

و ...(بود.کد اخالق نیز دریافت و رضایت آگاهانه و کتبی نیز اخذ شده بود. اطالعات بدست آمده وارد نرم افزار آماری 

spss.17شد و با استفاده از آزمون های آماری یو من ویتنی و  شد. اطالعات با میانگین، انحراف معیار و درصد گزارشChi-

squar  و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت وp-value  معنی دار درنظرگرفته  0.05کمترمساوی با

   شد.

 

از  (.p>.05د )اهده نشداری مشدر مقایسه دو گروه از نظر وضعیت ترم و پره ترم بودن از نظر آماری اختالف معنی یافته ها: 

روه از نظر آماری (. در مقایسه مشکالت تنفسی بین دو گp>.05نظر نمره آپکار بین دو گروه اختالف معنی داری یافت نشد)

 در گروه ودرصد  7آلفا هیدروکسی پروژسترون  17(. میزان سپتی سمی در گروهp>.05اختالف معنی داری مشاهده نشد )

ن درمقایسه وزن (. همچنیp>.05درصد بود اما از نظر آماری اختالف معنی داری نداشتند) 8اژینال نیز شیاف پروژسترون و

 (.  p>.05تولد نوزان اختالف معنی دار آماری بین دو گروه مشاهده نشد)

 

د در پیشگیری از آلفا هیدروکسی پروژسترون احتماال می توان 17و   mg200تجویز شیاف پروژسترون واژینال نتیجه گیری: 

ن کم می، وزسایجاد زایمان زودرس و عوارض جنینی آن از جمله مشکالت تنفسی، نیاز به دریافت تنفس مصنوعی، سپتی 

   هنگام تولد و آپگار پایین تاثیر گذار باشند.

 

دیسترس  میلی گرم، وزن تولد،200ون، شیاف پروژسترون آلفاهیدروکسی پروژستر17زایمان پره ترم،  کلمات کلیدی:

  تنفسی و نمره آپکار
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P-390 
  به همراهمقایسه اثر بخشی رژیم استاندارد سه دارویی با رژیم استاندارد سه دارویی Saccharomyces 

boulardii بر ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری: یک کارآزمایی بالینی دو سو کور 
 1حسین حمادیان 

 ران.دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ای  .1

ی اقتصادی ط اجتماعهلیکوباکترپیلوری بیش از نیمی از مردم جهان را درگیر و ارتباط قویی با سن و شرای : زمینه و هدف

 ،البا وعیو ش یماریبدر درمان  مارانیبا توجه به شکست درمان و عدم تحمل ب دارد و شایع ترین پاتوژن میکروبی معده است.

S.boulardii شی رژیم ایسه اثر بخمقبه مطالعه  نیدر الذا موثر باشد.  یو کاهش عوارض جانب یکن شهیتواند در بهبود ر یم

مراجعه یلوری در بیماران پبرریشه کنی هلیکوباکتر  S. boulardiiبه همراهاستاندارد سه دارویی با رژیم استاندارد سه دارویی 

 .پرداخته می شود 96-1۳95 یسال ها یگوارش شهر بندرعباس ط کینیکننده به کل

 

اکتر به هلیکوب ن مبتالپژوهش حاضر کارآزمایی بالینی دو سوکور می باشد. جامعه مورد مطالعه کلیه بیمارا: مواد و روش کار

 96-1۳95 ی(، مراجعه کننده به کلینیک گوارش شهر بندرعباس طی سال هایژن مدفوع یآنتتست پیلوری اثبات شده )

، بیسموت، PPIسال و بیمارانی که سابقه ریشه کنی، حساسیت به داروها، سابقه مصرف  80-18معیار ورود سن  بودند.

یرده، بیمارانی که شماران باردار یا هفته قبل از شروع مطالعه، بی 4یا آنتی بیوتیک در طی  H2آنتاگونیست های رسپتور 

دم تحمل ید و عبیماری زمینه ای جدی دارند، عدم رضایت به شرکت در مطالعه و بیمارانی که به علت عوارض دارویی شد

نفری تقسیم  70به دو گروه  Random Alloctionبا کمک جدول  یبه صورت تصادفافراد  داروها از مطالعه خارج شدند.

و  گرمی لیم 500 نیسیترومایکالر گرم،ی لیم 20صورت پنتوپرازول سه دارویی به  استاندارد ایسه تحت درمانشدند. گروه مق

ر گرفتند. گروه مداخله قرا روز 14به مدت  ، بهمراه داروی پالسبو)همه داروها دو بار در روز( گرمی لیم 1000 نیلیس یموکسآ

 1010با ) S. boulardiiمیلی گرم مخمر خشک شده  Yomogi (250عالوه بر درمان سه دارویی درمان کمکی با کپسول 

ت کردند. روز دریاف درهرگرم، ساخت کشور آلمان، وارد کننده شرکت آیریانیک(، را به صورت دو بار در سلول زنده خشک شده

استفاده  UBTنی از که هفته از پایان درمان مجدد عالیم بالینی از بیماران هیستوری گرفته شد و جهت بررسی ریش 4بعد از 

یق ی اسکوئر، آزمون دق، با آمار توصیفی گزارش و با کمک آزمون های آماری کا SPSS.19شد. اطالعات وارد نرم افزار آماری 

در  یدار یسطح معن P-value≤0.05مستقل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و  tو آزمون  آزمون مک نمارفیشر، 

 نظر گرفته شد.

 

و در گروه  ۳1ه ب ۳9توزیع جنسیت در دو گروه مورد مطالعه بررسی شد، نسبت جنس مذکر به مونث در گروه کنترل  :نتایج

در دو  یسن نیانگیم (.7۳۳/0ابر با بر P-valueنفر بود، این توزیع از نظر آماری اختالف معنی داری نداشت) 29به  41کیس 

 ± ۳2/10 (Bمداخله) گروه در و سال 69/9 ± 21/۳5 (Aمقایسه)در گروه  یسن نیانگیشد، م سهیمقا گرید کیگروه با 

 UBTمیزان ریشه کنی براساس  .(400/0برابر با P-valueنداشتند) یدار یاختالف معن آماری نظر از بود، که سال 79/۳۳

ه مداخله بیشتر بود اما بود هرچند این میزان در گرو % 1/77( Bو در گروه مداخله) % 0/70 (Aبعد از درمان در گروه مقایسه)

 (.۳۳8/0برابر با  P-valueاختالف از نظر آماری به سطح معنی داری نرسید)

 

افزایش می دهد، لذا  درصد 7، میزان ریشه کنی را حدودا استاندار یدرمان میرژ در S. boulardiiاستفاده از  :نتیجه گیری

 را توصیه نمود. S. boulardiiمی توان در کنار رژیم درمانی استاندارد، استفاده از 

 

 S. boulardii هلیکوباکترپیلوری، ریشه کنی، رژیم سه دارویی، کلیدواژه ها:
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P-391 

 عمل  نیح ینخاع یهوشیدر ب نیواکائیبه بوپ نیو پتد نیرفوم نتراتکالیاثرات افزودن ا یا سهیمقا یبررس

 دوسوکور ینیبال ییکارآزمایک  :نیسزار

 2حسین حمادیان 

 ان.س، ایردانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعبا .1

مهم و ی ی نخاعبا بیهوش نیپس از سزار مارانیبهتر ب یکاوریمناسب جهت کاهش درد و ر یبه روش یابیدست :زمینه و هدف

 در نیواکائیه بوپب نیو پتد نیمورف نتراتکالیاثرات افزودن ا سهیاست و هدف از مطالعه حاضر مقا یا ژهیو تیاهم یدارا

 است. 1۳95بیمارستان زنان و زایمان شهر بندرعباس در سال  نیعمل سزار نیح ینخاع یهوشیب

 Iسهفته و کال ۳7 یباال یخانم باردار با سن حاملگ 110دوسوکور در  ینیبال یحاضر کارآزمائپژوهش  مواد و روش ها:

ASA  وII اورژانس، مارانیانجام شد. ب 1۳95شهر بندرعباس در سال  یعتیشر مارستانیدر ب ویالکت نیسزار دیکاند 

مبتال به پره  ،یالکل ایمعتاد  مورد استفاده، یبه داروها تیسابقه حساس ،یقلب یا چهیدر یها یماریب ونال،یبلوک رژ تیممنوع

عارضه دار از  یدچار عمل جراح ایو  نیاز به دارو حین عمل نیو همچن هورود به مطالع یبرا تیرضاعدم  ابت،ید ،یاکالمپس

به دو  Random Alloctionبا کمک جدول  یبه صورت تصادفبیماران شدند.  نیگزیجا دیمطالعه خارج شدند و با موارد جد

و   CC ۳ یبا حجم کل نیپتد mg20+  کیپرباری% ه 5/0نیواکائیبوپ mg12  گروه اول  .شدند میتقس ینفر 55گروه 

 قیتزر نتراتکالیبصورت ا CC ۳یبا حجم کل نیمورف gµ200+  کیپرباریه %5/0 نیواکائ یبوپ mg12  گروه دوم   مارانیب

 سطح معنی داری در نظر گرفته شد. P-value≤0.05وارد و  spss.19  یشد. اطالعات در نرم افزار آمار

 بود. سال 48/۳0 ± 66/9 نی+ مورفنیواکائبوپی گروه در و 2۳/28 ± 51/7 نی+ پتدنیواکائیدر گروه بوپ یسن نیانگیم: نتایج

 ر گرفت، کهقرا یابیدر دو گروه مورد ارز یهوشیاز بو بعد قبل  ی و دیاستولی، تعداد ضربان قلب و تنفسستولیفشار خون س

 5/5نی+ پتدنیواکائیوپتهوع و استفراغ در گروه  ب زانیماز عمل ساعت  24بعد از گذشت  .نشد دهید یدار یمعن یاختالف آمار

در  (،022/0برابر با  P)دیرس یدار یبه سطح معن ی% گزارش شد و اختالف از نظر آمار 0/20نی+ مورفنیواکائی% و در گروه بوپ

درد در گروه  زانید م%  درد را گزارش کردند، هر چن 5/74 نی+ مورفنیواکائیو در گروه بوپ %60 نی+ پتدنیواکائیگروه بوپ

اتمام  نیب یفاصله زمان نیانگی(. م104/0برابر با  Pدار نبود) یاختالف  معن یکمتر است اما از نظر آمار نی+ پتدنیواکائیبوپ

 40/۳۳1 نی+ مورفنیواکائبوپی گروه در و  27/657 ± 45/۳10 نی+ پتدنیواکائیدر گروه بوپ قهیعمل تا شروع درد برحسب دق

 .(417/0برابر با  P)دینرس یدار یبه سطح معن یاختالف از نظر آمار بود، 9۳/74۳ ±

ر کنترل نند، اما دک یم ادجیرا ا یقابل قبول یدرد یب زانیم ن،یواکائیبه بوپ نیو پتد نیمورف نتراتکالیافزودن ا: نتیجه گیری

 بیرکتفاده از تبه اس هیتوان توص یداشته است، لذا م ینسبتا عملکرد بهتر نیو تهوع و استفراغ پتد درد و شدت درد یفراوان

 کرد. نیجهت عمل سزار ینخاع یهوشیدر ب نی+ پتدنیواکائیبوپ

 ینعمل سزار ی،نخاع یهوشیب ،نیواکائیبوپ ،نیپتد ،نیمورف ،نتراتکالیا کلیدواژه ها:
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P-392 
 بیماران در محیطی حقیقی سرگیجه عالیم کاهش در وریدی دیازپام با وریدی پرومتازین تاثیر مقایسه 

 اورژانس به کننده مراجعه

 (یک کارآزمایی بالینی دو سو کور) 

 1حسین حمادیان 

 ان.هرمزگان، بندرعباس، ایردانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی  .1

 با برخورد رد اینکه به توجه با است، حرکت احساس و تعادل عدم احساس وجود واقع در واقعی سرگیجه:  زمینه و هدف

مطالعه  ورژانسا مراکز سرگیجه در توجه قابل شیوع به توجه با لذا نیست، نظر اتفاق مورد واحدی درمان محیطی سرگیجه

 مراجعه رانمایر بد یطیمح یقیحق جهیسرگ میدر کاهش عال یدیور ازپامیبا د یدیور نیپرومتاز ریتاث سهیمقاحاضر با هدف 

 .است شده انجام1۳96-1۳95شهر بندرعباس در سال  یمحمد دیشه مارستانیکننده به اورژانس ب

 کننده به مراجعه مطالعه بیماراناست، جمعیت مورد  کور سو دو بالینی کارآزمایی پژوهشی حاضر، : مطالعهمواد و روش کار

 حقیقی، سرگیجه تشخیص مطالعه به معیار ورود بود،1۳96-1۳95درسال شهربندرعباس شهیدمحمدی بیمارستان اورژانس

افراد به صورت تصادفی با کمک  سرگیجه، بود. ضد داروی از استفاده عدم و سال 90 از کمتر و سال 18 از بیشتر سن

Random Allocation گروه نفری تقسیم شدند.  77و گروه به دA گرم ساخت  یلیم 50 نیتحت درمان با دارو پرومتاز

قرار  نیکاسپ یگرم ساخت شرکت داروساز یلیم 10 ازپامیتحت درمان با دارو د Bو گروه  یمیتهران ش یشرکت داروساز

اطالعات  ( مورد ارزیابی قرار گرفت.10تا  1دقیقه بعد شدت سرگیجه به صورت کمی)نمره دهی  خود بیمار از  20و  گرفتند

درصد و...(  ار،یانحراف مع ن،یانگی) م یفیتوص یداده ها از شاخص ها فیوارد شد.جهت توص spss.19 یدر نرم افزار آمار

-P استفاده شد. لکاکسونی، و یتنیمن و وی شر،یف قیاسکوئر، آزمون دق یداده ها از آزمون کا لیتحل یاستفاده شد و برا

value≤0.05 در نظر گرفته شد. یدار یسطح معن 

 22 عدادت شامل دیازپام گروه و( 68/%8)مونث 5۳ تعداد و( ۳1/%2)مذکر 24 تعداد شامل پرومتازین گروه نتایج:

 44/44 ± 94/17 پرومتازین گروه در سنی میانگین ،(725/0برابر با  P-value)بود( 71/%4)مونث 55 تعداد و( 28/%6)مذکر

 که بود، تهوع حالت همراه عالمت ترین شایع .(947/0 با برابر P-value)بود سال 4۳/47 ± 80/15 دیازپام گروه در و سال

 کاهش نمره 5 دوداح و بود محسوس پرومتازین گروه در افت سرگیجه میزان شد. دیده مطالعه مورد افراد کل از%  9/64 بین

 دو افت میزان ،(001/0 از کمتر P-value) بود نمره 8/۳ نیز دیازپام گروه در افت این ،(001/0 از کمتر P-value) داشت

 .(01۳/0 با برابر P-value)اختالف سطح معنی داری داشت شد، مقایسه دیگر یک با گروه

 اما هستند وثرم سرگیجه شدت کنترل در تجویز از بعد دقیقه 20 دو هر وریدی دیازپام و وریدی پرومتازین :نتیجه گیری

 نتایج این اساس بر ذال بود، بهتر دیازپام به نسبت پرومتازین از کننده استفاده گروه در سرگیجه در بهبودی و کنترل وضعیت

 .شود استفاده یدیور پرومتازین از اورژانس به کننده مراجعه بیماران در حاد سرگیجه کنترل جهت کرد، پیشنهاد توان می

  IRCT2017061210330N2سرگیجه، پرومتازین، دیازپام  کلیدواژه ها:
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 بررسی سطح سرمی تستوسترون و ویژگی های مرتبط به اسپرم قبل و بعداز انجام واریکوسلکتومی 

 1، محمد نفیسی1، حسین حمادیان1، صغری فالحی1سینا بقایی 

 

 .دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایرانکمیته تحقیقات  .1

 

سه بیضه روقی کیواریکوسل ازعلل شایع ناباروری درمردان است و به صورت وجود وریدهای متسع در شبکه عسابقه و هدف: 

 لی بیضه میکه از عوامل تآثیرگذار بر سطح هورمون های جنسی  به خصوص تستوسترون  که هورمون اص تعریف می شود.

هدف است. خص نشدهبا توجه به مطالعاتی که انجام شده هنوز اثر واریکوسل بر سطح تستوسترون به طوردقیق مشباشد است. 

 امترهای اسپرم است.این مطالعه بررسی اثر واریکوسلکتومی برمیزان سطح تستوسترون وپار

جود عفونت دستگاه بیمارواریکوسلی بعد از بررسی از نظرعدم و 15پژوهش حاضرکارآزمایی بالینی است که مواد و روش ها: 

ز اماه بعد  4 وعات دموگرافیک افراد درچک لیستی ثبت وافراد از نظر آنالیزسیمن، تستوسترون  قبل تناسلی، اطال -ادراری

paiشد و با آزمون های آماری  SPSS.19قرار گرفتند.اطالعات وارد نرم افزارآماری  جراحی مورد ارزیابی red t  t est 

Independentو  t  t est  ر نظر گرفته شد.دمعنی دار 0.05کمترمساوی  p-vaueمورد تحلیل آماری قرار گرفت و  

یانگین مبود. 2۳.۳7±4.22و 29.46±5.86به ترتیب   BMIIبیمارارزیابی شدندو میانگین سنی و  15تعدادیافته ها: 

گین حجم مایع منی (.میان0.007بود که از نظر آماری معنی دار بود)4.06±1.50وبعد ۳.01±1.۳2تستوسترون قبل از مداخله 

کل اسپرم ها از  (.میانگین تعداد0.054بود که نزدیک به سطح معنی داری بود)۳.15±1.22وبعد  2.۳2±1.۳1قبل از جراحی 

م بستگی ه(.ضریب 0.017میلیون افزایش یافت که از نظر آماری معنی دار بود) 110.۳8±121.9۳به  117.04±100.97

رابطه با سن و سطح (.و در0.678بود که از نظرآماری معنی دارنبود)  – 0.114وسطح تستوسترون  BMIIپیرسون درارتباط با 

 (.0.007ود که از نظرآماری معنی داربود)ب -0.664تستوسترون 

وسلکتومی، م واریکباتوجه به بهبود وضعیت پارامترهای مربوط به اسپرم وافزایش سطح تستوسترون بعدازانجایجه گیری: نت

 احتماالمی توان شاهد بهبودوضعیت میل جنسی وحتی بهبودوضعیت باروری آقایان باشیم.

 واریکوسلکتومی، آنالیزسمین، تستوسترونواژه های کلیدی:
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P-403 

  عوارض روش کیسه دوزی و بستن ساده ریشه آپاندیس در آپاندکتومی:کارآزمایی بالینی مقایسه

 تصادفی یک سو کور

 1، حسین حمادیان2، سرورمکاری پور*2، مهردادصیادی نیا1محمد زارعی 

 ان.دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایر .1

وم شگاه علجراحی عمومی، بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، مرکز آموزشی درمانی پیامبر اعظم)ص(، دانمتخصص  .2

 پزشکی هرمزگان، ایران

 

 ستن استامپشی از بآپاندکتومی شایع ترین عمل جراحی اورژانس در دنیا است. در مطالعه حاضر، عوارض نازمینه و اهداف: 

 آپاندیس به روش لیگاتور ساده با روش کیسه دوزی )پرس کردن(، مورد مقایسه قرار گرفته است.  

شهید محمدی  در بیمارستان 1393-94بیمار در سالهای  140در این کارآزمایی بالینی تصادفی یک سو کور، روش بررسی: 

ه ب.بیماران  داشتندنبندرعباس تحت آپاندکتومی قرار گرفتند. معیار خروج افرادی بودند که رضایب به شرکت در مطالعه رو 

ت آمده از ول بدسصورت نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند و با توجه به شرایط ورود و خروج به مطالعه و طبق جد

ردن استامپ کبیمار تحت پرس  70به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. درگروه اول   Random Allocationر نرم افزا

م، فیستول بیمار تحت لیگاتور ساده قرار گرفتند. عفونت زخم، آبسه شکمی، گسستگی زخ 70آپاندیس و در گروه دوم 

بت ثساله  ر بیمارستان، طی پیگیری دو ماهه و یکمدفوعی،انسداد روده، ایلئوس، مدت زمان عمل جراحی و اقامت د

ی وفیشر مورد تجزیه و ، مجذورکاt-testشد و با کمک آزمون های آماری   spss.19شدند.اطالعات وارد نرم افزارآماری

 معنی دار درنظر گرفته شد.  0.05کمترمساوی با  p-valueتحلیل آماری قرار گرفتند و

 4.3ه مداخله سال بود. در گرو 27.14±10و  26.21 ± 8.13در گروه یک و دو به ترتیب میانگین سنی بیمارانیافته ها: 

ه دوم دچار درصد در گرو 1.4درصد بیماران در گروه اول و  8.6درصد عفونت زخم دیده شد.  2.9درصد و در گروه دوم 

از نظر آماری  روز بود که 1.41±0.71و  1.40±0.79ایلئوس بعد از عمل شدند. میانگین مدت بستری در دو گروه به ترتیب 

 شد.  گروه دیده ن (. هیچ موردی از آبسه شکمی،انسداد روده و فیستول مدفوعی در هر دو0.596اختالف معنی داری نداشتند)

مان کمتری زاده در در این مطالعه تفاوتی بین دو روش دیده نشد. با در نظر گرفتن این نکته که لیگاتور سنتیجه گیری: 

 به پرس کردن، قابل انجام است می تواند به عنوان روش ارجح مورد توجه قرار گیرد.   نسبت

 تور ساده، عفونت زخم ، پرس کردن آپاندیسیت حاد، لیگا کلمات کلیدی:
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  ارتباط ویژگی های دموگرافیک با افسردگی در بیماران همودیالیزی در شهر بندرعباس سال

1396 
  1، حسین حمادیان 1محمد مهاجر بسطامی 

   یران.ادانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس،  .1

 

ث ایجاد اند باعدیالیز یک فرآیند پرتنش همراه با چندین مشکل روانشناسی و اجتماعی است که می توزمینه و اهداف: 

یماران بگی در اختالالت روانی در بیماران شود.هدف پژوهش حاضر بررسی روابط بین متغیرهای جمعیت شناختی و افسرد

 همودیالیزی بود.  

مرکز  مقطعی است. جمعیت مورد مطالعه شامل تمام بیماران –پژوهش حاضر یک مطالعه مشاهده ای روش بررسی: 

ای آماری هبیمار به وسیله روش  114بود. در مجموع 1396همودیالیز بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس درسال 

زیه و تحلیل سوال استفاده شد. جهت انجام تج 21( با BDIوارد مطالعه شدند. جهت جمع آوری اطالعات پرسشنامه بک)

 ی دار در نظر گرفته شد.  معن 0.05کمتر مساوی با  p-valueاستفاده شد و  19ورژن  SPSSآماری از نرم افزار آماری 

معنی داری  % متاهل بودند. ارتباط 52.6% مجرد و  47.4% بودند و42.1% وموارد مونث 57.9موارد مذکر یافته ها: 

(P<0.01بین متغیر های جنس، سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیالت وسطح درآمد با افسردگی پیدا شد. نتای )داد  ج نشان

طح فراد با سایر ها که میزان افسردگی در بیماران مونث نسب به مذکر و مجرد نسبت به متاهل باالتر است. در بررسی متغ

 درآمد پایین بیشتر از افسردگی رنج می بردند.  

زی مودیالیهیافته های ما از اهمیت ویژگی های جمعیت شناختی در تعیین شیوع افسردگی در بیماران گیری:  نتیجه

سطح  حمایت می کند. مهم ترین پیش بینی کننده ها درمیان متغیرهای دموگرافیک، سن، جنسیت، وضعیت تاهل،

   تحصیالت و سطح درآمد شدند.

 همودیالیز، افسردگی، بیمار   کلمات کلیدی:
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 زگیل دارای بیماران در 80%اسید کلرواستیک تری و کرایوتراپی درمانی اثر ی مقایسه 

 آنوژنیتال: یک کار آزمایی بالینی بدون کورسازی

 1، حسین حمادیان1محمد نفیسی 

 یران.اپزشکی هرمزگان، بندرعباس، دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم  .1

 های دهه در ینا بر گذارد، عالوه می تأثیر سالمت و زندگی برکیفیت مقعد و تناسلی ی ناحیه های زگیل :زمینه و هدف

و  یتراپویکرا یاثر درمان ی سهیمقا لذا هدف از مطالعه حاضر .است یافته افزایش ژنیتال زگیل به ابتال توجهی قابل طور به اخیر

 است.1۳95ل بندرعباس در سا مارستانیمراجعه کننده ب تالیآنوژن لیزگ یدارا مارانیدر ب 80%دیاس کیکلرواست یتر

 

 زگیل به مبتال بیماران مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی تصادفی بدون کورسازی، جامعه مورد مطالعه کلیه ر:مواد و روش کا

خروج  یارهایمع .بود 1۳95 سال در بندرعباس محمدی شهید بیمارستان پوست درمانگاه به کننده مراجعه  آنوژنیتال تناسلی

نفری  ۳0 گروه دو در( Random Allocation کمک با)تصادفی به صورت بود. بیماران یردهیو ش یباردار ،یمنینقص ا

متخصص  کیتوسط  مارانیب یدر همه  ینیبال یبا مشاهده  زین یتناسل لیزگ صیتشخگرفتند.  قرار  TCA و کرایوتراپی

صورت گرفت که بصورت  عیما تروژنیبا ن یوتراپی.کراافتیادامه  جلسه 8بار و تا  کیهفته  2هر مان در پوست صورت گرفت.

 عهیاطراف ضا یمتر یلیدو م دیهاله سف لیتا تشک هیثان ۳0به مدت  عهیضا یرو یمتر یسانت10-5از   عیما تروژنین یاسپر

. فتندقابل مشاهده تحت درمان قرار گر عاتیقرار گرفت و همه ضا عهیضا یرو کاتوریدارو با استفاده از اپل TCAدر گروه  بود.

-Pاستفاده شد.  یتنیمن و T-test ،Uاسکوئر یداده ها از آزمون کا لیتحل یبرا شد. spss.19 ینرم افزار آمار وارداطالعات 

value≤0.05 .سطح معنی داری در نظر گرفته شد 

 

. (796/0 اب برابر P-value)نفر بود TCA  ،16/14و در گروه  15/15نسبت افراد مذکر به مونث در گروه کرایوتراپی  نتایج:

. (648/0 با برابر P-value)سال بود 5۳/۳0 ± ۳۳/6نیز  TCA گروه در و سال 80/29 ± 0۳/6 کرایو گروه در سنی میانگین

 P-value)بود TCA ،۳6/1 ± 27/4و در گروه  ۳7/5 ± 96/1میانگین تعداد جلسات درمانی در گروه کرایوتراپی، 

 دو بین بهبودی ضعیتو درصد بود، ۳/9۳نیز   TCA گروه در و%  7/86کرایوتراپی، گروه در کامل بهبودی ، میزان(009/0برابر

 بیشتر TCA گروه در داری عنیم طور به که ای عارضه تنها .(671/0برابر P-value)نداشت آماری دار معنی اختالف گروه

 TCA  50 با درمان تحت گروه رد و درصد 10 کرایوتراپی گروه در که بود درمان از پس خارش( 001/0برابر P-value)بود

 بود. درصد

 

ز ترل خارش بعد اموثر هستند، اما با کن تالیآنوژن هیناح یها لیهردو در درمان زگ،  TCAو  یوتراپیکرا :نتیجه گیری

ه محلول ب یابیدست  یاز طرف .افتیاز درمان دست  یمطلوب جهیبه نت یتوان در مدت زمان کمتر یم TCAدرمان، با 

TCAلیر درمان زگد یاپوتریکرا یبرا یمناسب نیگزیراحت تر است، لذا جا عیما تروژنینسبت به ن یاز مراکز درمان یدر برخ 

 است. یتناسل یها

 اسید، زگیل کلرواستیک تری انسانی، پاپیلومای ویروس کرایوتراپی، کلیدواژه ها:
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 جراحی کاندید بیماران در استفراغ و تهوع از پیشگیری در گرانیسترون و اندانسترون اثر مقایسه 

 سیستکتومی: یک کارآزمایی بالینی دو سو کور کوله الپاراسکوپیک

 1حسین حمادیان، 1مهتاب موالیی 

  

 ان.دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایر .1

ف ست. لذا هدباال ا تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی از جمله مشکالت شایع همراه با عوارض و هزینه های :زمینه و هدف

 های جراحی از پس استفراغ و تهوع حالت از پیشگیری در اندانسترون با مقایسه در گرانیسترون مطالعه حاضر بررسی تاثیر

 .است 1۳96-1۳95 سال در محمدی شهید بیمارستان در شکمی،

 

 یحجرا دیکاندان باشد. جامعه مورد مطالعه کلیه بیمار می دوسوکور بالینی کارآزمایی نوع از :مطالعهمواد و روش کار

شهر بندرعباس  یمحمد دیشه تانمارسیبمراجعه کننده  1۳95-1۳96 های سال طیدر یستکتومیکوله س کیالپاراسکوپ

سابقه  ،ین جمجمه ادرو یالفشار با ،سابقه تشنج ،داروهابه  یآلرژ ،یویر یماریابتال به ب ،خروج، تبدار بودن یارهایمعبودند. 

دریافت  ،یقبل یها یجراح نیبقه تهوع و استفراغ حبا سا مارانیاورژانس، ب مارانیب ،یگوارش یماریمصرف مواد مخدر، ب

 یبرا ماریب تیضارعدم  ،یدرجه(، حاملگ۳6کمتر از  ی)دما یپوترمیه مارانی، بقبل از جراحیضد تهوع و استفراغ  یداروها

، به صورت .ASAI,II با سال 60-18 سنی محدوده در اخالق کمیته تایید از بیمار پس 90 تعدادمشارکت در مطالعه بود. 

و  سترونینگرم گرا یلیم 2نفری تقسیم شدند، گروه اول  45به دو گروه   Random Allocationتصادفی به کمک جدول 

شد. توسط آمار   spss.19 وارداطالعات  .کردند افتیدر یهوشیب یاز القا شیپ قهیدق 5گرم اندانسترون  یلیم 4 دومگروه 

 P-value≤0.05 وقرار گرفت  یآمار لیمورد تحل یتنیمن ویو مستقل،  t شر،یف قیآزمون دقهای کمک آزمون با و  یفیتوص

 در نظر گرفته شد. یدار یسطح معن
 

 P-value)بود الس 76/40 ± 01/12 سترونگرانی گروه در و سال 51/45 ± 64/12در گروه اندانسترون  یسن نیانگیم نتایج:

 21/24 سترونیرانگو در گروه  قهدقی 56/78 ± 56/14در گروه اندانسترون  یمدت زمان عمل جراح نیانگیم. (071/0برابر با

 ۳6و تعداد  سترونیمرد در گروه گران 7مرد در مقابل  9در گروه اندانسترون  .(080/0برابر با  P-valueبود) قهیقد ۳۳/88 ±

بعد  یکاوریر مدت زمان ردو گروه د .(581/0برابر با  P-value)سترونیزن در گروه گران ۳8زن در گروه اندانسترون در مقابل 

 چیکه هی داشتند،درحال تیاز حالت تهوع شکا ماریب 7گروه اندانسترون شدند، در  سهیاز عمل از نظر وجود تهوع و استفراغ مقا

 (،012/0برابر با  P-value)معنی دار بود یاختالف از نظر آمار ت،نداش تیشکا از حالت تهوع سترونیگروه گران کس در

 تیشکا یکاورین ردر زما استفراغاز  سترونیگروه گران مارانیکدام از ب چیکه ه یدرحال 4استفراغ در گروه اندانسترون 

 .(117/0برابر با  P-value) دینرس یدار یاختالف به سطح معن نینداشتند هرچند ا

 

 استفراغ و تهوع نترلک در اندانسترون به نسبت ریکاوری زمان در گرانیسترون حاضر، مطالعه نتایج به توجه با :نتیجه گیری

 .شود می ترونگرانیس از استفاده به توصیه لذا دارد، بهتری عملکرد سیستکتومی کله الپاراسکوپی جراحی عمل از بعد

 اندانسترون،گرانیسترون، تهوع و استفراغ بعداز عمل جراحیکلیدواژه ها:
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 نآ از پس و نیسزار مدت طول در خون دادن دست از در زوپروستولیم و دیاس کیترانگزام ریتاث سهیمقا :

 یک کارآزمایی بالینی تصادفی

 1، حسین حمادیان1مهشید حداد، 

 کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران. .1

 

ظیر نداروهایی  اده ازجهت کاهش میزان خونریزی در حین و بعد از جراحی سزارین یکی از راه کارهای ارائه شده استف زمینه:

 دادن دست زا در روستولزوپیم و دیاس کیترانگزام ریتاث سهیمقاترانزامیک اسید و میزوپروستول است، لذا این مطالعه با هدف 

 انجام شد. آن از پس و نیسزار مدت طول در خون

ی و خلیج عتیشر نمایزا و زنان یتخصص مارستانیبر د که فیتصاد بالینی ماییرآزکا یا مطالعهحاضر پژوهش مواد و روش ها:

 .بودند نیسزار عمل دیکاندن رابیما ماتم مطالعه مورد جامعه. یددگر منجاا 1۳95-1۳94 یها سال یط بندرعباسشهر فارس

 به و شدند مطالعه وارد دسترس در یریگ نمونه ورتص به هفته 42 - ۳7 یباردار سن و سال 40 - 18 سن با باردارزن  ۳00

 نرمال یس یس C 200و گروه  زوپروستولیم B گروه ،دیاس کیترانگزام A، بیماران در گروه شدند میتقس ینفر100 گروه سه

 زیتجو نیتوس یکسا واحد ۳0 ادامه در زین و افتیدر نیتوس یاکس واحد 20 مارانیب همه نیسزار نیح .نمودند افتیدر نیسال

 وزن فاوتت و جفت خروج از بعد شده ساکشن خون مقدار مجموع یریگ اندازه قیطر از نیسزار نیح یزیخونر مقدار .شد

د ش SPSS-22 یاروارد نرم افزار آم اطالعات .شد محاسبه یجراح عمل از بعد و قبل یجراح یها sheetو شده یخون یگازها

تست گزارش  tکاکسون، نس، ویلآنالیز واریا یآمار یتستها ( و اری. انحراف مع نیانگی. م ی) فراوان یفیو با استفاده از آمار توص

 در نظر گرفته شد. یدار یسطح معن 0.05 یکمترمساو P-valueو و تجزیه و تحلیل شد 

 

 دارونما گروه در و 11.62±1.21 زوپروستولیم گروه در و 11.96±1دیاس کیترازام گروه در عمل از قبل نیهموگلوب یافته ها:

 از بعد نیهموگلوب (.P-value=0.001)بود دار یمعن اختالف یآمار نظر از که بود تریل یدس در گرم یلیم 12.28 1.26±

 زوپروستولیم گروه در بود، 1.02 ±0.۳5 با برابر نیهموگلوب افت زانیم و 10.94±0.99دیاس کیترازام گروه در عمل

 در گرم یلیم 10.9۳ ±1.۳4 دارونما گروه در نیانگیم نیا بود، 1.19 ±0.52 با برابر نیهموگلوب افت زانیم و 1.04±10.46

 نیح یزیخونر جمح زانیم در گروه سه نیب یمعنادار تفاوت .بود 1.۳6 ±0.50 با برابر نیهموگلوب افت زانیم و تریل یدس

 ود ها گروه نیب ،یبیتعق آزمون به توجه با( P<0.001) شد مشاهده عمل بعد اول ساعت دو در یزیخونر حجم زانیم  و عمل

 (.P<0.001) شد مشاهده معنادار تفاوت دو به

در  زامیک اسیده ترانهر دو دارو در کاهش خونریزی حین و بعداز سزارین موثر بودند اما میزوپروستول نسبت ب نتیجه گیری:

 کاهش خونریزی حین و بعداز سزارین موثر تر عمل می کند.

 خونریزی بعداز زایمان، سزارین، ترانزامیک اسید، میزوپروستول : واژه های کلیدی
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  بررسی  ارتباط شاخص اندکس مایع آمنیوتیک با نمره آپکار نوزادن به دنیا آمده در بیمارستان شریعتی        

 1396-1395بندرعباس در سال

 1، حسین حمادیان1هاله فخاری 

 . کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.1

 ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.مرکز باروری و  .2

 

مایع  الت حجمحجم مایع آمنیوتیک در فرایند رشد جنین با توجه به نیاز های آن متغیر است. اختالزمینه و اهداف: 

عضالنی،  هنیسیتآمنیوتیک با افزایش خطر برای جنین همراه است. معیار آپکار از پنج جز ضربان قلب، کوشش تنفسی، تو

لعه حاضر تعلق می گیرد .هدف مطا 2تا  0تحریک پذیری رفلکسی و رنگ پوست تشکیل شده که به هرکدام نمره ای از 

عباس ی بندربررسی  شاخص مایع آمنیوتیک مرزی بر پیش آگهی  حاملگی در سه ماهه سوم حاملگی در بیمارستان شریعت

   است.

 

هت ختم جمقطعی است . که جامعه مورد مطالعه رو کلیه زنانی که  –یلی پژوهش حاضر مطالعه ای تحلروش بررسی: 

ز مطالعه امراجعه می کردند بود. معیار های خروج  96-1395بارداری به بیمارستان شریعتی شهر بندرعباس طی سال 

ن حاملگی کمتر سهفته قبل از ختم بارداری شان باشد و  2-1نداشتن سونوگرافی که تعیین کننده اندکس مایع آمنیونتیک 

ری شد ک لیست کدگذاچهفته بود. از بیماران رضایت نامه کتبی گرفته شد و اطالعات بیماران در  40هفته و بیشتر از  36از 

اری قرار مآشد و با کمک ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کای اسکویر مورد تجزیه و تحلیل  spss.16ثبت شد و وارد 

 معنی دار درنظر گرفته شد.    0.05کمتر مساوی با  P-valueگرفت و 

 

،  5قه دقی بود و میانگین نمره آپکار AFI  38.9±79.3بیمار تجزیه و تحلیل شد میانگین 94اطالعات یافته ها: 

 شتنددا 7کمتر از  5آپکاردقیقه  کهکسانی  در AFIبود که همبستگی نسبت به هم نداشتند. میانگین  17.1±8.52

(. 0.026اشتند) که از نظر آماری اختالف معنی داری دبود  62.9±3.84، 7 بیشتر مساوی و در افراد با آپکار 73.1±75.6

ارتباط معنی  7 و بیشتر مساوی 7کمتراز   AFIبا و ضعیت 7 و بیشتر مساوی با 7کمتر  5 همچنین بین وضعیت آپکاردقیقه

 (.P=0.034-OR=4.56,CI95%=1.01.20.64) دداری یافت ش

 

طوری بره آپکار باشد هفته قبل از ختم بارداری ترم می تواند نشانی از پایین بودن نم  AFI 1-2پایین بودن نتیجه گیری:  

   داشتند. 7کمتر از  AFIبرابر بیشتر می شود در کسانی که  4.5، 7که تولد نوزاد با آپکار کمتر از 

 

 مایع آمنیونتیک، اندکس مایع آمنیونتیک، اولیگوهیدرآمنیوس، نمره آپکار   کلمات کلیدی:
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 عمل از بعد آن بدون و با سودواکسفولیشن کاتاراکت بیماران در چشم داخل فشار تغییرات مقایسه 

 شهیدمحمدی بیمارستان چشم کلینیک به کننده مراجعه بیماران در فیکوامولسیفیکاسیون

 94-1393درسال

 1، حسین حمادیان1هما مداح، 

 . کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.1

 

 اصلی علل جمله زا و نابینایی علل از %8 و%  51 ترتیب به( glaucoma)سیاه آب و( Cataract)مروارید :آب زمینه و هدف

 مطالعه این در .است گلوکوم خطر عامل ترین شایع عنوان به( PEX) سودواکسفولیشن سندرم .است جهان سراسر در نابینایی

  گروه دو در یونفیکواامولسیفیکاس روش به کاتاراکت جراحی از بعد و قبل چشم داخل فشار تغییرات بررسی ما اصلی هدف

PEX بدون و PEX است. ماه 6 درمدت گروه دو این مقایسه و وپیگیری 

 

 با اراکتکات بیماران تمام مطالعه مورد جمعیت. است مداخله ای مقطعی ای مطالعه حاضر پژوهش: کارمواد و روش 

 چشم یککلین به 1۳94 آذر تا 1۳9۳ سال ماه آذر از باشند می جراحی عمل کاندید که آن بدون و سودواکسفولیشن

 بیمار 60 دوم گروه و تندداش  PEX که بیمار بودند 60 اول گروه گرفتند، قرار گروه دو در بیماران.اند کرده مراجعه بندرعباس

 گلدمن تونومتر هدستگا با چشم فشار بعد  ماه شش و ماه سه. عمل از بعد هفته یک  بیماران در نداشتند. PEX که بودند

 ،OR،(کای مربع)سکوئرا کای آزمون از ها داده تحلیل برای. شد وارد spss.16 آماری افزار نرم در اطالعات شد، گیری اندازه

CI95%, T-test، شد استفاده همبستگی آزمون و ویتنی من یو .P-value نظر در داری معنی سطح 0.05 با مساوی کمتر 

 .شد گرفته

 

سال  66/±60 22/7 (نفر 56) PEX بدون گروه در و سال 68/±52 8۳/7( نفر 50) PEX با گروه در سنی میانگین نتایج:

 گروه در مونث 19 تعداد ،PEX بدون گروه رد مذکر 2۳ تعداد و PEX با گروه در مذکر 41 تعداد (.P-value=0.194)بود،

 در (.P-value=0.001,OR=3.47,CI95%:1.63-7.37داشتند) حضور PEX بدون گروه در مونث ۳7 تعداد و PEX با

 تمام در آماری فاختال  ،(بعد ماه شش و ماه سه ، هفته یک)عمل از بعد با عمل از قبل چشم داخل فشار میانگین مقایسه

 (.  P-value=0.000)بود رسیده داری معنی سطح به PEX بدون درگروه  هم و PEX با درگروه هم موارد

 PEX دونب گروه در هم و PEX با گروه در هم کاتاراکت جراحی عمل بعداز چشم داخل فشار افت میزان: نتیجه گیری

 سود کاتاراکت عمل زا نیز آنها و بود بیشتر نیز PEX بدون گروه به نسبت PEX با گروه در افت میزان اما است مالحظه قابل

 . برد خواهند بیشتری

 فیکوامولسیفیکاسیون عمل سودواکسفولیشن، گلوکوم، کاتاراکت، کلیدواژه ها:
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 کی بیوتی غربالگری ایزوله های کلبسیالپنومونیه عامل عفونت ادراری همراه با بررسی فراوانی مقاومت آنتی

 درشهرجهرمFOX،MOXدر ژن های بتاالکتامازی 
 2،علی اکبر دهقانی 1عباسعلی رضاییان* 

 گروه میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی جهرم،ایران .1

 ،دانشگاه آزاد اسالمی جهرم ،ایرانباشگاه پژوهشگران جوان،واحد جهرم  .2

 چکیده

:کلبسیال پنومونیه یکی از پاتوژن های فرصت طلب و از موارد مهم عفونت های اکتسابی از جامعه و بیمارستان سابقه و هدف

یش است.این باکتری باعث پنومونی،اسهال،سپتی سمی،آبسه در کبد و عفونت های ادراری و باکتریمی در نوزادان می شود.افزا

ظهور مقاومت چند دارویی در بین کلبسیال های عامل عفونت ادراری باعث محدود شدن گزینه های درمانی برای درمان 

عفونت های ایجاد شده می باشد که در این میان بتاالکتامازها به عنوان یکی از مکانیسم های مقاومت به آنتی بیوتیک ها در 

-Amp-c (Foxین مطالعه شناسایی بتاالکتاماز ها با طیف وسیع و آنزیم های این باکتری محسوب می شوند.لذا هدف از ا

Mox)  می باشد. 94در سویه های کلبسیال پنومونیه عامل عفونت ادراری در شهر جهرم در سال 

های زمایشگاه ایزوله کلبسیال پنومونیه جداشده ازعفونت ادراری ازآ 216ی توصیفی بر رو-:این مطالعه مقطعیموادوروش ها

روش اده ازبیمارستان هاوآزمایشگاه های سطح شهرستان جهرم انجام شده است.تست های حساسیت ضد میکروبی با استف

آنزیم  انجام گردید و تشخیص فنوتیپی CLSIبر اساس رهنمودهای  MICو combind disk testهای دیسک دیفیوژن و

یی ژن های با استفاده از تست حساسیت به آنتی بیوتیک سفوکسیتین انجام گرفت.شناسا ESBLو Amp-Cهای 

FOX,MOX  بااستفاده از روش هایPCR.انجام گردید 

 109مثبت و  (ESBL)ایزوله تست فنوتیپی تولید بتاالکتامازبا طیف وسیع179ایزوله کلبسیال پنومونیه  216: از یافته ها

طالعه نیتروفورانتوئین کمترین درآن ها مثبت گزارش گردید.دراین مAmp-Cی تولیدکننده آنزیم نمونه تست غربالگری فنوتیپ

درصد 26پنومونیه ایزوله کلبسیال109مقاومت وآنتی بیوتیک آموکسی سیلین بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی را دارابود.از

 1۳وMOXدرصد(حاوی ژن 8.5ایزوله)FOX،9درصد(حاوی ژن5.5ایزوله )6بودند که Amp-Cحاوی آنزیم 

 رابا هم داشتند.MOXوFOXدرصد(هردوخانواده ژنی 12ایزوله)

ه راین مطالعزمان د:شیوع آنزیم های مقاومت به آنتی بیوتیک وفراوانی سویه های مقاوم به چند داروبه طورهمنتیجه گیری

 ق در تجویزیت دقیاوم ،نیاز به مدیرموجب نگرانی است.از این رو برای کنترل عفونت وجلوگیری از گسترش باکتری های مق

 دارووشناسایی ایزوله های مقاوم می باشد.

 ،مقاومت چندداروییAmp-C،Fox،Mox:کلبسیال پنومونیه،بتاالکتاماز،کلمات کلیدی
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 نتی غربالگری ایزوله های کلبسیالپنومونیه عامل عفونت ادراری همراه با بررسی فراوانی مقاومت آ

 درشهرجهرمFOX،MOXبیوتیکی در ژن های بتاالکتامازی 

 2،علی اکبر دهقانی 1عباسعلی رضاییان* 

 گروه میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی جهرم،ایران .1

 ،دانشگاه آزاد اسالمی جهرم ،ایرانباشگاه پژوهشگران جوان،واحد جهرم  .2

 چکیده

:کلبسیال پنومونیه یکی از پاتوژن های فرصت طلب و از موارد مهم عفونت های اکتسابی از جامعه و بیمارستان سابقه و هدف

یش است.این باکتری باعث پنومونی،اسهال،سپتی سمی،آبسه در کبد و عفونت های ادراری و باکتریمی در نوزادان می شود.افزا

ظهور مقاومت چند دارویی در بین کلبسیال های عامل عفونت ادراری باعث محدود شدن گزینه های درمانی برای درمان 

عفونت های ایجاد شده می باشد که در این میان بتاالکتامازها به عنوان یکی از مکانیسم های مقاومت به آنتی بیوتیک ها در 

-Amp-c (Foxین مطالعه شناسایی بتاالکتاماز ها با طیف وسیع و آنزیم های این باکتری محسوب می شوند.لذا هدف از ا

Mox)  می باشد. 94در سویه های کلبسیال پنومونیه عامل عفونت ادراری در شهر جهرم در سال 

های زمایشگاه ایزوله کلبسیال پنومونیه جداشده ازعفونت ادراری ازآ 216ی توصیفی بر رو-:این مطالعه مقطعیموادوروش ها

روش اده ازبیمارستان هاوآزمایشگاه های سطح شهرستان جهرم انجام شده است.تست های حساسیت ضد میکروبی با استف

آنزیم  انجام گردید و تشخیص فنوتیپی CLSIبر اساس رهنمودهای  MICو combind disk testهای دیسک دیفیوژن و

یی ژن های یک سفوکسیتین انجام گرفت.شناسابا استفاده از تست حساسیت به آنتی بیوت ESBLو Amp-Cهای 

FOX,MOX  بااستفاده از روش هایPCR.انجام گردید 

 109مثبت و  (ESBL)ایزوله تست فنوتیپی تولید بتاالکتامازبا طیف وسیع179ایزوله کلبسیال پنومونیه  216: از یافته ها

طالعه نیتروفورانتوئین کمترین درآن ها مثبت گزارش گردید.دراین مAmp-Cنمونه تست غربالگری فنوتیپی تولیدکننده آنزیم 

درصد 26پنومونیه ایزوله کلبسیال109مقاومت وآنتی بیوتیک آموکسی سیلین بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی را دارابود.از

 1۳وMOXدرصد(حاوی ژن 8.5ایزوله)FOX،9درصد(حاوی ژن5.5ایزوله )6بودند که Amp-Cحاوی آنزیم 

 رابا هم داشتند.MOXوFOXدرصد(هردوخانواده ژنی 12له)ایزو

ه راین مطالعزمان د:شیوع آنزیم های مقاومت به آنتی بیوتیک وفراوانی سویه های مقاوم به چند داروبه طورهمنتیجه گیری

 در تجویز قیت دقیموجب نگرانی است.از این رو برای کنترل عفونت وجلوگیری از گسترش باکتری های مقاوم ،نیاز به مدیر

 دارووشناسایی ایزوله های مقاوم می باشد.

 ،مقاومت چندداروییAmp-C،Fox،Mox:کلبسیال پنومونیه،بتاالکتاماز،کلمات کلیدی
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 بررسی مولکولی باکتری های هوازی ایجادکننده غفونت گوش میانی و حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها در 

 ولی عصر شهرستان فسابیماران مراجعه کننده به بیمارستان 

 2،فرشادپورسلیم1هوشنگ جمالی* 

 گروه میکروبیولوژی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم،ایران .1

 کارشناسی ارشد میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم،ایران .2

 چکیده

ین ااشد و ب:عفونت مزمن گوش میانی یکی از متداول ترین بیماری های مزمن عفونی در تمام جهان می  زمینه و هدف

جداشده  یری ها مطالعه جهت تعیین ارگانیسم های مواد عفونت مزمن گوش میانی ویروسی الگوی مقاومت های دارویی باکت

 در بیمارستان های شهر فسا می باشد.

نجام گرفت.از بیمار با عفونت مزمن گوش میانی در تمام سنین ا 60مقطعی ،برروی  –ای  :این مطالعه خوشهروش بررسی

 گردیدند و ناساییترشحات گوش میانی بیماران نمونه گیری به عمل آمده و نمونه ها پس از تست بیوشیمیایی و افتراقی ش

الی یابی ونه توقرار گرفت.درآخر دو نم سپس میزان حساسیت باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف مورد ارزیابی

 گردیدند.

وموناس نمونه کشت مثبت داشتند و باکتری جداسازی شد.شایع ترین باکتری های،سود 46بیمار ، 60از یافته ها:

ازی گردید. نتایج (وکلبسیال و اشریشیاکلی و پرتئوس به مقدار ناچیز جداس%42(،استافیلوکوکس اورئوس )%48آئروژینوزا)

کاسین و یک آمیاز آنتی بیوگرام نشان داد که باکتری سودوموناس آئروژینوزا بیشترین حساسیت را به آنتی بیوت حاصل

ایسین و ونکوم بیشترین مقاومت را به پنی سیلین داشت.همچنین باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بیشترین حساسیت را به

 بیشترین مقاومت را به پنی سیلین و ارترومایسین داشت.

ومت های ی مقا:با توجه به دخالت باکتری های متعدد در عفونت های مزمن گوش میانی و همچنین شیوع باال نتیجه گیری

گرام ی آنتی بیومون هاآنتی بیوتیکی در آن ها ،نتایج این تحقیق لزوم تعیین هویت میکروب های مولد عفونت گوش و انجام آز

 رح می نماید.را قبل از شروع هر گونه اقدام درمانی مط

 ا:عفونت مزمن گوش میانی،تست آنتی بیوگرام،استافیلوکوکوس اورئوس،سودوموناس آئروژینوزواژگان کلیدی
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 از آترواسکلروز قلبی اثر پیشگیری عصاره بذر گیاه خارمریم 

 شیوا صالح ،آیدااشرف زاده*، شهرزاد کامفیروزی 

 پزشکی جهرم، جهرم، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم  .1

aidaashrafzadeh@gmail.com* 

د شده روژنز پیشنهااسترس اکسیداتیو به عنوان عامل تشدید کننده آت. استعروقی  سیستم بیماری یک آترواسکلروز مقدمه :

 زانیم و کاهش کلسترول رکه د است یاز خانواده کاسن یو عضوSilybum marianum   یبا نام علم میخارمر اهیگاست.

 .سودمند است با توجه به خاصیت آنتی اکسیدانی آن التهاب

 googleگردآوری مقاالت فارسی و انگلیسی مرتبط با موضوع پژوهش در این مطالعه مروری با جستجو  مواد و روش ها :

scholar   وpubmed  بود با واژگان کلیدیAtherosclerosisو Silybum marianum ا و نحوه ترکیب واژگان ب

 بود  ANDاستفاده از عملگر 

ور تصادفی در گروه ها طمقاله استفاده شد.خرگوش ها به  10مقاله مرتبط از  25پس از بررسی مقاالت در نهایت از  یافته ها:

و  LDL،HDLهفته می باشد. سپس میزان کلسترول تام،تری گلیسرید، 12توزیع شده و طول مدت مطالعه به طور متوسط 

OX-LDL  یدهد که منتایج نشان  .ستازمان قبل از شروع آزمایش و بعد از پایان هفته دوازدهم اندازه گیری شده سرم در

ه در ش قابل توجیک کاهدرپایان هفته دوازدهم گروه های دریافت کننده عصاره بذر گیاه خار مریم در مقایسه با گروه آتروژن

 داشته اند. HDLو افزایش در OX-LDL پروفایل لیپیدی و

ی از ،جلوگیرعصاره بذر گیاه خار مریم با تاثیر بر پروفایل لیپیدی،خنثی کنندگی رادیکال های آزاد نتیجه گیری:

 باالی همچنین دوز می باشد و خاصیت آنتی اکسیدانی در پیش گیری از آترواسکلروز موثر LDLاکسیداسیون 

 د.نشان می ده (100mg/kg)پایین دوز اثر بهتری از (200mg/kg)عصاره

 ،پروفایل لیپیدیOX-LDLآترواسکلروز، خار مریم،  واژگان کلیدی:
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 سبک زندگی دانشجویان علوم پزشکی سواد سالمت، اصلی مهم در 

 (یک مطالعه مروری در جهت ارتقای سالمت)

 1 ، وحید زارعان1آیدا ظهرابی 

 عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -1

 های عالیتف در جهت مشارکت بهداشتی خدمات و اطالعات اولیه درک برای دریافت ، افراد ظرفیت سالمت سواد: مقدمه

 و پیشگیری از بیماری هاست. درمانی های گیری تصمیم سالمتی، با مرتبط

  .سالمت است بر تسلط افزایش و جهت بهبود افراد سازی توانمند فرآیند سالمت، ارتقاءWHO طبق تعریف 

ارتقای سالمت و  رابطه سواد سالمتی با سبک زندگی دانشجویان علوم پزشکی پژوهش حاضر به منظور بررسی : روش کار

 pupmed،medline ،web ofمقاله که از سایت های معتبر پزشکی از جمله   14انجام شده است. این چکیده از بررسی 

science ،Nbox ،IranMedex ،IranDoc  وSID  سواد سالمت، سبک با کلیدواژه های 2017_2010از سال

 تهیه شده است. انتخاب شده اند، زندگی، دانشجو و ارتقای سالمت

 ،"سالمت قابلم در پذیری مسئولیت" ،"تغذیه" ،"جسمانی فعالیت" بعد شش دارای سالمت، دهنده ارتقا زندگی سبک: بحث

 .باشد می "استرس مدیریت" و "فردی بین روابط" ،"روحی رشد"

 ات،ستعمال دخانیاز ا پرهیز کاهش تنش های روحی، تغذیه مناسب، دهنده سالمت می توان به  ورزش، ارتقاء های ازبرنامه

نجر به ه این برنامه ها مهدفمند سازی برنامه زندگی اشاره کرد ک و پاک هوای با ای منطقه در زندگی دوستان، با بیشتر روابط

 می شود. زندگی کیفیت زایی و بهبود بیماری کاهش ، سالمت ارتقا لم  و در نتیجهایجاد رفتارهای سا

 لومع جویاندانش دوران دانشجویی از مراحل حساس جوانی است و البته بهترین زمان جهت ایجاد رفتارهای سالم است.

ند باید اهمیت این هست مردم به سالمت با درمانی مرتبط خدمات ارائه مسئول نزدیک ای آینده در که قشری عنوان به پزشکی

ک، ندا سالمتی ادسو دارای ادفرا ،مریکاآ سالمتی قبتامر یها  یتژاسترا مرکز تمطالعا طبقوظیفه را درک کنند. چرا که 

 نیستند. کننده رفتارهای سالم کمتر و وضعیت سالمتی ضعیف تری دارند؛ در نتیجه قادر به مراقبت از بیماران مراجعه

 مرا به بیشتر وجهتو  مستقیم دارد رابطه سواد سالمت  بانشان می دهد که  سبک زندگی دانشجویان  مطالعات  گیرینتیجه 

 یها برنامهایجاد  با  در نتیجه. باعث بهبود سالمت خود دانشجو و جامعه می شود سالمت یتقاار یها برنامه در سالمت ادسو

 . توان این نقص را جبران نمودمی ناکافی  سالمت ادسو با ادفرا ایبر ،جامع

 سواد سالمت، سبک زندگی، دانشجو،ارتقای سالمتکلید واژه:
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  بررسی بیماری پارکینسون و اثر درمانی کوآنزیمQ10 بر آن 

 2، یعقوب حسان* 1حسین عالی پور 

 رانیبوشهر، بوشهر، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم یدانشجو .1

 رانیبوشهر، بوشهر، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم یدانشجو .2

 چکیده

درصد جمعیت  2بیماری پارکینسون از جمله بیماری های دژنراتیو سیستم اعصاب مرکزی است که بیش از سابقه و هدف: 

لی عالمت اص اشد. چهاربسال را در بر می گیرد. این بیماری دومین اختالل نورودژنراتیو شایع بعد از آلزایمر می  65باالی 

. ی باشدی در شروع حرکت و مشکالت کنترل وضعیتی متشخیص این بیماری شامل لرزش در زمان استراحت، سفتی، کند

اهش می دهد. کسطح رادیکال های آزاد را  Eدر اصل یک ماده آنتی اکسیدانی قوی است که مانند ویتامین  Q10کوآنزیم 

 بر بیماری پارکینسون را نشان دهد.  Q10هدف از این مطالعه این است که تاثیر درمانی 

اطالعاتی  در پایگاه های Coenzyme Q10و   Parkinson’s Diseaseاز کلید واژه های  با استفادهمواد و روش ها: 

pubmed ،google schoolar  وSID  یت مقاله با کف 7جست و جو کردیم و  2016تا  2011در محدوده سال های

 مطلوب را وارد مطالعه کردیم. 

م سیاه راکم جسن رفتن نورون های دوپامینرژیک بخش متبیماری پارکینسون از دیدگاه آسیب شناسی با از بییافته ها: 

ت این ود. علشاعصاب مرکزی و در نهایت فقدان دوپامین در پایانه های اصلی این نورون ها در جسم مختلط ایجاد می 

ولوژی وپاتر فیزیاز نظ دژنراسیون انتخابی نورون های دوپامینرژیک در بیماری پارکینسون به طور کامل شناخته شده نیست اما

 هادی ارایهی پیشنعواملی مانند استرس اکسیداتیو، عملکرد نادرست میتوکندری و سمیت های خارج سلولی به عنوان علت ها

لولی با در میتوکندری، تثبیت لیپیدهای غشای س ATPبا تحریک سیستم ایمنی بدن، تولید انرژی و  Q10شده است. 

موثر برای  از عوامل Q10لکرد سلول در سالمتی افراد موثر است. همچنین خاصیت آنتی اکسیدانی و استحکام و حفظ عم

لول و یستی سحفاظت نورونی در بیماری های عصبی است و اثرات خود را از طریق بهبود عملکرد میتوکندری و انرژی ز

ای نورون ها ترش بقاثرات محافظتی نورونی بر بهبود عملکرد و گس Q10خواص آنتی اکسیدانی اعمال می کند. در نهایت 

 دارد. 

صوص در بهبود بیماری های سیستم عصبی مرکزی به خ Q10با توجه به نقش مثبت و موثر کوآنزیم نتیجه گیری: 

 پارکینسون، مصرف مکمل دارویی و غذایی آن در جهت کاهش عالئم و بهبود این بیماران توصیه می شود. 

 parkinson's disease , coenzyme Q10واژه های کلیدی: 
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  1395بررسی همسویی میزان رعایت اصول جراحی ایمن با تعهد سازمانی پرستاران اتاق عمل جهرم در سال 

 ه راضی ،3کبری غالمی ،2فریده معارفی ،1محمدعلی منتصری ،1زهرا شادفرد ،1محبوبه تقی زادگان زاده

 3شمشمی

هرم، ججهرم،  پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکیمربی، کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیات علمی دانشکده  .1

 ایران.

 مربی ، کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم، جهرم، ایران .2

 مربی، کارشناس اتاق عمل دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران. .۳

 رم، خیابان مطهری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکیآدرس نویسنده مسئول: جه*

له ل از جممیزان تعهد سازمانی در موفقیت و شکست اهداف سازمان نقش بسزایی دارد و تعهد سازمانی پرسنمقدمه: 

یت اصول یزان رعابررسی مپژوهشی با هدف بنابراین  ،متغیرهایی است که می تواند عملکرد شغلی پرسنل  را پیش بینی کند

نی پرستاران آن با تعهد سازماو همسویی   WHoراحی ایمن توسط پرستاران اتاق عمل بر اساس چک لیست جراحی ایمن ج

 انجام شد.1۳95اتاق عمل بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 

کیل اق عمل تشبیهوشی و ات پرستارانتمام .جامعه این پژوهش را بودیک مطالعه ی مقطعی تحلیلی  پژوهش نیاروش کار: 

وهش در این پژ ابزار جمع آوری اطالعاتحاضر به شرکت در پژوهش شدند. نفر از آنها به روش سرشماری 78که  می دادند

ی اصول وچک لیست بررس1991اطالعات دموگرافیک، پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و می یر"شامل سه بخش

 بود. 2009بهداشت جهانی در سال مربوط به سازمان  "جراحی ایمن

میزان  .عمل بودند درصد پرستار اتاق 8/5۳درصد از شرکت کنندگان پرستار بیهوشی و  2/46نتایج نشان داد که  یافته ها:

. رابطه معناداری ( بوده است۳9/16 ± 67/2( و میزان رعایت اصول جراحی ایمن نیز)44/77 ± 68/12تعهد سازمانی پرسنل )

 .نگردید  میزان رعایت اصول جراحی ایمن با تعهد سازمانی پرستاران مشاهدهنیز میان 

 و با توجه وده استبه اینکه میزان رعایت اصول جراحی ایمن و تعهد سازمانی پرسنل در حد متوسط ب با توجهنتیجه گیری: 

فاداری و اساسی و به عنوان رکن اهمیت تعهد سازمانیو به نقش و اهمیت چک لیست جراحی ایمن در افزایش ایمنی بیماران 

ون آموزش چهایی  گذاشتن انرژی فرد در جهت خدمت به سازمان،ضروریست که مدیران بیمارستان ها اقدام به ارائه برنامه

ه همراه م و عادالنی مداوهای ضمن خدمت همراه با ارتقای شغلی،ایجاد امتیازات و امکانات رفاهی بیشتر، ارزشیابی های دوره ا

 نماید.تعهد سازمانی افراد  رعایت اصول جراحی ایمن و ورد جهت تقویت و افزایش میزانبازخ

 جراحی ایمن، تعهد سازمانی، پرستار اتاق عمل کلمات کلیدی:
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 Comparison of Psychiatric Symptoms among Students of Nursing at 

Azad and State University of Bandar-e-Abbas City (2016) 

 Arefeh balali 1 Morteza salimi2 hossein heshmati 1 

1. Student Research Committee, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar 
Abbas, Iran. 

2. BS.c in Nusring School, Member of Fertility and Infertility Health Research Center 

Hormozgan, Member of University of Medical Science Students Research 

Committee, Bandar Abbas, Iran 

 

 

Abstract 

Background and Objective: The main purpose of the study was to carry out the 

comparison of prevalence of psychiatric disorders among nursing students of these two 

universities. 

Material and Method: In this cross- sectional study 159 nursing students of two University 

of Islamic Azad University Banbdar Abbas Branch and Hormozgan (non state university) 

University of Medical Sciences (HUMS) were taken up as categorization sampling. The 

data collection tool was included demographic data form and SCL-90-R questionnaire. Data 

was analyzed by Spss software version 13. 

Finding : About 64% of nursing students of Azad University and 47.5% of HUMS nursing 

students of medical sciences college were hesitated to have mental disorders. Based on 

SCL- 90-R score, no significant differences of the mental health status found between male 

students, although was reported between female students, of two universities. (P=0.45). 

There was found a significant relationship between the mental health of female students 

with the level of family income and also their interests in their own educational field. 

Conclusion: the most important finding of the study was the existence of significant 

difference between the mental health levels of female students of these two universities. 

This process may be due to the collection of Chain- based reasons. Based on the present 

study results, it seems that the level of mental health of few female students with low-

income families and also not interested in nursing field which can be reduced by these two 

factors in compare to the girl Students of governmental University. 

Key Words: Nursing students, Psychiatric Disorders, Prevalence  
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 رشه درمانگاه به کننده جعهامر یائسه زنان در آن با مرتبط عوامل و بوستی وقوع علل و شیوع بررسی 

 بندرعباس

 3حشمتی ، حسین2کمالی کبری، 1المیرا بلندگرامی 

 ایران بندرعباس، هرمزگان، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته   1.2

 پزشکی لومع دانشگاه کودک، و مادر مراقبتهای تحقیقات مرکز مامایی، -پرستاری  علمی دانشکده هیئت عضو .3

 ایران  بندرعباس، هرمزگان،

 

 و ی باشدمگذار  تاثیر فرد زندگی کیفیت روی که بر است گوارش دستگاه شایع مشکالت از یکی یبوست: هدف و سابقه

 .شد انجام یائسه زنان رد یبوست با مرتبط عوامل تعیین هدف با حاضر مطالعه لذا ؛ یابد می افزایش سن رفتن باال با آنع شیو

 به 1۳94سال  که در ساله 65تا  45 یائسه زن 400تعداد. است مقطعی توصیفی مطالعه یک حاضر مطالعه :ها روش و مواد

 تشخیص. ندشد انتخاب ساده تصادفی صورت به بودند، کرده مراجعه بندرعباس شهرستان منتخب درمانی بهداشتی مراکز

 و توصیفی آمار از ستفادها با ها داده نهایت در. گرفت صورت IIIرم معیارهای براساس استاندارد پرسشنامه از استفاده با  یبوست

  د.گرفتن قرار تحلیل و تجزیه مورد 22 نسخه SPSS افزار نرم طریق از  تحلیلی

 شرکت فرن 400 مجموع از حاضر مطالعه در. بود سال 68/56±74/4 مطالعه در کنندگان شرکت سن میانگین :ها یافته

 زنان اکثر هک ( بدون یبوست تشخیص داده شدند%5/60نفر) 242( مبتال به یبوست و%5/۳9نفر) 158کنننده در مطالعه، 

 با یبوست بروز ینب پژوهش های یافته اساس بر. بودند سواد بی تحصیالت سطح نظر از و دار خانه یبوست، به  مبتال یائسه

 طبیعی، انزایم تعداد بارداری، تعداد اقتصادی، وضعیت تاهل، وضعیت وضعیت اشتغال، تحصیالت، سطح  همچون عواملی

 مصرف های وعده ،سبزی و میوه مصرف های وعده روزانه، ورزشی فعالیت دیابت، و تیروئید به ابتال لگن، کف جراحی سابقه

 (.p<05/0) داشت وجود دارآماری معنی ارتباط روز شبانه در  خواب ساعات لبنیات، و شیر

 شیوع و یائسه زنان باالی جمعیت به توجه با. بود باال بندرعباس شهرستان یائسه زنان درجمعیت یبوست شیوع :گیری نتیجه

  توجه وسالمندان میانساالن مراقبت های برنامه در گردد، می پیشنهاد زندگیشان کیفیت بر آن تاثیر و زنان این در یبوست 

  .گیرد صورت موضوع این به بیشتری

 یائسگی مرتبط، عوامل یبوست، یائسه، زنان :کلیدی های واژه
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 The Effect of Silymarin on Spermatogenesis Process in Rats 

 Hassanali Abedi1,  Hossein Kargar Jahromi1,  SeyedMomammad 

AminHashemi2,  Zahra Kargar Jahromi1 and Mohammad Pourahmadi1, 

Skekufe Atashpoor1 

 

1. 1Research Center for non.Communicable Diseases, Jahrom University of Medical 

Sciences, Jahrom, Iran 

2. 2Student Research Committee, Jahrom University of Medical Sciences,Jahrom, Iran 

 

Abstract 

Background and Objective: Free radicals and oxidation of germ cells in the testis tissue can 

reduce sperm levels and cause infertility in men. Silymarinisis a compound with antioxidant 

effects. So, this study is aimed to evaluate the effects of Silymarinison spermatogenesis, 

tissue changes of testis and hypothalamic-pituitary-gonadal axis processes in rats.  

 

Material and Method: 40 adult maleWistar rats were prepared and divided into 5 groups 

including control, sham and experimental groups receiving silymarinat. Blood samples 

wereobtained and serum LH, FSH, GnRH and testosterone levels were measured. Testicular 

tissue sections were prepared and spermatogonia, primary and secondary spermatocytes, 

spermatids, spermatozoids, Sertoli and Leydigcells were counted by light microscopy. One-

way analysis of variance (one-way ANOVA) and Duncan test at significance level of p≤0.05 

were used to analyze the data.  

 

Finding: The mean concentrations of FSH, GnRH and LH hormones in experimental groups 

receiving silymarin at concentration of 150 mg/kg showed a significant increase compared to 

the control group. Silymarin at concentrations of 100 and 150 mg/kg significantly increased 

testosterone hormone compared to the control group.  

 

Conclusion: Silymarin at concentrations of 100 and 150 mg/kg significantly increased the 

number of spermatids and spermatozoa cells compared to the control group. Due to the 

antioxidant property of silymarin, this compound increases the secretion of LH, FSH, GnRH 

and testosterone and the number of spermatids and spermatozoa cells in rats. 

 

Keywords: Silymarin, Spermatogenesis Process, Rat 
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  لیکبدی در موش صحرایی دارای کبد چرب غیر الکتغییرات آنزیم های  اثر عصاره آبی میوه اسفرزه بر 

  2، حسین کارگر جهرمی 2، فائزه صادقیان 1سارا رحمانیان 

 ایران بندرعباس، هرمزگان، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته .1

 مرکز تحقیقات زئونوز،دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران .2

 

اهندگی کی خواص وسیعی از اختالالت کبدی را در برمی گیرد. گیاه اسفرزه دارا کبدچرب غیرالکلی طیف سابقه و  هدف :

یاهی داروهای گ ت برخیچربی و آنتی اکسیدانی می باشد. با توجه به افزایش شیوع روز افزون کبدچرب غیر الکلی و تاثیر مثب

کبد  اسفرزه بر بی میوهبررسی تاثیر عصاره آ)دارای آنتی اکسیدان( در پیشگیری و درمان این بیماری هدف از انجام این طرح 

 چرب غیرالکلی بود.

 

و 1تایی شامل کنترل، شاهد 8گروه  7سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به  56در این تحقیق تجربی، مواد و روش ها : 

دریافت  4و ۳و  2، تجربی mg/kg 400عصاره آبی میوه اسفرزه را با غلظت دریافت کننده  1)القای کبدچرب( ، تجربی  2

پس از القای کبد چرب به مدت  mg/kg 400 و mg/kg 200 و mg/kg 100عصاره آبی میوه اسفرزه را با غلظت  کننده 

روز متوالی دریافت کردند. یک روز پس از آخرین تزریق خونگیری از قلب حیوانات انجام گرفت و غلظت سرمی آنزیم های  28

 05/0و تست دانکن در سطح معنی داری  ANOVAازه گیری شد. نتایج با آزمون آماری اند ALT ،AST ،ALPکبدی 

p≤ .تجزیه و تحلیل شد 

 

 ۳گروه تجربی  کاهش معنی دار یافت. در ALT ،ALPنسبت به گروه کنترل میانگین سرمی  1در گروه آزمایشی یافته ها: 

نسبت به  2هش معنی دار یافت ولی در گروه تجربی کا ALT ،AST ،ALPمیانگین سرمی  2و 1نسبت به گروه شاهد  4و

 نداد.  تغییری را نشان ASTکاهش معنی دار یافت ولی میانگین سرمی  ALT ،ALPمیانگین سرمی  2و 1گروه شاهد 

 اثراتواند تنی می به دلیل داشتن خاصیت آنتی اکسیدا نتایج نشان داد که احتماال عصاره آبی میوه اسفرزه نتیجه گیری:

 را در بیماری کبد چرب غیر الکلی القا کند.و برطرف نمودن اختالالت آنزیم های کبدی محافظت کبدی 

 

 موش صحرایی. ،چرب غیر الکلی  میوه اسفرزه،کبد :واژگان کلیدی

 

 

 

 

  



 هشتمین کنگره دانشجویی کمیته تحقیقات شبکه همکار جنوب

 1396بهمن  12-13 –دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 

P-525 

 آدیپونکتین در موش  بر غلظت سرمی بر غلظت سرمی بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی پنجه شیطان

  صحرایی نرهای 

  1 ، امید رضا عزیزی2، شکوفه آتش پور 2، حسین کارگر جهرمی 1شیوا صالح 

 ایران جهرم، ،جهرم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته .1

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران مرکز تحقیقات زئونوز، .2

 

ی یکی از فت چربهورمون ترشح شده از طریق با نیپونکتییکی از معضالت بزرگ بشر است. آد امروزه بیماری چاقی مقدمه:

ده و به خون می اسید آمینه می باشد که از بافت چربی ترشح ش 244اجزای این سیستم است. آدیپونکتین یک پپتید حاوی 

لظت ر روی غه بین گیاا. با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی و ضد اشتهایی پنجه شیطان هدف از این مطالعه بررسی اثرات ریزد

 سرمی ادیپونکتین بوده است.

 

تایی شامل کنترل، شاهد، تجربی  8گروه  5سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به  40در این تحقیق تجربی،  روش کار: 

( تقسیم شدند. عصاره پنجه شیطان به صورت گاواژ mg/kg 600و  ۳00و  150دریافت کننده پنجه شیطان )با غلظت های 

یوانات خورانده شد. در بیست و نهمین روز پس از شروع آزمایش و پس از توزین حیوانات، خونگیری از قلب انجام گرفت به ح

 05/0و تست دانکن در سطح معنی داری  ANOVAاندازه گیری شد. نتایج با آزمون آماری  Aو  غلظت سرمی اورکسین

p≤ .تجزیه و تحلیل شد 

افزایش معنی  mg/kg 600و  ۳00تین در گروه های دریافت کننده پنجه شیطان با غلظتمیانگین غلظت آدیپونک یافته ها:

 رل نداشت.تفاوت معنی داری نسبت به گروه شاهدو کنت 150داری نسبت به گروه کنترل و شاهد نشان داد. اما دوز 

 

ایی، د اشتهضاکسیدانی و  غلظت های پنجه شیطان استفاده شده در این تحقیق بخاطر داشتن خاصیت آنتی نتیجه گیری:

 تغییر معنی داری در میزان سرمی آدیپونکتین در موش های صحرایی نر بالغ ایجاد کرد.
 

 : پنجه شیطان، آدیپونکتین، موش صحراییواژگان کلیدی

 

 

 

 

 


