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پیام وزیر بهداشت در خصوص همایش

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــون  ــای گوناگ ــن در عرصه ه ــائل نوی ــدن مس ــی و پدیدآم ــبک زندگ ــر در س ــا تغیی ــروزه ب ام
حیــات، از تغییــرات جمعیتــی، تفــاوت الگــوی ابتــا بــه بیماری هــا، تحــوالت زیســت محیطــی 
ــاوری در  ــش فن ــز نق ــی و نی ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــینی و تداخ ــای شهرنش ــا پیچیدگی ه ت
زندگــی، بشــر در سراســر گیتــی، بــا گســتره عمیقــی از مســائل نوپدیــد و بازپدیــد مواجــه اســت 

ــرار می دهــد. ــواده و جامعــه را تحــت تاثیــر ق ــاه فــرد، خان کــه ســامت و رف
ــه  ــت ک ــت اس ــه و دارای اهمی ــورد توج ــای م ــه حوزه ه ــت از جمل ــرایط، بهداش ــن ش در ای
اقدامــات آن از طریــق ایجــاد تغییــرات محســوس در ســبک زندگــی و تامیــن و تضمیــن ارتقــاء 
ســامت و رفــاه جوامــع، می توانــد تاثیــری مســتقیم و مــداوم بــر زندگــی مــردم داشــته باشــد.
ــه ســبک  ــق ارائ ــد از طری ــع بای ــاء ســامت جوام ــه حفاظــت و ارتق ــز اهمیــت آن ک ــه حائ نکت
ــوادث،  ــا و ح ــگیری از بیماری ه ــی پیش ــورد چگونگ ــش در م ــق و پژوه ــالم، تحقی ــی س زندگ
ــوزه  ــان ح ــرد و متخصص ــورت گی ــر آن ص ــی و نظای ــای عفون ــرل بیماری ه ــخیص و کنت تش

ــت. ــد داش ــته و خواهن ــه داش ــن عرص ــی در ای ــل توجه ــهم قاب ــت، س بهداش
ــی  ــن یک ــور« به یقی ــتی کش ــوم بهداش ــای عل ــجویی تازه ه ــش دانش ــن همای ــزاری »دهمی برگ
ــا  ــت ب ــه الزم اس ــت ک ــی اس ــیری طوالن ــودن مس ــهیل در پیم ــرای تس ــم ب ــای مه از رویداده

ــد. ــه یاب ــه مســائل کان کشــور، ادام ــش و توجــه ب ــاش، دان ت
امیــدوارم همــه دســت اندرکاران و دانشــجویان عزیــز ایــن حــوزه بــا نــگاه علمــی بــرای پیمــودن 
راهــی کــه آغــاز شــده اســت، کوشــش کننــد و ضمــن ایجــاد تعامــل بیــن رشــته ای و هماهنگــی 
ــش  ــش از پی ــه بی ــردم و جامع ــامت م ــاء س ــتی را در ارتق ــوم بهداش ــش عل ــئوالن، نق ــا مس ب

تبییــن نماینــد.
پیروز و موفق باشید.

   دکتر سید حسن هاشمی  
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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پیام دبیران همایش

ــه  ــل توج ــش قاب ــتی و افزای ــوم بهداش ــوزه عل ــر در ح ــم گی ــرفت های چش ــود پیش ــا وج ب
دانشــجویان در کشــور، امــا بــه نظــر مــی رســد دانشــجویان ایــن حــوزه اعتمــاد بــه نفــس الزم 
را بــرای انجــام کارهــای بــزرگ بــه منظــور اثبــات خــود در محیــط هــای شــغلی اخــذ ننمــوده 
ــزرگ  ــوالت ب ــاد تح ــاوری و ایج ــرای خودب ــگاه ها ب ــای الزم را در دانش ــوز توانمندی ه ــد. هن ان
ــاوری  ــرای ایجــاد خودب ــی ب ــای مدون ــه ه ــاز اســت برنام ــذا نی ــد. ل ــدا نکــرده ان ــی پی در زندگ
و اعتمــاد بــه نفــس در ایــن قشــر از دانشــجویان تدویــن گــردد. دهمیــن همایــش تــازه هــای 
علــوم بهداشــتی کشــور بــا شــعار دانشــجوی توانمنــد امــروز، کارآفریــن توانــای فــردا، بنــا دارد 
ــتری  ــاد بیش ــا اعتم ــتی ب ــوم بهداش ــته های عل ــجویان رش ــه دانش ــود ک ــاد ش ــی ایج ــا فرصت ت
ــش کســب شــده درجهــت  ــل دان ــی و تبدی ــه ســمت کارآفرین ــه خــود، در جهــت حرکــت ب ب
ــد و  ــت تولی ــود را در جه ــه روز خ ــش ب ــد دان ــد و بتوانن ــور گام بردارن ــکات کش ــل مش ح
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــش امســال ب ــد. در همای ــه نماین ــائ بهداشــت کشــور ارائ ــت در ارتق خدم
ــردی نمــودن  ــرای کارب ــان ب ــدگاه و نگــرش آن جهــت توانمنــد ســازی دانشــجویان و ارتقــاء دی
ــه  ــود را ب ــات خ ــم و تجربی ــد عل ــته ان ــه توانس ــان ک ــش بنی ــرکت های دان ــود، از ش ــش خ دان
ــا  ــد، دعــوت بعمــل آورده اســت ت ــل نماین ــت بنیان هــای بهداشــتی کشــور تبدی ــروت و تقوی ث
ــوزه  ــن ح ــگفتی  هایی در ای ــه ش ــد چ ــد می توان ــه ان ــه آموخت ــی ک ــد، علم ــجویان بدانن دانش
بیآفرینــد. امیــد اســت ایــن فراینــد بتوانــد نگــرش دانشــجویان و اســاتید بزرگــوار و زحمتکــش را 
تغییــر داده و از یادگیــری دانشــی کــه کاربــرد نــدارد و مشــکلی را حــل نمــی کنــد بــه ســوی 
ــت  ــت، حرک ــی بهداش ــول مهندس ــاس اص ــئله و براس ــل مس ــر ح ــی ب ــودمند، مبتن ــی س دانش
نماینــد. امــروز مشــکات بهداشــتی کشــور بــا مهندســی همیــن قشــر از دانشــجویان بهداشــتی 
ــیاری در  ــجویان  بس ــت دانش ــه باهم ــش ک ــن دوره از همای ــزاری ای ــت. برگ ــل اس ــل ح قاب
مقاطــع تحصیلــی گوناگــون انجــام شــد نیــز خــود نمــادی از توانمنــد ســازی و اخــذ تجربیــات 
ــش  ــد. امســال بی ــی می باش ــن مراســمی در ســطح مل ــزاری چنی ــای الزم در برگ و توانمندی ه
ــد  ــوم بهداشــتی  ارســال گردی ــازه هــای عل ــش ت ــه دهمیــن همای ــه دبیرخان ــه ب از 1000 مقال
کــه اســتقبال بــی نظیــری نســبت بــه دوره هــای قبــل بــه چشــم مــی خــورد. ســاخت فیلــم 
کوتــاه و انیمیشــن نیــز بعنــوان رویکــردی دیگــر بــرای تقویــت و توانمنــدی دانشــجویان در ایــن 
ــا را در  ــه م ــانی ک ــی کس ــم از تمام ــان الزم می دانی ــت. در پای ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــه، م عرص
ــوم  ــرم دانشــجویی دانشــگاه عل ــد، بســیج محت ــاری نمودن ــزرگ ی ــی ب ــن گردهمای ــزاری ای برگ
ــه  ــن آوری و کمیت ــات و ف ــاون تحقیق ــه مع ــای همــه جانب پزشــکی شــهید بهشــتی، حمایت ه
تحقیقــات دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، معاونــت محتــرم دانشــجویی و 
فرهنگــی و همفکــری و حمایــت هــای مســوول محتــرم دفتــر نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 

ــم.                                  ــرض نمای ــی را ع ــال تشــکر و قدردان در دانشــگاه شــهید بهشــتی، کم
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بررسی اپیدمیولوژی حیوان گزیدگی در شهرستان فیروزه بین سالهای 

1389تا بهمن 1395

آتنا فخری1، احمد عربخانی2، محبوبه شفیعی3*

1-کارشناس بهداشت عمومی ، شبکه بهداشت و درمان فیروزه ، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
2-داشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان

3-دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

زمینــه و هــدف : هــاری از جملــه بیماریهــای کشــنده در انســان و دیگــر پســتانداران اســت . بــا توجــه بــه عــدم کنتــرل کامــل بیمــاری 
در حیوانــات اهلــی و وحشــی در کشــور مــا هنــوز هــم احتمــال بــروز بیمــاری وجــود دارد .هرچنــد ایــن آمــار از ســالهای 60 بــه بعــد 
کاهــش چشــمگیری داشــته اســت.  ایــن مطالعــه باهــدف بررســی اپیدمیولوژیکــی مــوارد حیــوان گزیــده شهرســتان  فیــروزه  از توابــع 
دانشــکده علــوم پزشــکی نیشــابور  طــی ســالهای 1389تــا بهمــن 1395 کــه ایــن شهرســتان تــازه تاســیس فعالیــت داشــته اســت اجــرا 

گردیــد.

مــواد و روش هــا : پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی مقطعــی بــوده کــه در آن از اطالعــات ثبــت شــده 2325مــورد فــرد حیــوان 
گزیــده  مراجعــه کننــده  بــه واحــد هــاری شهرســتان فیــروزه در طــی ســالهای 1389 تــا بهمــن 1395 اســتفاده  گردیــد. داده هــا پــس 

از گــردآوري، توســط نــرم افــزار  SPSS17 و آزمونهایــی ماننــد تــی تســت، کای اســکوئر مــورد تجزیــه وتحلیــل قــرار گرفــت.

ــه هــا : از 2325 مــورد بررســی شــده واحدهــاری 753 نفــر )32٪( زن، 1572 نفــر )68٪( مــرد بودنــد. 2211 نفــر )95 درصــد(  یافت
ــه  ــه کــرده بودند.بیشــتر مــوارد گــزش ب ــه را در شــهر تجرب ــه حیــوان گزیدگــی را در روســتا و 114 نفــر )5 درصــد( ایــن حادث حادث
ترتیــب مربــوط بــه ســگ )91 درصــد( وگربــه )4 درصــد( بــوده اســت. بیشــترین مــوارد گــزش بــه ترتیــب در بیــن خانــم هــای خانــه 
دار )31 درصــد( ، کشــاورز )29 درصــد(، محصــل )23 درصــد( ، دامدار)6درصــد( وســایر )11 درصــد( اتفــاق افتــاده بــود .در ایــن 
ــد.  ــوده ان ــدام هــای فوقانــی )31 درصــد( بیشــترین مــکان هــای آســیب ب ــدام هــای تحتانــی )56 درصــد( ودســت و ان ــا وان مطالعــه پ

بیشــترین مــوارد گــزش در رده ســنی 20 تــا 29 ســال ، 10 تــا 19 ســال و بــاالی 50 ســال رخ داده بــود.

نتیجــه گیــری : بــا توجــه بــه میــزان بــروز بــاالی حیــوان گزیدگــی در ایــن شهرســتان لــزوم کنتــرل حیواناتــی  ماننــد ســگ و گربــه  
ــان و هماهنگــی بیــن بخشــی بــرای از بیــن بــردن حیوانــات  ــان و صاحبــان آن ــه قشــر آســیب پذیــر ماننــد نوجوان از طریــق آمــوزش ب
ولگــرد  و ایمــن ســازی  ســگ هــای صاحبــدار بیــش از پیــش بایــد مــورد توجــه قرارگیــرد. بــا توجــه بــه هزینــه تحمیــل شــده ناشــی 
از هرمــورد حیــوان گزیدگــی بــه سیســتم مراقبــت بهداشــتی الزم اســت اقدامــات پیشــگیری کننــده جهــت جلوگیــری از گــزش در 

اولویــت قرارگیرنــد. 

واژگان کلیدی : اپیدمیولوژی، حیوان گزیدگی،  هاری ، فیروزه 
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بررسی  تاثیر فشارخون در بیماران مبتال به سکته مغزی ایسکمیک

هادی فیوجی1،مرجان عرفانی2،حمیدفیوجی3

1(دانشجوی کازشناسی ارشداپیدمیولوژی دانشگاه شهیدصدوقی یزد
2(دانشجوی دستیارتخصصی مغزواعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3(کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه پیام نور مشهد

 چکیده

زمینــه و هــدف: ســکته مغــزی ســومین علــت مــرگ و میــر درکشــورهای درحــال پیشــرفته ودرکشــورهای درحــال پیشــرفت،دومین 
علــت مــرگ و میربعــداز بیماریهــای قلبــی را بــه خوداختصــاص داده انــد. ســکته مغــزی ایســکمیک ناشــی از وقفــه درچرخــه خــون 
رســانی افــت مغــزی بــه علــت انســداد عــروق مغــزی مــی باشــد.ارتباط فشــارخون وخطرســکته مغــزی بــرای اولیــن بارتوســط انجمــن 
Actuaiesدرســال 1920 بــه رســمیت شــناخته شد.فشــارخون بــاال همــواره بــه عنــوان یــک عامــل خطــر آفریــن مهــم بــرای ســکته 
ــزی  ــکته مغ ــه س ــال ب ــال ابت ــاال احتم ــارخون ب ــه فش ــد ک ــان داده ان ــه نش ــن زمین ــف درای ــت.مطالعات مختل ــوده اس ــزی موردنظرب مغ
را4برابرافزایــش مــی دهــد.و همچنیــن آزمایشــات بالینــی اثبــات کردنــد کــه کاهــش فشــارخون خطــر ســکته مغــزی راکاهــش مــی 

دهــد.

ــان داروی  ــه آن مــواد و روش هــا: درمطالعــه ای در امریــکا بــرروی 98 نفــر از جانبــازان جنــگ کــه دارای فشــارخون بودنــد و ب
پالســبو داده بودنــد نتایــج بســیار شــگفت انگیــز بــود تنهاپــس از 18 مــاه پــس از دریافــت دارونمــا ســکته مغــزی افزایــش چشــمگیری 

داشــت.

ــاالی 35 ســال،ابتدازیرمجموعه هــای فشــارخون تعریــف و ســپس  در یــک مطالعــه دیگــردر جمعیــت روســتایی چیــن درجمعیــت ب
خطرنســبی ســکته مغــزی درگــروه فشــارخون بــاال در مقایســه بــا افرادســالم بــا اســتفاده از مــدل کاکــس بعــد از تطابــق ســن،جنس و 

دیگــر عوامــل مخــدوش گــر براوردشــد.

یافتــه هــا: نتایــج حاصــل از بررســی هــای بعمــل آمــده قویــا نشــان داد کــه خطرنســبی ســکته مغــزی درگــروه فشــارخون نســبت بــه 
گــروه کنتــرل افزایــش داشــت بطوریکــه بیــن فشــارخون بــاال وافزایــش بــروز ســکته مغــزی ارتبــاط معنــی داری وجــوددارد.

نتیجــه گیری:باتوجــه بــه بررســی هــای بعمــل آمــده میتــوان گفــت بــروز ســکته مغــزی در بیمــاران دارای فشــارخون بــاال بمراتــب 
بیشــتر از افرادبــدون فشــارخون مــی باشــد.

واژگان کلیدی:سکته مغری ایسکمیک،فشارخون،شیوع
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کتابشناسی ایدز سالهای 1386-1395

فاطمه تهرانی فر

دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 ftehranifar@sbmu.ac.ir

چکیده 

زمینــه و هــدف: وجــود کتابشناســی موضوعــی در هــر زمینــه ای بــرای پژوهشــگران و نویســندگان بســیار مفیــد وکاربــردی اســت.
کتابشناســی هــای تخصصــی موجــب تنــدی و ســرعت چرخــه دانــش افزایــی مــی شــود و هــدف از ایــن مقالــه، آگاهــی رســانی بــه 
ــه ایــن امــر کــه بیمــاری ویروســی ایــدز یکــی از  عالقــه منــدان و پژوهشــگران حــوزه پزشــکی در زمینــه ایــدز مــی باشــد.با توجــه ب
خطرنــاک تریــن بیمــاری هاســت و اهمیــت موضــوع در جهــان و ایــران برکســی پوشــیده نیســت و کمبــود منبــع کتابشناســی در ایــن 
زمینــه بــه صــورت مقالــه یــا کتــاب ضــرورت تدویــن کتابشناســی ایــدز را ایجــاب کــرد، لــذا پژوهشــگر بــر آن شــد کــه مطالعــه ای بــا 
هــدف بررســی کتــاب هــای چــاپ شــده در ســالهای 1395-1386را بــا اســتفاده از عنصرهــای زمــان، مــکان، نــوع، موضــوع، نویســنده 

و...انجــام دهــد.

مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر از گونــه پژوهــش هــای اســنادی  یــا کتابخانــه ای اســت، پیمایشــی توصیفــی کــه بــا انتخــاب 
کلیــد واژه ایــدز و مــدرک کتــاب ،تهیــه چــک لیســتی کــه شــامل متغیرهــای ســال، تعــداد موضــوع، جنســیت، محــل  نشــر، دهــه ســنی 
ــا تشــکیل جــدول و یــک نظــم منطقــی ثبــت داده هــا  ــود کــه ب ــا مترجــم، ترجمــه و تالیــف و صفحــه شــمار ب ــی ی نویســنده ی ایران
انجــام شــد. جـــامعه ی  پژوهــش شـــامل 218 کتــاب فارســی ثبــت شــده در ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران در بــازه ی زمانــی 

1395-1386بــود. داده هــا پــس از ورود بــه نرمافــزار EXCEL و بــا اســتفاده از آمارهــای توصیفــی مــورد بررســی قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: بــرای دســتیابی بــه اهــداف پژوهــش تجزیــه و تحلیــل یافتــه هــای حاصــل از بررســی نشــان دادکــه 25درصــد کتــاب هــا 
حاصــل ترجمــه، 67 درصــد تالیــف و 3درصــد تالیــف و ترجمــه بودنــد و بیشــترین صفحــه شــمارکتاب مربــوط بــه ســال 1388 بــود.

ــد. بیشــترین  همچنیــن از421 تــن نویســنده در 218 کتــاب مــورد بررســی254 مــرد )60/3( درصــد و 167زن )39/6( درصــد بــوده ان
تعــداد کتــاب منتشــر شــده از ســوي پژوهشــگران مربــوط بــه ســال 1388) 34کتــاب( بــود؛ ایــن در حالــي اســت کــه در ســال 1393و 
1395 )13 کتــاب( کمتریــن مــدرک ثبــت شدهاســت و میانگیــن بــه دســت آمــده در ســال 21/80کتــاب مــی باشــد. بنابرایــن مــي تــوان 
بیــان داشــت کــه نــرخ رشــد انتشــارکتاب در زمینــه ایــدز دارای افــت و خیــز بــوده اســت و در مجمــوع بایــد گفــت کــه رونــد تولیــد 
کتــاب نویســندگان و پژوهشــگران ایــدز در ایــران از سال1392ســیري نزولــی داشــته اســت و در شــهرتهران بیــش از 3/4 کتــاب هــا 

چــاپ شــده بــود.

ــری: مطالعــه کتــاب هــای ثبــت شــده در پایــگاه بیانگــر آن اســت کــه همــکاری علمــی گروهــی در بیــن نویســندگان  نتیجــه گی
از وضعیــت نســبتا خوبــی برخــوردار بــود. گرایــش هــای موضوعــی ایــدز بســیار متنــوع بــود و در ســال 1395بــه زبــان انگلیســی هــم 
موضــوع داده شــده بــود، همچنیــن زنــان مشــارکت کمتــری نســبت بــه مــردان در تولیــد کتــاب بــه غیــر از ســال  1393داشــتند. آثــار 
ــه خــود اختصــاص داده  ــه جــز 1391 و 1394 بیــش از 20درصــد تولیــد کتــاب را ب ــود و در همــه ســالها ب ترجمــه کمتــر از تالیــف ب
بــود، همجنیــن رده ســنی دهــه 40 بیشــترین نویســنده را داشــت و و از ســال 1392 دهــه هــای50 و 60 بیشــتر از رده هــای ســنی دیگــر 

بــه نــگارش دســت زدنــد. 

واژگان کلیدی: کتابشناسی، کتابشناسی توصیفی، ایدز
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در کارآزمایی های بالینی کدام رویکرد را انتخاب می کنید؟ تحلیل 

کوواریانس یا مقدار اختالف از پایه

بتول امیری1

1 دستیار تخصصی پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
 batoolamiri5@gmail.com 

 چکیده

زمینــه و هــدف: در کارآزمایــی هــای بالینــی مــورد شــاهدی کــه در جســتجوی اثــر مداخلــه بــر پیامــد کمــی بــا مقایســه قبــل و بعــد 
 )ANCOVA(هســتند، اســتنتاج آمــاری از دو رویکــرد مــی توانــد صــورت بگیــرد. رویکــرد نخســت اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس
ــر مســتقل گروه)هــر تعــداد گــروه کنتــرل و شــاهد( و کوواریانــت  ــوان پیامــد، متغی ــه عن ــه ب ــر بعــد از مداخل اســت کــه در آن مقادی
مقادیــر قبــل از مداخله)پایــه( اســت. رویکــرد دیگــر، آنالیــز واریانــس)ANOVA( اســت کــه مقایســه میانگیــن تغییــرات از مقــدار 

پایه)کــه از تفاضــل مقادیــر قبــل و بعــد درهرگــروه بــه دســت مــی آیــد( صــورت مــی گیــرد. 

این مقاله به بررسی این دو روش و مقایسه توان و سوگرایی آن ها در کارآزمایی بالینی تصادفی شده و نشده می پردازد.

ــاد دانشــگاهی( ــگاه علمــی جه ــان فارســی) پای ــه زب ــا جســتجو در پایگاههــای داده ای ب ــاه ب ــروری کوت ــا: در م ــواد و روش ه م
ــی،  ــی بالین ــدی کارآزمای ــتفاده از واژگان کلی ــا اس ــی) Medline, ISI, proquest و cochrane ( ب ــان انگلیس ــه زب )SID(و ب
تحلیــل کوواریانــس،  تحلیــل واریانــس تــک متغیــره و تغییــر از مقــدار پایــه مقــاالت مرتبــط انتخــاب و در نهایــت توصیفــی از نتایــج 

نــگارش شــد.    

یافتــه هــا: در مطالعــات تصادفــی شــده هــر دو روش بــدون خطــای سیســتماتیک هســتند ولــی ANCOVA تــوان باالتــری دارد. 
ــه باشــد فقــط ANCOVA بــدون ســوگیری اســت. در مطالعــات تصادفــی نشــده کــه در آن  ــر مبنــای پای اگــر تخصیــص درمــان ب
گــروه هــای از پیــش تعییــن شــده در پایــه بــا هــم متفــاوت هســتند، هــر دو روش نمــی تواننــد بــدون ســوگیری باشــند و حتــی نتایجشــان 

مــی توانــد در تضــاد بــا هــم باشــد.

ــر مبنــای پایــه صــورت  ــری: در کارآزمایــی هــای بالینــی تصادفــی شــده و کارآزمایــی هایــی کــه تخصیــص درمــان ب نتیجــه گی
مــی گیــرد، ANCOVA ارجــح اســت. در مطالعــات تصادفــی نشــده بــا گــروه هــای از پیــش تعییــن شــده ANOVA تغییــر از پایــه 
ســوگیری کمتــری نســبت بــه ANCOVA دارد ولــی توصیــه مــی شــود دو گــروه کنتــرل و دو انــدازه گیــری در پایــه داشــته باشــند.

واژگان کلیدي: کارآزمایی بالینی، تحلیل کوواریانس،تغییر از مقدار پایه، تحلیل واریانس تک متغیره
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اپیدمیولوژی توصیفی بروسلوزیس در شهرستان اسکو از سال 1386  تا 

1393

علی رضا زمستانی1، نادر فقیری بیرامی 2، علی رضا حسین زاده فسقندیس 3 ، سیدرسول هاشمی اقدم4،

 عادل ابراهیم زاده 5 

1.دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 
2و3. کارشناس مبارزه با بیماریها ، شبکه جامع و همگانی سالمت شهرستان اسکو، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

4و5. پزشک عمومی، شبکه جامع و همگانی سالمت شهرستان اسکو، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
* نویسنده مسول: دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید 

بهشتی 
ar.zemestani@gmail.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف: تــب مالــت یــا بروســلوز یکــی ازمهــم تریــن زئونوزهــای شــایع در ســطح جهــان و ایــران مــی باشــد. از آنجایــی کــه 
ایــن بیمــاری نیــروی کار و تولیــد جامعــه را بیشــتر درگیــر مــی کنــد، خســارت هــای مالــی زیــادی را بــر جامعــه تحمیــل مــی نمایــد. 

هــدف ایــن مطالعــه توصیــف ســیمای اپیدمیولوژیــک ایــن بیمــاری در شهرســتان اســکو مــی باشــد. 

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر یــک مطالعــه مقطعــی توصیفی-تحلیلــی مــی باشــد کــه بــر روی تمامــی افــرد مبتــال بــه تــب مالــت 
ــل  ــک تکمی ــای اپیدمیولوژی ــای فرمه ــه داده ه ــت. کلی ــه اس ــام گرفت ــکو انج ــتان اس ــی 1393 در شهرس ــالهای 1386 ال ــه س در فاصل

شــده بــرای بیمــاران در نظــام مراقبــت بیماریهــا در نــرم افــزار SPSS نســخه 17 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد. 

 یافتــه هــا: بیشــترین فراوانــی بیمــاری در گــروه ســنی 24-15 و کمتریــن فراوانــی در گــروه ســنی 4-1 ســاله مشــاهده گردیــد. از 
کلیــه مــوارد ثبــت شــده، 94/8درصــد ســاکن روســتا و 5/2درصــد ســاکن شــهر بودنــد. میــزان بــروز در کل جمعیــت شهرســتان، 41/15 
مــورد در یکصــد هــزار نفــر مــی باشــد. بیشــترین و کمتریــن فراوانــی بــه ترتیــب در ماههــای اردیبهشــت و آذر دیــده مــی شــود. ســابقه 

مصــرف لبنیــات غیــر پاســتوریزه در 69/36درصــد مــوارد وجــود داشــت.

نتیجــه گیــری: افزایــش میــزان بــروز بیمــاری در ســالهای اخیــر را مــی تــوان بــه افزایــش بیماریابــی، افزایــش گــزارش دهــی نظــام 
ــه اینکــه فقــط حــدود نیمــی از دامهــای  ــا توجــه ب مراقبــت آزمایشــگاهی و احتمــاالً پوشــش کــم واکسیناســیون دامهــا نســبت داد. ب
مبتالیــان بــه بیمــاری  بــر علیــه بیمــاری بروســلوز واکســینه شــده انــد و ایمنســازی مناســبترین روش جهــت کنتــرل بیمــاری در دامهــا 
مــی باشــد، لــذا بایــد بــه هزینــه هــای واکسیناســیون دامهــا  بــه منزلــه ســرمایه گــذاری در جهــت پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری تــب مالــت 

نگریســت و بــا برنامــه ریــزی هــای مــدون و منظــم بــه ایــن امــر همــت گماشــت. 

واژگان کلیدی: تب مالت، میزان بروز، اپیدمیولوژی، بروسلوزیس 
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بررسی میزان مشارکت بیماران در تصمیم گیری درمانی در مبتالیان به 

سرطان خون شهر زاهدان:95

محمد خمرنیا1، مصطفی پیوند2، منیر اسکندری3، آرزو علی نژاد4

1-مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت،دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،زاهدان، ایران
2-دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،ایران 

)نویسنده مسؤول: مصطفی پیوند( کارشناسی، بهداشت عمومی، بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
mp.peyvand@yahoo.com  

چکیده

زمینــه و هــدف: ســرطان یکــی از بیمــاری هــای شــایع و در حــال گســترش در کشــور مــی باشــد. یکــی ازاصــول اساســی حمایــت 
از بیمار،اعطایحقوی؛درتصمیــم گیــري بــرای ســالمت خویــش اســت.بیماران بــه عنــوان مصــرف کننــدگان خدمــات بهداشــتي دارای 
حقوقــي هســتندکه پرســتاران، پزشــکان و ســایرحرفه بهداشــتي مســئول حفــظ وصیانــت ازآنمــی باشــند. لــذا پژوهــش حاضــر بــا هــدف 

تعییــن میــزان تصمیــم گیــری درمانــی بیمــاران مبتــال بــه ســرطان خــون شــهر زاهــدان انجــام گردیــد.

ــر روی 111 بیمــار مبتــال  ــردی در ســال 1395 ب ــا هــدف کارب ــه صــورت توصیفــی و ب ــا: ایــن مطالعــه مقطعــی ب ــواد و روش ه م
بــه ســرطان خــون شــهر زاهــدان کــه بــه روش تصادفــی ســاده انتخــاب شــده بودنــد انجــام شــد.جهت ســنجش میــزان تصمیــم گیــری 
پرسشــنامه مشــارکت بیمــار در تصمیــم گیــری درمانــی بــر گرفتــه از مطالعــه LeventeKristona و همــکاران  اســتفاده شــد. داده 

هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار spss21 بــه کمــک آمــاری توصیفــی و آزمــون هــای اســتباطی تحلیــل شــدند.

ــورد  ــن ســنی 26.58 ســال  م ــا میانگی ــرد )64درصــد ( و 39زن )35 درصــد ( ب ــه 111 بیمــار شــامل 71 م ــن مطالع ــا: در ای ــه ه یافت
ــالمتی،   ــات س ــا  اطالع ــئ ( آنه ــر )56,8 ئرص ــود 63 نف ــال ب ــدود 2  س ــرطان ح ــه س ــال ب ــان ابت ــن زم ــد. میانگی ــرار گرفتن ــی ق بررس
مشــارکت  خــود را از پزشــک معالــج خــود دریافــت مــی کردنــد. همچنیــن نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه میانگیــن نمــره  تصمیــم 

گیــری در بیمــاران ســرطان خــون )25درصــد (  مــی باشــد.

نتیجــه گیــری: بــه طــور کلــی نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ارتبــاط بیمــار و تیــم درمانــی بــر کیفیــت تصمیــم گیــری درمانــی 
موثــر مــی باشــد و از طریــق اســتفاده از  یــک برنامــه "کمــک بــه تصمیــم گیری"بهبــود مــی یابــد. کــه ایــن خــود لــزوم توجــه بیشــتر 
بــه امــر تصمیــم گیــری درمانــی در برنامــه هــای ارتقــای ســالمت را نشــان مــی دهد.فرهنــگ ســازی و آمــوزش افــراد از طــرق نظــام 

ســالمت و رســانه هــای جمعــی  بــرای بــاال بــردن ســطح تصمیــم گیــری توصیــه مــی شــود. 

واژگان کلیدی: تصمیم گیری درمانی، سرطانخون، زاهدان 
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بررسی اپیدمیولوژیک تصادفات جاده ای منجر به مرگ در ایران; مروری 

سیستماتیک 

زهرا کریمی1، مسعود لطفی زاده2، سارا مغاره دهکردی3 

1دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، کمیته تحقیقات دانشجویی
2دکتری بهداشت جامعه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، عضو هیأت علمی

3دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، کمیته تحقیقات دانشجویی
s.maghare.2007@gmail.com  

چکیده

ــار بیمــاري هــا و دومیــن علــت  ــه و هــدف: تصادفــات جــاده ای بــه عنــوان یکــی از معضــالت بهداشــتی و نخســتین علــت ب زمین
مــرگ و میــر در ســطح کشــور محســوب مــي گردنــد. عوامــل مختلفــی در بــروز ایــن حــوادث نقــش دارنــد کــه کشــف و شناســایی 
ایــن عوامــل درهــر منطقــه ضــروری اســت. ایــن مطالعــه بــا هــدف مــروری برمطالعــات انجــام شــده پیرامــون عوامــل مرتبــط بــا حــوادث 

ترافیکــی منجــر بــه فــوت در شــهر هــای مختلــف ایــران انجــام شــده اســت.

ــد مقــاالت موجــود در  ــق  جســت وجــوی نظــام من ــروری اســت کــه از طری ــه م ــه حاضــر یــک مطالع ــا: مطالع ــواد و روش ه م
پایــگاه هــای معتبــر از جملــهpupmed,google scholar,SID,magiran  ازســال2015-2000 بــا اســتفاده از کلیــد واژه هــای 
)اپیدمیولــوژی، تصادفــات جــاده ای و مــرگ و میــر( انجــام شــد. پــس از بررســی اولیــه، 23 مقالــه مرتبــط بــا موضــوع مــورد تجزیــه 

وتحلیــل قــرار گرفــت.

ــا رانندگــی و عــدم توجــه کافــی  ــا: عوامــل انســاني از قبیــل، خســتگي و خــواب آلودگــي و انجــام کار اضافــی همــراه ب ــه ه یافت
بــه جلــو، تخطـــی از ســرعت مطمئنــه و تجــاوز بــه چــپ )ســرعت یــا ســبقت غیــر مجــاز(، تغییــر مســیر ناگهانــی، حرکــت در خــالف 
جهــت، عــدم کنتــرل وســیله نقلیــه از مهمتریــن علـــل وقــوع تصادفــات مــی باشـــد. از نظــر عوامــل محیطــی نیــز، اکثــر حــوادث درجاده 
هــای فاقــد شــانه و بــرون شــهری رخ داده بــود. بررســی هــا نشـــان داد کــه بیشــترین تعــداد تصادفــات در روزهــاي انتهـــایی هفتـــه بــوده 
اســت. اغلــب افــراد فــوت شــده بــر اثــر تصادفــات در وســائل نقلیــه ای ســبک و ســواری حضــور داشــتند. بیشــتر قربانیــان در رده ســنی 
20-30 ســال و بــا تحصیــالت پاییــن قــرار داشــتند. مهمتریــن علــت مــرگ هــا ضربــه بــه ســر بــود. بیشــترین فراوانــی نســبی مــرگ در 

مــاه هــای تابســتان  مشــاهده شــد.

ــل  ــگیری از قبی ــات پیش ــوزش اقدام ــران، آم ــات در ای ــی از تصادف ــر ناش ــرگ و می ــاالی م ــار ب ــه آم ــه ب ــا توج ــری: ب ــه گی  نتیج
اســتراحت کافــی قبــل از رانندگــی و عــدم رانندگــی مــداوم در مســافت هــای طوالنــی، آمــوزش افــراد جامعــه در زمینــه شــیوه صحیــح 
اســتفاده از اتومبیــل، آمــوزش ضــرورت توجــه بــه مقــررات هنــگام رانندگــی در شــهر و جــاده، ضــرورت توجــه بــه آمــوزش بیشــتر 
مــردان بــه دلیــل ســهم ویــژه آنهــا در تصادفــات و از ســویی دیگــر بهبــود وضــع جــاده هــا و نصــب عالئــم هشــدار دهنــده از ســوی 
ــت  ــح در جه ــزی صحی ــه ری ــوانح و برنام ــوژی س ــورد اپیدمیول ــع در م ــات جام ــس و مطالع ــتر پلی ــرل بیش ــارت و کنت ــئولین و نظ مس

کاهــش تصادفــات الزم اســت.

 واژگان کلیدی: اپیدمیولوژی، تصادفات جاده ای، مرگ و میر
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اپیدمی بیماری ها پس از بالیای طبیعی: یک مطالعه مروری

پریسا مرادی مجد1، فاطمه سمائی2 ، حمیدرضا سمائی3

1. دانشجوی دکترای تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2. دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران 

3. دکترای عمومی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران 

چکیده

زمینــه و هــدف: بالیــای طبیعــی حــوادث فاجعــه آمیــزی هســتند کــه بــا منشــاهای مختلــف رخ مــی دهنــد. بیمــاری هــای واگیــردار 
جــز مســائل چالــش برانگیــز بــه دنبــال وقــوع بحــران هــا مــی باشــد کــه ممکــن اســت منجــر بــه بــروز اپیدمــی بیمــاری هــا و آســیب 

جانــی و مالــی بــه جامعــه بحــران زده گــردد.  

هدف از این مطالعه بررسی شیوع اپیدمی ها پس از بالیا طبیعی می باشد. 

ــی، بیمــاری هــای  ــدوازه هــای اپیدم ــا جســت و جــوی کلی ــروری اســت کــه ب ــه م ــه، یــک مطالع ــن مطالع ــا: ای ــواد و روش ه م
واگیــردار، بالیــای طبیعــی در پایگاههــای Google Scholar، Pubmed،Web of science،  Scopous، SID انجــام 

ــه اســت.  گرفت

یافتــه هــا: طبــق آمارهــای نشــان داده شــده در مطالعــات مختلــف اپیدمــی بیمــاری هــای عفونــی بــه دنبــال وقــوع بالیــای طبیعــی  
ــع، زیرســاخت هــای  ــود مناب ــل کمب ــه دلی ــی در کشــورهای در حــال توســعه ب ــدرت رخ مــی دهــد، ول ــه ن در کشــورهای پیشــرفته ب
نامناســب و عــدم وجــود سیســتم هــای آمادگــی در بالیــا شــیوع اپیدمــی هــا بســیار بیشــتر اســت. در اغلــب مطالعــات بیــان شــده بــود 
کــه مشــکالت پوســتی، اســهال و عفونــت هــای تنفســی شــایعترین اپیدمــی هــا پــس از بالیــای طبیعــی بــوده انــد. عفونــت هــای ناشــی 
از آســیب بافــت نــرم و صدمــات وارده بــه بــدن در روزهــای نخســت پــس از بحــران شــایع بــوده و در مرحلــه دوم یعنــی در روزهــای 
چهــارم تــا هفتــه چهــارم پــس از بحــران بیمــاری هایــی از قبیــل وبــا، اســهال، عفونــت هــای تنفســی )بــا عوامــل باکتریایــی و ویروســی، 

ســالمونال تیفوئیــد، هپاتیــت A و B و دیــس آنتــری باکتریایــی( بــه طــور شــایع رخ داده انــد.

ــد موجــب ارتقــای ســطح شناســایی بیمــاری هــا،  ــای طبیعــی مــی توان ــح اپیدمــی پــس از وقــوع بالی ــری: درک صحی ــه گی نتیج
پاســخ و درمــان آنهــا شــود. در نتیجــه مــی تــوان از وارد آمــدن آســیب هــای جبــران ناپذیــر مالــی و جانبــی بــر جامعــه پیشــگیری کــرد.
همچنیــن پایــش دقیــق وقــوع برخــی بیمــاری هــا و ثبــت اثــرات آنهــا بــر ســالمت انســان مــی توانــد کیفیــت خدمــات بهداشــتی درمانــی 

بــه دنبــال بالیــای بعــدی را بهبــود بخشــد.

واژگان کلیدی: بیماری های واگیردار، بالیای طبیعی، اپیدمی
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بررسی عوارض جانبی واکسن پنتاواالن در شیر خواران دو وچهار ماهه

ناهید ایمانی مرنی1، سعید صادقیه اهری 2 

1 کارشناس ارشد، داروسازی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی  واحد اهر،
2 دکتری، پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم  پزشکی واحد اردبیل

 imani.1363@gmail.com

چکیده 

ــه و  هــدف:  بررســی عــوارض ناخواســته ایمــن ســازي یکــی از برنامه هــاي جدیــد در سیســتم مراقبــت ســالمت اســت کــه  زمین
تضمیــن کننــده کیفیــت بیشــتر خدمــات ارائــه شــده اســت. عــوارض ناشــی از واکسیناســیون یکــی از دغدغه هــاي موجــود در ایمــن 
ســازي کــودکان می باشــد کــه ممکــن اســت منجــر بــه عــدم مراجعــه بــراي واکسناســیون گــردد. ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن میــزان 
و نــوع عــوارض ناشــی از واکســن پنتــاواالن  ماننــد عــوارض گوارشــی، عمومــی و موضعــی در کــودکان 2، 4 و 6 ماهــه شــهر اردبیــل 
انجــام شــده اســت. عــوارض واکســن پنتــاواالن عمدتــا خفیــف بــوده و هماننــد واکســن ســه گانــه ممکــن اســت قرمــزی ، تــورم ، درد 
محــل تزریــق و تــب رخ دهــد. ایــن عالئــم معمــوالً  همــان روز دریافــت واکســن بــروز مــي کننــد و یــک تــا ســه روز بعــد از بیــن 
مي رونــد. بــراي تســکین ایــن عالیــم ماننــد واکســن ســه گانــه اقــدام مــي شــود. عــوارض شــدید، نــادر و عمدتــا مربــوط بــه جــزء ســیاه 

ســرفه واکســن اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی- تحلیلــی بــوده کــه بــر روي 300 نفــر کــودک 2، 4 و 6 ماهــه کــه جهــت تزریــق 
ــت. از  ــده اس ــام ش ــد انج ــه نموده ان ــل مراجع ــهر اردبی ــت ش ــاي بهداش ــی و پایگاه  ه ــتی درمان ــز بهداش ــه مراک ــاواالن ب ــن پنت واکس
مجمــوع 300 نفــر از نمونــه مــورد مطالعــه 140 نفــر )46/67 درصــد( پســر و 160 نفــر )53/33 درصــد( دختــر بودنــد. از مجمــوع 300 

نفــر، 238 نفــر )79/33 درصــد( دچــار عارضــه شــده بودنــد.

ــش  ــق.  در پژوه ــل تزری ــزی مح ــراری و قرم ــی ق ــه و ب ــب، گری ــد از : ت ــارت بودن ــب عب ــه ترتی ــایع ب ــه ش ــه عارض ــا:  س ــه ه یافت
حاضــر 300 نفــر از ســه منطقــه بــاال ،مرکــز و پاییــن شــهر اردبیــل بــه عنــوان گــروه نمونــه مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد. در شــیرخواران 
ــزان  ــاواالن، می ــاال و مرکــز شــهر عارضــه حاصــل از تزریــق واکســن پنت ــر خــالف دو ســطح ب حاشــیه نشــین و پاییــن شــهر اردبیــل ب
شــیوع بیشــتری دارد. بیشــترین عــوارض پــس از تزریــق واکســن پنتــاواالن در کــودکان شــیر خــواره چهــار ماهــه گــزارش شــد، کــه 
بــر ایــن اســاس در کــودکان پســر شــیرخواره چهــار ماهــه بــه نســبت بیشــتری از کــودکان دختــر ایــن گــروه، عارضــه نشــان دادنــد و  

ــود. ــی قــراری ب ــه و ب ــی اشــتهایی و گری شــایع ترین عــوارض  درد، قرمــزی، تــورم، تــب، خــواب آلودگــی، ب

نتیجــه گیــری:  بــا توجــه بــه نتایــج ایــن مطالعــه، اگــر چــه افــراد مــورد بررســی دچــار عــوارض خفیــف و گــذرا شــده اند و بــدون 
نیــاز بــه درمــان دارویــی بــه بهبــودي کامــل دســت یافته انــد، امــا وجــود یــک برنامــه هماهنــگ بــراي گــزارش دهــی بــه موقــع، ثبــت 
دقیــق اطالعــات، ارتقــاء ســطح آگاهــی پرســنل و هــم چنیــن والدیــن از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. در ایــن مطالعــه اســتقالل 
جنســیت و داشــتن عــوارض واکســن نکتــه دیگــري بــود کــه بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده از آزمــون خــی دو بــه ایــن نتیجــه 
دســت یافتیــم کــه ارتبــاط معنــاداری  بیــن جنســیت بــا میــزان و شــدت بــروز عــوارض واکســن پنتــاواالن در کــودکان شــهر اردبیــل 
ــن آزمــون مشــخص می شــود کــه  ــاداری ای ــی و ســطح معن ــه دســت آمــده از آزمــون ت ــج ب ــر اســاس نتای ــن ب ــدارد. همچنی وجــود ن
بــروز عــوارض واکســن در شــیرخواران دو ماهــه در نوبــت اول و شــیرخواران چهــار ماهــه در نوبــت دوم دریافــت واکســن پنتــاواالن 

یکســان نیســت

واژگان کلیدي: واکسیناسیون، ایمن سازي، عوارض واکسیناسیون، واکسن پنتاواالن، اردبیل
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تعیین الگو و شدت مصرف مواد در بیماران مبتال به سل

میترا صفا1، پیام طبرسي2 ، بامداد میراب زاده3 ، فاطمه قاسم بروجردي4

  استاد، مرکز تحقیقات سل بالیني و اپیدمیولوژي، پژوهشکده سل و بیماریهاي ریوي، مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بیماریهاي ریوي 
بیمارستان دکتر مسیح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني شهید بهشتي 

2 دانشیار، مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژي، پژوهشکده سل و بیماریهاي ریوي، مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بیماریهاي ریوي 
بیمارستان دکتر مسیح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني شهید بهشتي

3دانشجوي پزشکي عمومی،  دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي
4 دانشجوي دکتراي روانشناسي،  مرکز تحقیقات بیماریهاي مزمن تنفسي، پژوهشکده سل و بیماریهاي ریوي، مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني 

سل و بیماریهاي ریوي بیمارستان دکتر مسیح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني شهید بهشتي
anahita86b@yahoo.com

چکیده 

ــن مشــکالت مطــرح در  ــاي انجــام شــده، بیمــاري ســل یکــي از جــدي تری ــات و بررســي ه ــر اســاس مطالع ــدف:  ب ــه و ه زمین
ســالمت جامعــه اســت. یــک ســوم از جمعیــت جهــان بــه ویــروس ســل آلــوده هســتند. شــیوع مصــرف مــواد در ایــن بیمــاران باالســت 
کــه بــر درمــان و عــود ایــن بیمــاري تأثیــر مــي گــذارد. لــذا هــدف ایــن مطالعــه بررســي الگــو و شــدت مصــرف مــواد در بیمــاران مبتــال 

بــه ســل اســت. 

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه توصیفــي- تحلیلــي - مقطعــي اســت . ایــــــن پژوهـــــش در  200 بیمــار مســلول مراجعــه کننــده بــه 
بیمارســتان دکتــر مســیح دانشــوري انجــام گرفــت  و اطالعــات بــا اســتفاده از ابــزار مشــاهده عینــي، پرسشــنامه دموگرافیــک و شــدت  
مصــرف  مــواد )ASI (  جمــع آوري گردیــد.  نمونــه گیــری بــه روش تصادفــی بــود و جامعــه آمــاری شــامل کلیــه بیمــاران مبتــال بــه 
ســل بیمارســتان دکتــر مســیح دانشــوری بــود. اطالعــات بــا برنامــه کامپیوتــري spss16  و بــا آزمونهــاي آمــاري تــي، خــي دو، مــان 

ویتنــي و ضریــب همبســتگي پیرســون مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: اطالعــات بدســت امــده بــر اســاس 200 بیمــار مســلول نشــان داد کــه  از نظــر جنســیت 93/5درصــد  مــرد بودنــد. از نظــر 
ــواد در  ــرف م ــیوع مص ــترین ش ــد. بیش ــي بودن ــد ایران ــي و 83/5درص ــد آذربایجان ــي، 5درص ــد افغان ــي، 5درص ــد عراق ملیت،1درص
مــردان، مجردهــا و در ملیــت ایرانــي بــود. 72درصــد از بیمــاران مبتــال بــه ســل ســابقه مصــرف مــواد داشــتند. از نظــر الگــوي مصــرف 
ــي  ــوده اســت. از نظــر الگــو و فراوان ــن و 10/6درصــد تزریقــي  ب ــي ودر مــورد کــراک 6/9درصــد تدخی ــاک 21درصــد تدخین تری
تنــاوب مصــرف منظــم در مــورد تریــاک 62/1درصــد ، شــیره ســوخته 48/1درصــد ، هروئیــن 41/3درصــد و کــراک 27/3درصــد 
بــود. حداقــل ســن شــروع مصــرف بطــور میانگیــن در مــورد تریــاک و شــیره ســوخته 18 ســال، هروئیــن و کــراک  بــه ترتیــب 17 و 20 
) 0,001<P( .ســالگي بــوده اســت. بیــن ســن، وضعیــت تأهــل و تعــداد فرزنــدان  بــا مصــرف مــواد ارتبــاط معنــي داري وجــود داشــت

نتیجــه گیــري: بــر اســاس نتایــج طــرح فــوق مــواد اعتیــاد آور بــر عــود بیمــاري و افزایــش آســیب پذیــري و عــدم پیگیــري درمانــي 
اثــر جــدي مــي گــذارد و بــار مالــي گزافــي بــر بیمــار تحمیــل مــي گــردد. لــذا نیــاز اســت بــا افزایــش آگاهــي و اقدامــات دارویــي 
وغیــر دارویــي  روانپزشــکي در ایــن چرخــه معیــوب دخالــت کنیــم و بــا مقتــدر ســازي بیمــار، زنجیــره  معیــوب بیمــاري را بشــکنیم.

واژگان کلیدی: الگوی مصرف مواد، شیوع مصرف مواد، بیماري سل
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بررسی شیوع دیابت نوع2وارتباط آن با شاخصهای تنسنجی درجمعیت 

شهری مشهد بین سالهای 1393-1390

زهرا مصطفویان1، زهرا مصطفوی2، پویا قادری3

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
2 استادیار، گروه پزشکی داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

3 )نویسنده مسئول(دانشجو، رشته پزشکی مقطع دکتری عمومی، دانشکده پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
 pouyaghaderi73@gmail.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: چاقــی بــه عنــوان مهمتریــن عامــل خطرســاز ابتــال بــه دیابــت نــوع دو شــناخته شــده اســت . هــدف از ایــن مطالعــه 
تعییــن شــیوع دیابــت نــوع 2 و ارتبــاط شــاخص هــای تــن ســنجی بــا آن در جمعیــت شــهری مشــهد بیــن ســالهای 1390-1393 بــوده 

اســت .

مــواد و روش هــا: در یــک مطالعــه مقطعــی  2604 نفــر  از افــراد بــاالی 30 ســال شــهر مشــهد بــه روش نمونــه گیــري خوشــه اي 
وارد مطالعــه و از نظــر ابتــال بــه دیابــت نــوع 2 و شــاخص هــاي تــن ســنجي مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. داده هــا در نــرم افزارآمــاري 
ــر از 5  ــی داری کمت ــطح معن ــتیک درس ــیون لجس ــي،کاي دو و رگرس ــن ویتن ــاي م ــون ه ــی و آزم ــار توصیف ــا آم SPSS V.18 و ب

درصــد تجزیــه و تحلیــل شــدند

یافتــه هــا: میانگیــن ســنی افــراد تحــت مطالعــه 10/23±43/74ســال بــود و شــامل 996 )38/2درصــد (مــرد و  1608)61/8درصــد( 
زن بودند.شــیوع دیابــت در کل جمعیــت درصــد19/7 )514 نفــر( بود.نســبت شــانس دیابــت  در افــراد  کمتــر از 45 ســال 2/41 برابــر 
افــراد مســاوی ویــا بیشــتر از 45 ســال مــی باشــد)P> 0/001( و نســبت شــانس در مــردان 1/26برابــر زنــان) p= 0/025 ( مــی باشــدکه 
ــن در دو  ــه دور باس ــر ب ــبت دور کم ــر و نس ــن، دور کم ــای س ــند.میانگین متغیره ــی باش ــی دار م ــاری معن ــر آم ــبت  از نظ ــر دو نس ه

)P>0/001(.گــروه افــراد دیابتیــک و غیــر دیابتیــک اختــالف معنــی دار آمــاری داشــتند

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی دیابــت نــوع 2 در ایــن مطالعــه و ارتبــاط انــدازه هــای دور کمــر و نســبت دور کمــر بــه 
ــه  ــن ســنجی  افزایــش یافت ــا شــاخص هــای ت ــراد ب ــوع 2 در اف ــت ن ــه غربالگــری دیاب ــا آن پیشــنهاد مــی گــردد نســبت ب دور باســن ب

ســریعتر اقــدام گــردد.

 واژگان کلیدی: دیابت نوع 2، شاخص های تن سنجی، شیوع، مشهد
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 اپیدمیولوژی سقوط از تخت در سالمندان ساکن در  مراکز نگهداری کشور

محمد دالیی میالن1، ابوالفضل حسامی نیا2، الهام کشاورزی3 ٬ فریبا کشاورز4

1-دانشجوی کارشناسی پرستاری٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران
2 -دانشجوی کارشناسی پرستاری٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران

3 -دانشجوی پزشکی٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی تهران٬تهران٬ایران
4 -دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی ایران٬تهران٬ایران

keshavarz71f@yahoo.com 

 چکیده 

ــه ســالمندان اســت و ششــمین علــت مــرگ در  ــده ب ــن عوامــل آســیب زنن ــدف: ســقوط از تخــت یکــی از شــایع تری ــه و ه زمین
ــا انواعــی از آســیب هــای جســمی و روحــی  ــا تغییــر ســبک زندگــی و رژیــم غذایــی ، ســالمندان ب ــه شــمار مــی آیــد. ب ســالمندان ب

ــزان ایــن آســیب هــا در مراکــز نگهــداری از ســالمندان بیشــتر اســت. مواجهــه مــی شــوند کــه می

 هدف این پژوهش بررسی اپیدمیولوژی سقوط از تخت در سالمندان کشور بوده است.

 SCOPUS, مــواد و روش هــا : در ایــن مطالعــه، مــروری جامــع و عمیــق از طریــق جســتجو در پایگاهــای اطالعاتــی
PUBMED PROQUEST,SCIENCE DIRECT, ISC, IRANDOC, MAGIRAN بــا واژگان کلیدی ســالمندی 

ــدون محدودیــت ســال انجــام شــد. ــوژی. ب ٬ ســقوط از تخــت ٬ اپیدمیول

ــه عمــل آمــده ســالمندان بیشــتر در معــرض آســیب هــا هســتند و ایــن  ــا بررســی مقــاالت مختلــف و واکاوی هــای ب ــه هــا : ب یافت
میــزان در ســالمندانی کــه از لحــاظ بینایــی و هوشــیاری مشــکل دارنــد بیشــتر اســت. و همچنیــن میــزان خطــر ســقوط از تخــت یکــی از 

شــایعترین آســیب هــا در ســالمندان اســت کــه بایــد بــه آن توجــه بیشــتری شــود.

ــه اینکــه ســالمندان نیــز یکــی از آســیب پذیرتریــن اقشــار جامعــه مــی باشــند و ممکــن اســت  دچــار  ــا توجــه ب ــری : ب نتیجــه گی
ــا گذاشــتن  ــوان  ب ــی ت ــن م ــی باشــند. بنابرای ــد توجــه بیشــتری م ــز شــوند نیازمن ــه ســقوط از تخــت نی آســیب هــای مختلفــی از جمل
کارگاههــای مختلــف بــرای مســئولین مراکــز نگهــداری ســالمندان و همچنیــن خانــواده هــای ســالمندان و آگاه ســازی آنهــا در ایــن 

زمینــه، میــزان ایــن آســیب هــا را در ایــن قشــر کاهــش داد.

واژگان کلیدی : سالمندان ٬ سقوط٬ اپیدمیولوژی
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ارزیابی اپیدمیولوژیک مسمومیت هاي اطفال مراجعه کننده به بخش 

اورژانس بیمارستان: مرور سیستماتیک

مصطفی مدملی1، مرضیه عباس زاده علی آباد2،یعقوب مدملی3، مرضیه بیگم بیگدلی شاملو4

1.دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
2.دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3. دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
4. کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران  

چکیده

زمینه و هدف: مسمومیت دوران کودکي یکي از مهم ترین نگراني ها در مصدومیت هاي اپیدمیولوژیکي محسوب مي شود. و از 
شایعترین علل مراجعه به اورژانس بیمارستان ها و به عنوان یک مساله مهم در بهداشت عمومي در بسیاری از کشورهاست. همچنین 
امروزه به دلیل عدم آشنایی کافی کاربران سموم با اصول صحیح دفع آفات کشاورزی و نحوه نگهداری سموم ، آمار مسمومیت های 

اتفاقی یا عمدی کاربران باال مي باشد.
ــا  ــه ب ــن مطالع ــذا ای ــان باشــد. ل ــای پیشــگیری و درم ــده اســتراتژی ه ــن کنن ــد تعیی ــی توان ــل مســمومیت م ــن عل  شــناخت شــایع تری

ــد. ــام ش ــتان انج ــس بیمارس ــش اورژان ــه بخ ــده ب ــه کنن ــال مراجع ــاي اطف ــمومیت ه ــک مس ــی اپیدمیولوژی ارزیاب

 magiran مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر مقالــه مــروری اســت کــه بــا بررســی و جمــع بنــدی از ســایت هــای معتبــر علمــی
ــا کلیــدواژه هــای مســمومیت، اطفــال، اپیدمیولــوژی  Sid، PubMed ، iranmedex و موتورجســتجوی Google scholar و ب

ــا 2015 انجــام شــد. Poisoning,children, epidemiology طــی ســال هــای 1994 ت

ــه اورژانــس بیمارســتان هــای کشــور نشــان داد کــه  ــاره مســمومیت اطفــال مراجعــه کننــده ب ــه هــا: مطالعــات انجــام شــده درب یافت
ــوع  ــودکان از ن ــمومیت درک ــت مس ــن عل ــایع تری ــود.  ش ــال ب ــترین آن 16 س ــاه وبیش ــر 6 م ــال زی ــمومیت در اطف ــن مس ــن س کمتری
ــر اســتروییدي و ضــد افســردگي هــاي ســه  ــود. کــه بنزودیازپیــن هــا، ضــد التهــاب هــاي غی ــا ) 48 درصــد (ب مســمومیت دارویــی ت
حلقــه  اي ومتــادون شــایع تریــن داروهــای مســموم کننــده مــي باشــند. و مســمومیت بــا قــارچ ســمي و منواکســیدکربن کمتریــن علــت 
مســمومیت را بــه خــود اختصــاص دادنــد. فصــل بهــار بیشــترین درصــد مراجعــه کننــده بــه اورژانــس بــه دنبــال مســمومیت را بــه خــود 
ــد  ــه قصـ ــر مســمومیت هــا ب ــود. در مطالعــه ای اکث ــا چهــار روز ب ــان بســتري در بیمارســتان دو ت ــد. متوســط زم اختصــاص داده بودن

خودکـــشي در اطفــال بــاالي 10 ســال اتفــاق افتــاده بــود.

ــا دارو هــای بنزودیازپیــن و ضــد افســردگي نشــان دهنــده اســتفاده بیــش  ــاالي مســمومیت ب ــه شــیوع ب ــا توجــه ب ــری: ب نتیجــه گی
ــواده میباشــد. و مطلــوب اســت کــه والدیــن داروهــای مصرفــی را جایــی دور از دســترس اطفــال خــود  از حــد ایــن داروهــا در خان
ــانه هاي  ــمومیت، رس ــوع مس ــگیري از وق ــور پیش ــه منظ ــود و ب ــومیت ب ــوع مس ــایع ترین ن ــي ش ــمومیت داروی ــد. مس ــداری نماین نگه

ــند.  ــته باش ــا داش ــي خانواده ه ــطح آگاه ــش س ــوري در افزای ــش مح ــد نق ــون مي توانن ــژه تلویزی ــه وی ــي ب گروه

واژگان کلیدي: مسمومیت، اطفال، اپیدمیولوژی
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بررسی روند بروز و نتایج درمان بیماری سل در شهرستان کرمان

سلمان دانشی1 ، احمد نقیب زاده تهامی2 ، علیرضا رزاقی3 ،مهناز شیخ شعاعی4 ، عصمت رضا بیگی داورانی5 

1-کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات مدل سازی در سالمت، پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2-دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت، دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان
3-دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات ارتقاي ایمني و پیشگیري از مصدومیتها، دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي تهران

4-کارشناس مبارزه با بیماریها، مرکز بهداشت شهرستان کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
5-کارشناس ارشد آموزش بهداشت،مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سالمت، پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت، دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان
erezabeigi313@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: بیمــاری ســل یکــی از مهمتریــن بیماریهــای عفونــی اســت کــه از زمــان هــای بســیار قدیــم شــایع بــوده و  باعــث 
ضــررات متعــدد اقتصــادی و اجتماعــی هــم بــرای خانــواده و اجتمــاع مــی گــردد. شــناخت اپیدمیولــوژی ســل و شــاخص هــای مرتبــط 
بــا آن یکــی از راهکارهــای مهــم جهــت پیشــگیری از بــروز بیمــاری و تســریع در رونــد دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار مــی باشــد. 

هــدف از ایــن مطالعــه بررســی رونــد بــروز و نتایــج درمــان بیمــاری ســل طــی ســال هــای 1390 تــا 1394 در شهرســتان کرمــان بــود.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر از نــوع مقطعــی- تحلیلــی اســت.در ایــن مطالعــه تمامــی بیمــاران از ابتــدای ســال 1390 تــا انتهــای 
ســال 1394 مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. اطالعــات بــه وســیله چــک لیســتی کــه توســط محقــق ســاخته شــده بــود، از داده هــای ثبــت 
 SPSS شــده نظــام مراقبــت بیمــاری ســل اســتخراج گردیــد. جهــت آنالیــز داده هــا چــک لیســت هــای تهیــه شــده وارد نــرم افــزار
نســخه 20 شــد و آمــار هــای توصیفــی و توزیــع فراوانــی انجــام و بــرای تعییــن تفــاوت هــا بیــن دو متغیــر کیفــی از آزمــون کای دو 

اســتفاده شــد و مــواردی کــه مقادیــر مــورد انتظــار در هــر خانــه کمتــر از 5 بــود آزمــون دقیــق فیشــر جایگزیــن کای دو گردیــد. 

یافتــه هــا: تعــداد کل مــوارد 667 نفــر بــود. از کل مــوارد 87درصــد ریــوی و مــا بقــی خــارج ریــوی بودنــد، بــروز بیمــاری طــی ســال 
هــای مــورد مطالعــه رونــد کاهشــی داشــت. میــزان بــروز ســل مقــاوم بــه درمــان حــدود 10 در هــزار بــود و حــدود 4درصــد بیمــاران 
ســابقه عــود بیمــاری را داشــتند و احتمــال عــود و مقاومــت بیــن ســل ریــوی نســبت بــه خــارج ریــوی بیشــتر و اختــالف آن معنــی دار 

بــود )P=0,01( حــدود 4درصــد ســابقه درمــان قبلــی ســل را  داشــتند و حــدود 2,5درصــد مــوارد HIV مثبــت بودنــد.

ــن شــده توســط ســازمان  ــا شــاخص هــای تعیی ــان و مقایســه آن ب ــری: شــاخص هــای بیمــاری ســل در شهرســتان کرم ــه گی نتیج
بهداشــت جهانــی در حــد مطلــوب بــود امــا بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی نیــاز بــه حساســیت بیشــتر و نظــام مراقبــت قــوی تــری را مــی 

طلبــد. 

واژگان کلیدی: بیماری سل، بروز، درمان، کرمان
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آیا مدل سازگاری روی در ارتقا سازگاری بیماران دیابتی موثر است؟ 

)مرور سیستماتیک(

راضیه مختاری1، محسن ادیب حاجی باقری2

1 دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری،گروه پرستاری، دانشکده ی پرستاری و مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  2 استاد، گروه پرستاری، دانشکده ی پرستاری و مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

adib1344@yahoo.com  

 چکیده 

زمینــه و هــدف: هــدف اصلــی در بیمــاران بــا بیمــاری مزمن، کنتــرل بیماری توســط خود بیمــار، پیشــگیری از عــوارض و افزایش ســازگاری 
بــه منظــور افزایــش کیفیــت زندگــی اســت. دســتیابی بــه ســالمتی در افــراد مبتــال بــه بیمــاری مزمــن بــا برقــراری ســازگاری امــکان پذیــر اســت؛ 
مــدل ســازگاری روی در بســیاری از بیمــاران بــرای کمــک بــه ایجــاد ســازگاری ان هــا بــا بیمــاری اســتفاده شــده اســت. باتوجــه بــه رونــد روبــه 
رشــد ابتــال بــه دیابــت در دنیــا، توجــه بــه آن در ابعــاد کنتــرل بیمــاری، پیشــرفت آن و پیشــگیری از عــوارض ضــروری اســت.این پژوهــش بــا 

هــدف مــرور بــر مطالعــات قبلــی بــه منظــور بررســی نتایــج بــه کارگیــری مــدل روی در ارتقــا ســازگاری بیمــاران دیابتــی انجــام شــده اســت.

مــواد و روش هــا: بــرای انجــام ایــن مطالعــه، جســتجو بــه منظــور یافتــن مقــاالت بــا متــن کامــل انگلیســی یــا فارســی در فاصلــه ی  زمانــی 
ــرای  ــپس ب ــام؛ س ــر:Science Direct, OVID , ProQuest ، Pub Med  و SID انج ــی نظی ــای اطالعات ــگاه ه 2016-2010 ،در پای
اطمینــان از کامــل بــودن جســتجو در Google  scholar نیزجســتجو انجــام شــد. کلمــات مــورد اســتفاده در جســتجوی پایــگاه هــای التیــن

Roy adaptation ،theory diabetes , RAM, Roy’s theory در پایــگاه فارســی SID نیــز جســتجو بــا کلمــات تئــوری روی، مــدل 
روی و تئــوری ســازگاری روی در ترکیــب باکلمــه دیابــت بودنــد. معیــار هــای انتخاب مقــاالت شــامل: مداخله ای بــودن مطالعه، انجــام مداخله 
بــرروی مبتالیــان بــه بیمــاری دیابــت از نــوع یــک یــا دو، بررســی ارتقــا ســازگاری براســاس تئــوری روی در حداقــل یکــی از ابعاد وجــودی فرد 
نظیــر: فیزیولوژیــک، روانشــناختی، درک از خــود ، ایفــای نقــش و اســتقالل و وابســتگی، بــود. پــس ازمطالعــه ی متــن کامــل مقــاالت  خالصــه 
ای از آن برداشــت شــده کــه شــامل عنــوان، هــدف اصلــی، اهــداف فرعــی، دالیــل انجــام، شــرایط ورود و خــروج، حجــم نمونــه، روش انتخاب 
و تخصیــص نمونــه هــا، نــوع و نحــوه مداخلــه، متغیرهــاي اصلــي، پیامدهــاي مــورد بررســي، ابــزار انــدازه گیــري و روش بررســي پیامدهــا، نتایج 

اصلــي مداخلــه بــا توجه بــه پیامدهــاي مــورد بررســي بود. 

 یافتــه هــا:در جســتجوی اولیــه 17مقالــه یافــت شــد کــه پــس از بررســی و اعمــال دقیــق معیــار هــای ورود 4 مقالــه وارد مــرور نهایــی شــد، 
ــه دیابــت نــوع دو و بــر روی ابعــاد روانــی اجتماعــی، فیزیولوژیــک، ایفــای نقــش، درک از خــود، اســتقالل و  مطالعــات بــرروی مبتالیــان ب
وابســتگی وکیفیــت زندگــی براســاس مــدل ســازگاری مطالعــات انجــام شــده بودنــد. در همــه ی مطالعــات تفــاوت معنــا داری در میــزان قنــد 
خــون گلیگولیــزه بیمــاران قبــل و بعــداز مداخلــه مشــاهده شــد بــه طوریکــه میــزان قند خــون کاهــش یافتــه بــود. در مجمــوع روش کار محققان 

بــه لحــاظ طراحــی و مــدت زمــان مداخلــه و نــوع پیامــد مــورد بررســی متفــاوت بودنــد.

نتیجــه گیــری : مطالعــات مرورشــده تاثیر مثبت بــه کارگیری مــدل ســازگاری روی را در جهــت افزایش ســازگاری بیماران بــه منظورکنترل 
وضعیــت متابولیکــی در بعــد مــورد مطالعــه و بــه تبــع آن افزایــش کیفیــت زندگــی بیمــاران بیــان کردنــد. باتوجــه بــه اینکه ایــن مدل روشــی غیر 
تهاجمــی، ارزان، جامــع، غیــر دارویــی و بــدون نیــاز بــه تجویــز پزشــک مــی باشــد؛ میتــوان نتیجــه گرفــت ایــن الگــو میتواند مــدل مناســبی برای 

کمــک بــه افزایــش ســازگاری بیمــاران مبتــال به دیابت توســط پرســتاران باشــد.

واژگان کلیدي: دیابت، مدل سازگاری روی، سازگاری
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بررسی اپیدمیولوژیک  بیماران سرطان کولورکتال مراجعه کننده به 

بیمارستان امام حسین )ع(تهران

سارا سیابانی 1، عبدالعلی ابراهیمی2، فاطمه سلمانی3، ثریا سیابانی4

1 دانشجو، گروه آموزشی آسیب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران،ایران
2 دانشیار، آسیب شناسی، گروه آموزشی آسیب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران،ایرن

3  استادیار، گروه آموزشی بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،ایران
4 )نویسنده مسؤول( استادیار، گروه آموزشی بهداشت و ارتقای سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،ایران 

 s_siabani@ymail.com

چکیده 
زمینه و هدف:  ســرطان کولورکتال ســومین ســرطان شــایع و از علل عمده مرگ و میر ناشــی از ســرطان در کل دنیا از جمله ایران می باشــد. بررســی 
اپیدمیولوژیک بیماریها نقش بســیار مهمی در شــناخت بیماری و برنامه ریزی برای ســطوح مختلق پیشــگیری دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین شــیوع 

معیارهای اپیدمیولوژیک و نماهای هیســتوپاتولوژیک بیماران مبتال به ســرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارســتان امام حســین )ع( تهران بود.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه توصیفــی، بیمــاران مبتــال به ســرطان کولورکتــال کــه از ابتــدای ســال 1389 تــا پایــان  ســال 1394 به بیمارســتان امام حســین )ع( 
تهران مراجعه کرده بودند، مورد بررســی قرار گرفتند. معیار تشــخیص بیماری بر اســاس برگه درخواســت پاتولوژی بود. اطالعات اپیدمیولوژیک بیماران از جمله 
جنس، ســن، محل بروز تومور، اندازه تومور از برگه گزارش پاتولوژی بیماران اســتخراج شــد و ســپس همه اســالیدهای بافت شناســی تومور آنها از نظر یافته های 
 lymphovascular invasion،  هتروژنیتی ،درجه تمایز غددی  Dirty necrosis هیستوپاتولوژیک از جمله  نوع تومور، وضعیت لنف نودهای ناحیه ای، وجود

perineural invasion، pT )میزان گســترش میکروســکوپی (، Grade و Stage تومور توســط دانشــجوی ســال اخر تخصص پاتولوژی ارزیابی شــد. 

 یافتــه هــا: کل بیمــاران ثبــت شــده در طــی ایــن شــش ســال230 نفــر بــا میانگیــن ســن61 ســال بــوده، حداقــل 21 و حداکثــر 90 ســال ســن داشــتند . 
میانگیــن انــدازه تومــور بیمــاران 4/5 ســانتی متر بــا انحراف معیــار 2/19 بود. مکان بروز ســرطان در بیشــتر بیمــاران 40/8 درصــد ناحیه رکتوم بــوده وآخرین 
شــیوع مربــوط بــه خم کبدی بود. تعداد بیماران دچار مدوالری کارســینوما، ســیگنت رینگ کارســینوما و موســینوس کارســینوما بــه ترتیــب دو)%0/9 (، 
هفــت و  27 بیمــار بــوده و 194 بیمــار نیــزدارای آدنوکارســینوم معمــول )غالبــا Moderately differentiated ( بودنــد کــه در کل تومــور 13/4 درصــد 
High grade بــود. 31/3 درصــد بیمــاران در تومــور خــود درجــات مختلفــی از تمایــز موســینوس داشــتندو ایــن میــزان برای تمایز ســیگنت رینگ ســل 
3/5 درصــد بــود ودر کل 4/3 % هتروژنیتــی هیســتولوژیک داشــتند .میــزان چشــمگیری از ارتشــاح لنفوســیتی اینترااپــی تلیــال و واکنــش لنفوییدی شــبه 
کــرون در تومــور بــه ترتیــب 58/3 و 12/2 % بیمــاران مشــاهده شــد. dirty necrosis در تومــور نزدیــک بــه دو ســوم بیمــاران وجــود داشــت. اکثریــت 
Lymphvascular،perineural invasion  نداشــتند.  بیــش از نیمــی از بیمــاران هیــچ لنــف نــود ناحیه ای درگیری نداشــتند و از میان 96 بیمــار دارای 
لنــف نــود ناحیــه ای درگیــر،32 نفــر )13/9 % ( تنهــا یک لنــف نود )N1a( درگیر داشــته اند.تومور تقریبــاً نزدیک به نیمــی از بیمــاران pT3 )درگیری تمام 

ضخامــت دیــواره کولــون و نفــوذ بــه بافــت پری کولورکتــال( بــود. بیشــتر بیمــاران مــورد مطالعــه در stageII واقع شــده  بودند.

 نتیجــه گیــری: ســرطان کولورکتــال یــک مشــکل بهداشــتی مهم کشــور اســت کــه مــی توانــد افــراد در هــر ســنی را درگیر کند. شــیوع ســرطان 
هــای موسینوس،ســیگنت رینــگ ومــدوالری و نیــز مــوارد دارای High grade histology در جامعــه ایرانــی بســیار نزدیــک بــه آمــار جهانیســت. 
شــایعترین محــل بــروز ناحیــه رکتوم میباشــد کــه اکثرا زمانیکه بــه بافت پــری کولورکتال نفــوذ کــرده ودر stageII شناســایی می شــوند و در حالیکه 
امــروزه معمــوال تشــخیص زودرس بــا اســتقاده از رکتوســیگموید ســکوپی در مــوارد مشــکوک امکانپذیــر اســت . لــذا توجه بــه روشــهای غربالگری 

اکیــدا توصبــه می گــردد.

واژگان کلیدي: کانسر کولورکتال، اپیدمیولوژی، هیستوپاتولوژی، ایران



ا�ید��و�وژی

17

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

بیماری های مشترک نوپدید و باز پدید شایع

محمد دالیی میالن1، رسول اسالمی اکبر2، جالل خادم3، ٬ احمدرضا محمد پور4

1 دانشجوی کارشناسی پرستاری٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران
2 دکترای پرستاری٬ عضو هیئت علمی دانشگاه٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران

3 دانشجوی کارشناسی پرستاری٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران
4 دانشجوی کارشناسی هوشبری٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران

 چکیده

زمینــه و هــدف: بیمــاري هــاي مشــترک بــه آن گــروه از بیمــاري هــاي گفتــه مــي شــود کــه بــه طــور طبیعــي بیــن انســان و حیوانــات 
ــدي  ــه جدی ــا در منطق ــده و ی ــناخته ش ــار ش ــن ب ــراي اولی ــترک ب ــاري مش ــک بیم ــه ی ــي ک ــد و درصورت ــال باش ــل انتق ــره دار قاب مه
شــایع شــده باشــد، بیمــاري مشــترک نوپدیــد یــا بازپدیــد نامیــده مــي شــود. در ده گذشــته بیمــار یهــاي مشــترک جدیــدي در مناطــق 
جغرافیایــي مختلــف شــیوع یافتــه انــد. تغییــر در شــیوه هــای تولیــد و توزیــع حیــوان و مــواد غذایــي حیوانــي، تغییــرات طبیعــي کــه در 
روي کــره ي زمیــن اتفــاق مــي افتــد، افزایــش درجــه حــرارت، تغییــرات اکولوژیکــي، ســرعت نقــل و انتقــال انســان و کاال، تغییــر در 
شــیوه ي زندگــي انســان و عــادات غذایــي همگــي از عوامــل مؤثــر در ایجــاد ایــن بیماریهــا هســتند. در ایــن میــان بیمــاری هــای عفونــی 

و ویروســی بیــش از همــه دچــار تحــول و تغییــر شــده اســت کــه باعــث آســیب هــای جــدی بــه جوامــع شــده اســت

پژوهش حاضر با هدف بیماری های مشترک نوپدید و باز پدید و خطر شیوع آنها در ایران صورت گرفته است 

 SCOPUS,ــی ــای اطالعات ــتجو در پایگاه ــق جس ــق از طری ــع و عمی ــی جام ــرور حکای ــن مطالعه،م ــا: در ای ــواد و روش ه م
PUBMED، PROQUEST,SCIENCE DIRECT, ISC, IRANDOC, MAGIRAN بــا واژگان کلیــدی بیمــاری 

هــای مشــترک٬ نوپدیــد و بــاز پدیــد٬ و بــدون محدودیــت ســال انجــام شــد

ــه  ــن نتیج ــه ای ــترک ب ــد مش ــد و بازپدی ــای نوپدی ــاری ه ــه بیم ــف در حیط ــاالت مختل ــق مق ــی و واکاوی دقی ــا بررس ــا : ب ــه ه یافت
رســیدیم کــه ایــن بیمــاری هــا درهــر برهــه ای از زمــان ممکــن اســت رخ بدهــد بــه خصــوص  بیمــاری هــای عفونــی و ویروســی و 

ــرد. ــر صــورت گی ــه ای کمت ــکات ایمنــی٬ بهداشــتی و قرنطین ــی کــه ن ــت زمان ــن حال ــاک تری خطرن

ــکالت  ــث مش ــه باع ــت ک ــای اس ــاری ه ــه بیم ــی از جمل ــد  ویروس ــاز پدی ــد و ب ــترک نوپدی ــای مش ــاری ه ــری : بیم ــه گی نتیج
سالمتی،بهداشــتی و اقتصــادی مــی شــود بــا تشــکیل کمیتــه هــای بــرای آمادگــی و کنتــرل بیمــاری هــای مشــترک در ســطح منطقــه 
ای و ملــی کــه در آن اعضــای غیــر ســنتی ایــن نــوع کمیتــه هــا شــرکت داشــته باشــند و همــواره بیــن وزارت خانــه هــای کشــاورزی و 

بهداشــت ارتبــاط کاری پیوســته برقــرار باشــد و بــه صــورت پیوســته آگاه ســازی هــای عمومــی در ایــن زمینــه صــورت گیــرد.

واژگان کلیدی : بیماری های نوپدید٬بازپدید٬ ویروسی ، عفونی
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بررسی اپیدمیولوژی سکته قلبی در ایران؛ مطالعه مروری نظام مند 

علی خبازی1، علی افکاری2 ، رضا پیوندی*3

1 دانشجوی کارشناسی، اتاق عمل، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران
2 دانشجوی کارشناسی، پرستاری، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران

*3 دانشجوی کارشناسی، اتاق عمل، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران

 rezapeyvandi1375@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: بیمــاري هــای قلــب و عــروق، شــایع تریــن علــت مــرگ ومیــر در جهــان مــی باشــند کــه علــت عمــده آن گرفتــاري 
عــروق کرونــر مــی باشــد. ســکته قلبــی کشــنده تریــن فــرم بیمــاري عــروق کرونــري قلــب اســت کــه در کشــورهاي درحــال توســعه 

درحــال افزایــش اســت. در مطالعــه حاضــر، بــه بررســی اپیدمیولــوژی ســکته قلبــی در ایــران و عوامــل موثــر بــر آن مــی پردازیــم.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه مــروری سیســتماتیک، بــا اســتفاده از پایــگاه هــای اطالعاتــی نظیــر SID و Pubmed و موتــور 
جســتجوگر Google scholar  و بــه کارگیــری کلمــات کلیــدی ســکته قلبــی، ایــران و اپیدمیولــوژی مقــاالت مرتبــط بــا موضــوع 
شناســایی گردیــد. 10 مقالــه کــه دسترســی کامــل بــه متــن آنهــا میســر بــود از ســال 2000 تــا 2016 مــورد مطالعــه قــرار گرفــت کــه از 

6 مقالــه در میــان آنهــا در ایــن مطالعــه مــروری بهــره کامــل گرفتــه شــد.

یافتــه هــا: گزارشــات حاکــی از آن اســت کــه الگــوی جغرافیایــی بــروز مــرگ ناشــی از ســکته قلبــی در ایــران از الگــوی خاصــی 
تبعیــت نمــی کنــد و تقریبــا تصادفــی اســت. بنابــر مطالعــات، شــیوع ســکته قلبــی در مــردان ایرانــی درصــد بســیار بیشــتری نســبت بــه 
زنــان را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد و هــم چنیــن زنــان در ســنین باالتــری نیــز نســبت بــه مــردان دچــار ســکته قلبــی مــی شــوند. 
اکثــر مــوارد ســکته قلبــی در ســنین اواخــر میانســالی و پیــری و بــا میانگیــن 50 ســال بــه بــاال اتفــاق افتــاده اســت. بیشــترین فراوانــی در 
بیــن تظاهــرات بالینــی ناشــی از ســکته قلبــی، مربــوط بــه درد در قفســه ســینه اســت. اســتعمال ســیگار، فشــار خــون بــاال، ســابقه دیابــت 
شــیرین، ســابقه هایپــر لیپیدمــی، بــال بــودن میــزان اســترس، خــواب بــا کیفیــت کــم و فعالیــت ورزشــی ناکافــی  بــه عنــوان عوامــل خطــر 

زای مهــم ســکته قلبــی در اکثــر مطالعــات اشــاره گردیــده انــد.

نتیجــه گیــری : اطــالع از ویژگــی هــای متعــدد اپیدمیولوژیــک، کلینیکــی و پیــش آگهــی انفارکتــوس میــوکارد موجــب مــی شــود 
تــا شــاهد کاهــش بــروز ســکته قلبــی در آینــده باشــیم و ایــن امــر جــز بــا غربالگــری بــه موقــع جامعــه و ارائــه آموزشــات الزم جهــت 

پیشــگیری بــه مــردم میســر نخواهــد بــود.

واژگان کلیدي: سکته قلبی، ایران، اپیدمیولوژی
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شیوع عفونت  هاي ویروسي قابل انتقال از طریق خون در اهدا کنندگان 

خون: مرور سیستماتیک 

  مصطفی مدملی1، مرضیه عباس زاده علی آباد2،یعقوب مدملی3، مرضیه بیگم بیگدلی شاملو4

1.دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
2.دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3. دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
4. کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران  

چکیده 

 زمینــه و هــدف: نگرانــي در مــورد ســالمت خــون هــاي اهــدا شــده همیشــه وجــود داشــته اســت. امــروزه طــب انتقــال خــون بــه 
عنــوان       یــک تخصــص چنــد جانبــه جایــگاه خاصــي در جامعــه پیــدا کــرده اســت. بیمــاري هــاي قابــل انتقــال از راه خــون از اهمیــت 

باالیــي در مراکــز انتقــال خــون سراســر دنیــا برخوردارنــد.

اهــداي خــون، در عیــن حــال کــه باعــث تجدیــد حیــات در گیرنــده مــي شــود، بــه دلیــل احتمــال خطــر انتقــال عفونــت هــاي قابــل 
انتقــال از طریــق خــون یکــي از چالــش هــاي ســرویس هــاي مصــرف کننــده خــون مــي باشــد. لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف   ارزیابــی 

شــیوع عفونــت  هــاي ویروســي قابــل انتقــال از طریــق خــون در اهــدا کننــدگان خــون       انجــام شــد.                  

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر مقالــه مــروری اســت کــه بــا بررســی و جمع بنــدی مقاله هــای متعــدد از ســایتهای معتبــر علمــی 
ــاي  ــروس ه ــداي خــون، وی ــای اه ــدواژه ه Google scholar، magiran،Embase، Sid، PubMed و  iranmedex باکلی
منتقلــه از طریــق خــون، آســیب سرســوزن Blood donation, blood-borne viruses, Needle Stick طــی ســال هــای 1997 

تــا 2016 انجــام شــد.

یافتــه هــا: نتایــج مطالعــات نشــان داد کــه تعــداد زیــادی از مبتــال پــس از انجــام آزمایــش هــاي تاییــدي بــه یکــي از عفونــت هــاي 
ــار خــون اهــدا نمــوده  ــراي اولیــن ب ــراد ب ــد.       بیشــترین درصــد اف ــه از طریــق خــون شــامل هپاتیــتB ، هپاتیــت C و HIV بودن منتقل
بودنــد. وســیله آســیب رســان دراکثــر افــراد سرســوزن توخالــي وآنژیوکــت بــود. تــا 84,5 درصــد از مــوارد دســت مــورد آســیب قــرار 
گرفتــه بــود. بیشــترین احتمــال آســیب در گــروه پرســتاران کــه تــا 82 درصــد بــود. تــا 97 درصــد افــراد ســابقه واکسیانســیون هپاتیــت 
B داشــتند. تعــداد کمــی ازافــراد بعــد از آســیب سرســوزن مجــددا واکســینه شــده بودنــد. شــیوع عفونــت هپاتیــت B در افــراد مســن، 
ــر از 40 ســال،  ــن ســن باالت ــود. بی ــار اول بیشــتر ب ــدگان ب ــت B و C در اهداکنن ــت هپاتی ــر دو عفون ــي ســواد و شــیوع ه ــل و ب متاه

تحصیــالت کمتــر از دیپلــم، تاهــل بــا شــیوع بیشــتر هپاتیــت B رابطــه معنــی دار بدســت آمــده بــود.

نتیجــه گیــری: توصیــه میشــود پرســتاران کــه بیشــترین درصــد افرادمبتــال بــه عفونــت هــای ویروســی هســتند، احتیــاط اســتاندارد را 
بیشــتر رعایــت نماینــد. واکسیناســیون ضدهپاتیــت ویروســي نیــز در کارکنــان بهداشــتي تکمیــل شــود. همچنیــن آمــوزش صحیــح اهــدا 

کننــدگان از نظــر بیمــاري  هــاي ویروســي راه حــل کاهــش آلودگــي  هــاي ویروســي مي باشــد.

واژگان کلیدي: اهداي خون، ویروس هاي منتقله از طریق خون، آسیب سرسوزن
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تأثیر ارائه برگه های اطالعات جراحی بر رضایت مندی و آگاهی بیماران 

جراحی

محمدفاروق خسروی1، مهدی غرسی2، گیسو علیزاده*3

1 دانشجوی دکترای تخیصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه اقتصاد و مدیریت سالمت، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
2 دانشجوی دکترای تخیصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه اقتصاد و مدیریت سالمت، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

3دانشجوی دکترای تخیصصی سیاست گذاری سالمت، گروه اقتصاد و مدیریت سالمت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشجوی دکترای تخیصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه اقتصاد و مدیریت سالمت، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

khosravi.mohammad1@yahoo.com

چکیده 

ــه از  ــه بیمــار اســاس اخــالق پزشــکي اســت. رعایــت فرآینــد اســتاندارد اخــذ رضایــت آگاهان ــه و هــدف:  رضایــت آگاهان زمین
بیمــار در فعالیت هــای درمانــي تأثیــر مســتقیم بــر رضایــت بیمــار در طــي فرآینــد درمــان، کاهــش شــکایت از کادر درمانــي و درنتیجــه 
ــدی و  ــر رضایت من ــی ب ــات جراح ــای اطالع ــه برگه ه ــر ارائ ــی تأثی ــدف بررس ــه باه ــن مطالع ــي دارد. ای ــالت حقوق ــش مداخ کاه

آگاهــی بیمــاران جراحــی صــورت گرفتــه اســت

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع قبــل و بعــد می باشــد کــه در ســال 1394 انجــام گرفــت. ایــن مطالعــه بــر روی 60  بیمــار 
کــه تحــت عمــل جراحــی الپاراســکوپی، همورئیــد، ســینوس پیلونیــدال، فیســتول آنــال، برداشــتن کیســه ی صفــرا، هرنــی اینگوئینــال 
قرارگرفتــه بودنــد، صــورت گرفــت. برگــه هــای اطالعــات جراحــی قبــل از عمــل در اختیــار افــراد قــرار گرفــت و داده هــا از طریــق 
ــزار Spss و آزمــون هــای  ــرم اف ــا اســتفاده از ن ــه قبــل و بعــد از جراحــی جمــع آوری گردیــد  و ب ــا در دو مرحل پرسشــنامه روا و پای

امــاری کای دو و تــی زوجــی مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: آگاهــی بیمــاران در هریــک از حوزه هــا در هنــگام ارائــه برگــه در همــه ی حیطه هــا تفــاوت معنــی داری مشــاهده می شــود 
ــه برگه هــا بیشــتر از قبــل آن بیشــتر شــده اســت.در مــورد رضایــت بیمــاران  ــوده اســت و آگاهــی بیمــاران بعــد از ارائ و تأثیرگــذار ب
ــه برگه هــا تفــاوت معنــی داری در آگاهــی کلــی  ــه تفــاوت معنــی داری در هیچ یــک از حیطه هــا مشــاهده نشــد.همچنین ارائ هیچ گون

بیمــاران ایجــاد کــرده اســت امــا در رضایــت کلــی آن هــا تفــاوت معنــی داری ایجــاد نشــده اســت.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج کــه نشــان می دهــد ارائــه ســاده برگــه اطالعــات باعــث افزایــش آگاهــی  می شــود و رضایــت 
کلــی بیمــاران تأثیــر چندانــی نــدارد، صرفــا ارائــه اطالعــات توســط برگــه باعــث بهبــود رضایــت بیمــاران نمــی شــود، لــذا بهتــر اســت 

اطالعــات توســط جــراح یــا کادر پرســتاری بــه بیمــاران ارائــه شــود.

واژگان کلیدي: رضایت آگاهانه، رضایتمندی، آگاهی، جراحی .
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بررسی آگاهی زنان جوان ازبیماری ایدز

فاطمه تهرانی فر1، ریحانه پورجم2

1 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  
ftehranifar@sbmu.ac.ir

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری  و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: امــروزه دانــش تولیــد شــده در زمینــه ایــدز، یکــی از مهــم تریــن بخــش هــای پژوهشــی پزشــکی ایــران اســت که در 
دهه گذشــته پیشــرفت های چشــم گیری از خود نشــان داده اســت و همچنین یکي از بزرگترین معضالت بهداشتي درقرن بیستو یکم، 
بیماري ایدز ميباشد.این بیماري باتوجهبهخصوصیات پاندمیک، سرعتباالي بروزدرمیانجوامعانساني، دورهکمونطوالنيوعدمدرمان 
قرن21  ازکشورها در  اجتماعيوحتي سیاسيبسیاري  بهداشتي،  پیدایشخود، یکيازبزرگترینمعضالت  بهبوديکامل،درسومیندهه  و 

مي باشد.اینمطالعه، تعیین میزان سطح نگرش آگاهي، باورهاو رفتار زنــان به بیماري ایدز مــی باشد.  

ــک  ــی وبان ــع علم ــترده درمناب ــتجوی گس ــا جس ــه ب ــت ک ــروري اس ــی- م ــه توصیف ــي مطالع ــه، نوع ــن مقال ــا: ای ــواد و روش ه م
هایاطالعاتــی معتبرصــورت گرفــت، ازطریــق جســتجو دراینترنــت و پایگاههــای اطالعاتــیmagiran ، sid وgoogle ، محدودبــه 
زبــان فارســی وانگلیســي، بــدون محدودیــت زمــان وبــا اســتفاده از واژگان کلیــدي  ایــدز، ایــدز در زنــان ، HIV و  AIDS انجــام 
ــام ومجــرب داشــتندو بارهــا مــورد اســتناد قرارگرفتــه  ــه و یــک کتــاب کــه مولفــان صاحــب ن شــد. از بیــن مراجــع ومقاالت،22مقال

ــد. بودند،انتخــاب گردی

یافتــه هــا: آموزشهايبسیاراندکيدرموردبیماري ایدزو راههــای پیشــگیری از آن بیــنخانوادهها ي ایرانيوجوددارد و ارتبــاط 
جنســی حفــظ نشــده بــا افــراد معتــاد تزریقــی مبتــال بــه عفونــت اچ ای وی مهمتریــن منبــع ابتــالی زنــان بــه عفونــت ایــدز و در نتیجــه 
انتقــال عمــودی بــه فرزندانشــان بــوده اســت. فقــدان آگاهــی از رفتارهــای محافظتــی در بیــن زنــان گــروه هــای پرخطــر نیــز داللــت 
بــر عملکــرد نامناســب ایــن گــروه از زنــان دارد. بیمــاری هــای منتقلــه بــه روش جنســی از شــایع تریــن بیمــاری هــای بشــر بــوده اســت و 
زنــان بــه دالیــل زیســت شــناختی، فرهنگــی و اجتماعــی نســبت بــه ایــن بیمــاری هــا و عــوارض دراز مــدت آنهــا بســیار آســیب پذیــر 
هســتند. امــروزه بــرای جلوگیــری از بیمــاری ایــدز آمــوزش و اســتراتژی هــای موثــری انجــام مــی شــود، امــا بــا ایــن حــال هــرروز بــر 
تعــداد بیمــاران افــزوده مــی شــود . لــذا بــه نظــر مــی رســد اطــالع رســانی صــرف کافــی نبــوده و بایــد تغییــرات اساســی در رفتــار هــای 

پدیدآمــده توصیــه مــی شــود آمــوزش هایــی بــر اســاس افزایــش مهــارت هــای زندگــی پایــه گــذاری گــردد.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه آســیب پذیــری زنــان جــواننسبت به انجام رفتارهايپرخطر بیشــتر اســت و اینگــروه آگاهــی و 
آمــوزش کافــی در ایــن زمینــه ندارنــد، الزم اســت آمــوزش بــرای شــناخت بیشــتر راههــای انتقــال و پیشــگیری از ایــن بیمــاری مهلــک، 

بــه طــور جــدی در ســنین نوجوانــی و بــارداری صــورت گیــرد.

HIV،AIDS ،واژگان کلیدی : ایدز، ایدز در زنان
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ارزیابی اپیدمیولوژیک وضعیت مصرف غذاهاي فوري )فست فود(  در 

نوجوانان و جوانان : مرورسیستماتیک

سیما قبادپور1، مرضیه عباس زاده علی آباد2، یاسین ثابت کوهنجانی3

1. دانشجوی کارشناسی فناوری اطالعات سالمت، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
2. دانجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان/کمیته تحقیقات دانشجویی

3. دانشجوی کارشناسی افناوری اطالعات سالمت، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان/کمیته تحقیقات دانشجویی

چکیده

ــاوری  ــم وفن ــرفت عل ــت. پیش ــه اس ــت تغذی ــالمت، وضعی ــراري س ــر در برق ــل موث ــي از عوام ــد یک ــدون تردی ــدف: ب ــه و ه زمین
ــت. ــته اس ــر گذاش ــه تاثی ــالمت جامع ــاده  برس ــای ام ــتفاده ازغذاه ــرده واس ــی تغییرک ــیوه ی زندگ ــت ش وصنع

ــی  ــه چاق ــال ب ــال ابت ــی احتم ــی ومصرف ــرژی دریافت ــن ان ــادل بی ــدم تع ــری وع ــرب وپرکال ــای چ ــرف غذاه ــه مص ــه اینک ــه ب ــا توج  ب
ــک  ــی اپیدمیولوژی ــا هــدف ارزیاب ــه ب ــن مطالع ــذا ای ــد.، ل ــی ده ــش م ــی را افزای ــی وعروق ــژه بیمــاری قلب ــن بوی ــای مزم وبیمــاری ه

ــد. ــام ش ــان انج ــان و جوان ــود(  در نوجوان ــت ف ــوري )فس ــاي ف ــرف غذاه ــت مص وضعی

ــا بررســی و جمع بنــدی مقاله هــای متعــدد از بانک هــای اطالعاتــی  ــه مــروری اســت کــه ب مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر مقال
و ســایتهای معتبــر علمــی magiran، Sid، PubMed و iranmedex و موتــور جســتجوی Google scholar و بــا کلیــد واژه 
هــای غــذای فــوری، وضعیــت تغذیــه ، اپیدمیولــوژی fast food, nutrition status, epidemiology  طــی ســال هــای 1990 

تــا 2015 انجــام شــد.

ــه هــا: طبــق آمارمنتشــر شــده از مطالعــات مــورد نظــر بیــش از 20%ازافــراد مــورد مطالعــه مــرد وبیــش از70% افــراد زن بــوده  یافت
اند.همچنیــن مطالعــات نشــان داده انــد کــه بیــش از 90%مصــرف کننــدگان دانــش امــوزان ودانشــجویان هســتند و میانگیــن اســتفاده 
ــود  ــرادي کــه از فســت ف ــه اســتفاده ازغــذای ســریع اعــالم شــده اســت. 32تا37درصــد اف ــار در هفت ــا 3 ب ــرا 2 ت ــوزان اکث ــش ام دان
ــه مــواد اولیــه مــورد اســتفاده در فســت فــود آگاهــي نداشــتند. طبــق یافته هــای ایــن پژوهشــها، میــزان  اســتفاده مــي نمودنــد نســبت ب
ــن در بعضــی از مطالعــات ذکــر شــده  ــی داری داشــت. همچنی ــاوت معن ــر تف ــوزان پســر و دخت مصــرف غذاهــای ســریع در دانش آم
اســت کــه جنســیت و منطقــه ســکونت دانش آمــوزان از عوامــل تأثیرگــذار دررفتــار مصــرف غذاهــای ســریع هســتند. همچنیــن بیــن 

میــزان 

آگاهــی افــراد از طــرز تهیــه و بهداشــتی بــودن ایــن نــوع غذاهــا، کمبــود وقــت و میــزان مصــرف فســت فــود رابطــه ی معنــی داری 
ــا نمایــه تــوده بــدن و دور کمــر نشــان داد. وجــود دارد. ارتبــاط معنــي داري میــان مصــرف غــذاي آمــاده ب

ــن  ــاد اســت همچنی ــاری زی ــود وقــت وگرفت ــود مــی شــود کمب ــواردی کــه باعــث افزایــش مصــرف فســت ف ــری: ازم ــه گی نتیج
بیشــترین مصــرف دانــش امــوزان ودانشــجویان اســت کــه احتمــاال بخاطــر عــدم تجربــه کافــی واگاهــی در مــورد تغذیــه ســالم اســت 

ــد مداخــالت اموزشــی الزمــه داده شــود. ــه نامناســب دانــش امــوزان بای ــرای جلوگیــری از تغذی .ب

واژگان کلیدي: غذای فوری، وضعیت تغذیه ، اپیدمیولوژی
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بررسی میزان شیوع افسردگی دربیماران مبتال به سکته ی قلبی حاد بستری در 

بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شهید مدنی شهرستان خرم آباد درسال 95-96

 راضیه شیرزادگان1 ، حامدنورالهی2 ، افسانه بیرانوند3
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چکیده

ــروز  ــه ب ــوان ب ــان می ت ــن می ــی بیمــاران دچارمشــکالت وعــوارض متعــددی می شــوند؛از ای ــدف: پــس از ســکته ی قلب ــه و ه زمین
افســردگی اشــاره کردکــه میتوانــد اثــرات منفــی بــر پیــش آگهــی ایــن بیمــاری داشــته باشــد . بنابرایــن هــدف ایــن مطالعه،تعییــن میــزان 
شــیوع افســردگی دربیمــاران مبتــال بــه ســکته ی قلبــی حــاد بســتری در بخــش مراقبــت هــای ویــژه بیمارســتان شــهید مدنــی شهرســتان 

خــرم آبــاد درســال 96-95 مــی باشــد . 

مــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش مطالعــه ای ازنــوع توصیفــی – مقطعــی اســت . جامعــه پژوهشــی شــامل کلیــه بیمــاران مبتــال بــه 
ســکته ی قلبــی حــاد بســتری دربخــش مراقبــت هــای ویــژه بیمارســتان شــهید مدنــی شهرســتان خــرم آبــاد درســال 96-95مــی باشــد 
و نمونــه مــورد مطالعــه متشــکل از 100 بیمــار مبتــال بــه ســکته ی قلبــی حــاد ازبیــن جامعــه ی پژوهشــی اســت کــه بــه روش تصادفــی 
ســاده انتخــاب و بــه مطالعــه وارد شــدند . ابــزار جمــع آوری اطالعــات شــامل پرسشــنامه ی اطالعــات دموگرافیــک و پرسشــنامه ی 
افســردگی بــک میباشــد . اطالعــات جمــع آوری شــده توســط نــرم افــزار SPSS نســخه 21 مــورد تجزیــه و تحلیــل قرارگرفتنــد و از  

روش هــای آمارتوصیفــی و اســتنباطی نظیرآنالیــز واریانــس اســتفاده گردیــد . 

یافتــه هــا : نمونــه هــای مــورد مطالعــه 100 بیمــار مبتــال بــه انفارکتــوس میــوکارد بیــن ســن 65-35 ســال بــا میانگیــن ســنی 56 ســال 
بــود کــه از ایــن میــان 68 نفربــاالی 60 و 32نفرکمتــر از 60 ســال بودنــد . مشــارکت کننــدگان عمدتــا مــرد 70 درصــد بــا وضعیــت 
تاهــل 90 درصــد بودنــد . 60 درصــد افــراد مــورد مطالعــه از ســطح تحصیــالت پاییــن ، 30 درصــد متوســط و تنهــا 10 درصــد افــراد 
ــی  ــورد بررس ــراد م ــر )40% ( اف ــه 40نف ــان داد ک ــی نش ــج کل ــد . نتای ــودار بودن ــی برخ ــالت باالی ــطح تحصی ــده از س ــارکت کنن مش

ــردگی بودنــد .  ــم افس دارای عالی

نتیجــه گیــری : بــه طورکلــی یافتــه هــا نشــان دادندکــه عالئــم افســردگی در بیمــاران پــس از ســکته قلبــی بســیار شــایع مــی باشــند. 
بنابرایــن پیشــنهاد مــی شــود کــه مطالعــات آتــی بــه تاثیــر مشــاوره هــای روانشــناختی بــرای رفــع ایــن معضــل در مبتالیــان بــه ســکته ی 

قلبــی بپردازنــد . 

واژگان کلیدی : سکته ی قلبی حاد ، افسردگی ، شیوع 
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مروري بر تاثیر امید درماني گروهي بر میزان افزایش امید به زندگي در 
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چکیده

زمینــه و هــدف: ســرطان دســته اي از بیمــاري هــا اســت کــه بــا رشــد کنتــرل نشــده و تهاجــم بــه بافــت هــاي موضعــي و متاســتاز 
مشــخص مــي شــود. ســرطان پســتان دومیــن ســرطان شــایع در جهــان اســت. روحیــه امیــد وارانــه از عوامــل بســیار مهــم و از عناصــر 
ــه خصــوص در زمــان درد و  ــا شــرایط زندگــي، ب ــر ســازگاري بیمــاران ب ضــروري در بیمــاران ســرطاني اســت کــه اثــرات زیــادي ب
ــف  ــل مختل ــته و در مراح ــزایي داش ــه س ــهم ب ــرطاني س ــاران س ــي بیم ــالمت عموم ــش س ــد در افزای ــي توان ــد م ــت دارد. امی محرومی

بیمــاري تاثیــر گــذار باشــد.

ــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای و پایــگاه هــا ی  مــواد و روش هــا: ایــن مقالــه یــک مطالعــه ی مــروری و توصیفــی اســت کــه ب
 PUBMED،SID  ،  CIVILICA،  WILEY ، CABI ، ELSEVIER ، اطالعاتــی و جســتجویی اینترنتــی درســایتهای
ــه  انجــام  ــر روي 48 مقال GOOGLE SCOLAR،SCOPUS ، SCIENCE DIRECT طــي ســال هــاي 1998- 2016 و ب

شــده اســت.

یافتــه هــا: امیــد درمانــي بــه شــیوه گروهــي ســبب افزایــش تــاب آوري و همچنیــن باعــث افزایــش امیــد بــه زندگــي بیمــاران مبتــال بــه 
ســرطان پســتان مــي شــود، بــه نحــوي کــه آمــوزش روان درمانــي گروهــي امیــد محــور موجــب بهبــود ابعــاد کیفیــت زندگــي مرتبــط 

بــا ســالمت در بیمــاران شــده اســت.

نتیجــه گیــري: روش امیــد درمانــي مــي توانــد بــه بیمــاران ســرطاني از جهــات مختلــف، امیــد بــه زندگــي و تــاب آوري کمــک 
نمایــد، پیشــنهاد مــي شــود بــا بکارگیــري روش امیــد درمانــي گروهــي بــراي بیمــاران مبتــال بــه ســرطان پســتان، امیــد بــه زندگــي، تــاب 

آوري و حتــي کیفیــت زندگــي اقدامــات الزم بــه عمــل آیــد.

واژگان کلیدی: امید درماني،امید به زندگي، سرطان پستان
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چکیده
زمینــه و هــدف:  ســرطان کولورکتــال ســومین ســرطان شــایع و از علــل عمــده مــرگ و میر ناشــی از ســرطان در کل دنیــا از جملــه ایران می باشــد.   
MSI(Mirosatellite instability) در ســلول هــای بســیاری از ارگانهــا مــی توانــد رخ دهد ولی بیشــتر بعنوان وجه مشــخصه ســرطان کولورکتال 
شــناخته مــی شــود .تعییــن وضعیــت MSI هــم بــه لحــاظ پیــش آگهــی و هــم از نظــر نــوع درمــان و انتخــاب دارو و هــم بــه منظــور بررســی ارثــی 
بــودن ســرطان بــه دلیــل ضــرورت مشــاوره ژنتیــک و کشــف بــه موقــع ســایر ســرطان هــای مرتبط حائــز اهمیت اســت. هــدف پژوهــش حاضر تعیین 
معیارهــای هیســتوپاتولوژیک مطــرح کننــده  MSI در بیمــاران مبتــال به ســرطان کولورکتــال مراجعه کننده به بیمارســتان امام حســین )ع( تهــران بود.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه توصیفی-تحلیلــی،230 بیمــار مبتــال بــه ســرطان کولورکتال )تشــخیص بر اســاس برگه درخواســت پاتولــوژی( 
مراجعــه کننــده بــه بیمارســتان امــام حســین )ع( تهــران) 1389- 1394(  مــورد بررســی قــرار گرفتنــد . همــه اســالیدهای مربــوط بــه تومــور آنهــا از نظــر 
شــیوع و تنــوع یافته هــای هیســتوپاتولوژیک مرتبــط بــا وضعیــت MSI و نیــز ارتبــاط آن ها با جنس، ســن، محل بــروز تومــور، اندازه تومــور، وضعیت 
 lymphovascular invasion، perineural ، هتروژنیتــی هیســتولوژیک،درجه تمایــز غــددی  ،Dirty necrosis  ،لنــف نودهــای ناحیــه ای
invasion، pT )میــزان گســترش میکروســکوپی (، Grade و Stage تومــور توســط دانشــجوی تخصــص پاتولــوژی ارزیابــی شــد.  در پایــان داده 

هــا وارد نــرم افــزار SPSS  شــد و بــا اســتفاده از امــار توصیفــی و تحلیلــی شــامل تســتهای کایــدو و تی تســت مســتفل انالیز و نهایتــا گــزارش گردید.

یافتــه هــا: میانگین ســنی بیمــاران 15,01± 60,72  ســال و اکثرا مرد بودند. میانگین انــدازه تومور cm ±2,194,5 بود. ارتشــاح لنفوســیتی اینترااپیتلیال و 
 High grade بــه ترتیــب در 58,3 و 12,2 درصد تومورها مشــاهده شــد. 13,4 درصــد تومورهــا ) Marked واکنــش لنفوییــدی شــبه کــرون )در حــد
و بیشــتر مــوارد در stageII  بودنــد. Lymphvascular invasion و perineural invasion  در اکثــر تومورهــا وجود نداشــت. شــایعترین مکان 
بروز، رکتوم بود. شــایعترین گســترش میکروســکوپی تومــور، pT3 بــود. 174 تومور دارای"نماهای هیســتوپاتولوژیک مطرح کننــده MSI-H " بوده 
و بــرای "عوامــل پیــش بینــی کننــده MSI-H"  این میــزان 86 مــورد بود. میان وجود "نماهای هیســتوپاتولوژیک مطرح کننــده MSI-H"  و ســن، درجه 
 MSI-H و انــدازه تومــور ارتباطــی معنــی دار وجود داشــت. عوامل پیش بینی کننــده Perineural invasion ، بــودن High grade ، تمایــز غــددی

نیــز تنهــا با 3 متغیر جنــس، هتروژنیتــی و انــدازه تومور ارتبــاط معنی دار داشــتند.

نتیجــه گیــری: نتایج این طرح نشــان داد که شــایعترین نمای هیســتوپاتولوژی مطــرح کننــده MSI در بیمــاران ایرانی مبتال به ســرطان کولورکتال، 
ارتشــاح لنفوســیتی اینترااپیتلیال می باشــد و نماهای هیســتوپاتولوژیک مطرح کننــده MSI ، با ســن، درجه تمایــز غــددی، High grade بــودن ،عدم 
وجــود Perineural invasion، و انــدازه تومــور دارای ارتبــاط معنــی دار هســتند. بــا توجــه بــه محدودیتهــای طــرح حاضرکــه مهمتریــن انهــا عــدم 
دسترســی بــه اطالعــات کامــل در مــورد نحــوه درمــان، وجــود یا عــدم وجود متاســتاز، اطــالع از ســابفه خانوادگی بود، پیشــنهاد می گردد پژوهشــهای 

اتــی بــر روی بیمــاران حاضــر در بیمارســتان و ترجیحــا در قالــب مطالعــات کوهورت و یا رجســتری بیمــاران انجام شــود.

واژگان کلیدي: سرطان کولورکتال ، Microsatellite instability ،HNPCC، هیستوپاتولوژی ، گایدالین  بتسدا
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درمان های مکمل موثر  بر خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتال به 

مولتیپل اسکلروزیس در ایران: یک مرور نظامند

کیمیا اختر1، آناهیتا جعفری دهکردی2، لیال رفیعی وردنجانی3

1. دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
2. مربی، عضو هیئت علمی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 * دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 kimiya.akhtar@gamil.com 

چکیده

ــی اســت کــه میلیــن سیســتم اعصــاب  ــده سیســتم عصب ــل اســکلروزیس یــک بیمــاری مزمــن و ناتوان کنن ــدف: مولتیپ ــه و ه زمین
مرکــزی )مغــز و نخــاع( را تخریــب می کنــد. شــایع ترین عــوارض ایــن بیمــاری خســتگی، گرفتگــی عضــالت، لــرزش، دوبینــی، عــدم 
تعــادل و اختــالل در راه رفتــن می باشــد.این فاکتورهــا بــر کیفیــت زندگــی ایــن بیمــاران موثــر مــی باشــد. لــذا بــرآن شــدیم تــا مطالعــه 
بــا هدفدرمــان هــای مکمــل موثــر  بــر خســتگی و کیفیــت زندگــی بیمــاران مبتــال بــه مولتیپــل اســکلروزیس در ایــران در قالــب یــک 

مطالعــه مــروری انجــام دهیــم. 

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه مــروری کــه بــه کمــک کلیــد واژگان مولتیپــل اســکلروزیس، خســتگی، کیفیــت زندگــی و طب 
 )pubmed- iranmedx-SID- googlescholar(ــر ــی معتب ــای اطالعات ــگاه ه ــی در پای ــی و انگلیس ــان فارس ــه دو زب ــل ب مکم
در بــازه زمــان 1389 لغایــت 1395)2017-2010( انجــام شــد. کلیــه مطالعــات مداخلــه ای انجــام شــده در ایــران و تمــام متــن جهــت 

بررســی اســتخراج شــدند. 

یافتــه هــا: پــس از جســت و جــو در پایــگاه هــای اطالعاتــی معتبــر جمعــا 48 مقالــه )28 فارســی و 20 مقالــه التیــن( بــر اســاس شــرایط 
ورود جهــت بررســی انتخــاب شــدند. نتایــج حاصــل از بررســی نشــان داد کــه بــه طــور کلــی 21 روش درمانــی طــب مکمــل شــامل 
ــات  ــی، تمرین ــناختی و درمان ــی ش ــوگا، درمان ــتاور، ی ــه گش ــی، ورزش در آب، برنام ــورن و کوکس ــات کاوت ــی، تمرین ــاژ درمان ماس
ــات عضــالت کــف  ــی، تمرین ــه آرام ســازی پیشــرونده عضالن ــوان، برنام ــوازی، ورزش تایچیچ ــای کششــی و ه ــوازی، ورزش ه ه
ــا درمــان هــای  لگــن، پیالتــس، طــب فشــاری و پیــاده روی جهــت بهبــود خســتگی و ســطح کیفیــت زندگــی ایــن بیمــاران همــراه ب

روانشــناختی امیــد درمانــی، آمــوزش فــردی، چهــره بــه چهــره و معنــی درمانــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد. 

نتیجــه گیــری: اســتفاده از درمــان هــای مکمــل و تســکینی مــی توانــد بــه عنــوان عاملــی جهــت بهبــود کیفیــت زندگــی بیمــاران 
مزمــن بــه خصــوص بیمــاران مبتــال بــه اختــالالت عصبــی و عضالنــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

واژگان کلیدی: مولتیپل اسکلروزیس، خستگی، کیفیت زندگی، ایران
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بررسي اپیدمیولوژیک   بالینی و پاراکلینیکی موارد  گزارش شده کودکان 

و نوجوانان مبتال به   تب  مالت دراستان کهگیلویه وبویراحمد  طی سالهای 

1388 -94

محمود نبوی 1،هدایت اله جمالی ارند2و3* ،حسین حاتمی 4

1متخصص بیماری های  عفونی و بهداشت عمومی )MPH(، استاددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ،تهران ،ایران  
2*کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، عضو گروه  مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریهای استان کهگیلویه وبویراحمد، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، 

یاسوج، ایران
3 دانشجویMPH مدیریت بیماریها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ، تهران، ایران

hdyt.jamali@yahoo.com

4 متخصص بیماری های  عفونی و بهداشت عمومی )MPH(، استاددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ،تهران ، ایران 

چکیده

ســابقه  و  هــدف:  تــب  مالــت  یــک  بیمــاري  قابــل  انتقــال  بیــن  انســان  و  دام  بــوده   و  بــه  عنــوان   مشــکل  اساســي  در  بســیاري  از  مناطــق  جهــان  از 
 جملــه  ایران کــه  دام  منبــع  درآمــد  و  اشــتغال   مي باشــد  بــه  شــمار  مــي رود. هــدف ایــن مطالعــه،  بررســي اپیدمیولــوژي  مــوارد  گزارش شــده کــودکان 

ونوجوانــان  مبتــال  بــه تــب مالــت  در اســتان کهگیلویــه وبویراحمــد مــي باشــد. 

مــواد  و  روش هــا:  در  ایــن  مطالعــه  کــه  از  نــوع  توصیفــي  بــوده  کلیــه   کــودکان ونوجوانــان 1تــا18 ســاله  کــه  در ســالهاي 94- 88  تــب  مالــت  در 
 آن هــا  تشــخیص  داده  شــده  و  اطالعــات  آن هــا  در  مرکــز  بهداشــت اســتان   موجــود  بــوده  اســت،  وارد  مطالعــه  گردیدنــد و  پــس  از  ورود  بــه  نــرم افــزار 

SPSS؛ با استفاده از آزمونهاي آماری  مورد  تجزیه  و  تحلیل  قرار  گرفتند.  

یافتــه هــا: تعــداد کل افــراد مبتــال بــه تــب مالــت81 نفــر بــود کــه تعــداد40 نفــر )49,4%) مــرد و بقیــه )50,6% ( زن بودنــد.67 نفــر )82,7% ( از 
بیمــاران ســاکن روســتا و عشــایر و 14 نفــر دیگــر)17,3%) ســاکن شــهر بودنــد . میانگیــن ســن مبتالیــا در زمــان تشــخیص4/73 ± 11/30 ســال و 
شــایعترین گــروه ســني 18-11 ســال بــا61/7% بــوده اســت . بیمــاري در بیــن  دانــش آمــوزان )48/1%) و در شــش ماهــه اول ســال  )79%)شــایعتر 
بــود. شــایعترین راه انتقــال بیمــاري مصــرف محصــوالت لبنــي مشــکوک و تمــاس همزمــان بــا دام بترتیــب بــا )85/2%) و )81/5%) بــوده اســت. 
حــدود 82/8  % از کل بیمــاران زمــان تشــخیص تــا درمــان آنهــا بیــن صفــر تــا ســه مــاه )بروســلوز حــاد (و  حــدود 17/2% بیــن  ســه مــاه تــا یکســال 
)بروســلوز تحــت حــاد (؛ همچنیــن بیــش از یکســال )بروســلوز مزمن( موردی مشــاهده نشــده اســت کــه این اختــالف، از لحــاظ آماری نیــز معنادار 
نبــوده اســت)0p/54 = (بیشــترین عالئــم بالینی مشــاهده بترتیب شــامل دردعضالنی، اســتخوانی بــا 74/1 % ، تب بــا 58 % ،کمردرد بــا 55/6 ،ضعف 
و بــی اشــتهایی بــا42 %، کاهــش وزن 32/1 %،ضعــف و بــی حالــی 2/5 % وافســردگی 1/2 % بــوده اســت. همچنیــن بیــن ســالهای بــروز و ســابقه 

ـ 2/67-( . واکسیناســیون دامهــا  نیــز از لحــاظ آمــاری اختــالف معنــی داری مشــاهده شــده اســت)P>0/001()حدود اطمینــان ٪95:0/98- 

نتیجه گیــري: باتوجــه بــه شــیوع بیمــاري در گروههــای ســنی نوجــوان  مناطــق روســتایي و عشــایری کنتــرل وتشــخیص به موقــع این گــروه که 
جــزء گروههــای فعــال جامعــه مــی باشــند ضــروري اســت . همچنیــن عالوه بــر واکسیناســیون دامهــا؛ آمــوزش این قشــر از جامعــه در رابطه بــا عدم 

تمــاس دام هــای آلــوده وعــدم مصــرف لبنیــات غیــر پاســتوریزه محلــی مي توانــد کمک کننده باشــد.

واژگان کلیدي:  تب  مالت،  اپیدمیولوژي ،کودک ونوجوان ،کهگیلویه وبویراحمد
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ارزیابی  اپیدمیولوژیک ب ی م اران م ب ت ال ب ه  ف ی ب ری الس ی ون  ده ل ی زی  و عوامل خطر 

مرتبط با این آریتمی قلبی: مرور سیستماتیک

مصطفی مدملی1، مرضیه عباس زاده علی آباد2،یعقوب مدملی3، مرضیه بیگم بیگدلی شاملو4

1.دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
2.دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3. دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
4. کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران  

چکیده

زمینــه و هــدف: فیبریالســیون دهلیــزي بــه صــورت یــک تاکي آریتمــي فوق بطني تعریــف مي گــردد که بــا فعالیــت دهلیزِي غیــر هماهنگ 
ــر  ــد و خ ط ــی  ی اب  ــش  م  ــب  ک اه  ــل  ق ل  ــی  ع م  ــن  آری ت م  ــاد ای  ــا ای ج  ــود. ب  ــخص مي ش ــز مش ــي دهلی ــرد مکانیک ــت عملک ــب آن وخام و متعاق
فیبریالســیون  اینکــه  بدلیــل  م ی ی اب ــد.  اف زای ــش   م ی ــر  و  م ــرگ   خ طــر  ه م چ ن ی ــن   و  ب ــدن   ح ی ات ــی   ن واح ــی   ب ــه   آم ب ول ــی   ف رســ ت ادن  
دهلیــزي یــک عامــل خطــر مســتقل بــراي مرگ ومیــر بــه شــمار مي آیــد و نیــز مي توانــد منجــر بــه ایجــاد یــا تشــدید نارســایي قلــب و افزایــش 
میــزان مرگ ومیــر در بیمارانــي شــود کــه بــه انفارکتــوس میــوکارد دچــار مي گردنــد. پــس ایــن  مطالعــه بــا هــدف ارزیابــی  اپیدمیولوژیــک 

ب ی م ــاران م ب ت ــال ب ــه  ف ی ب ری الســ ی ون  ده ل ی ــزی  و عوامــل خطــر مرتبــط بــا ایــن آریتمــی قلبــی انجــام شــد.

 magiran، Sid ــا بررســی و جمــع بنــدی از ســایت هــای معتبــر علمــی ــه مــروری اســت کــه ب ــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر مقال م
PubMed و iranmedex و موتورجســتجوی Google scholar و بــا کلیــدواژه هــای ف ی ب ری الســ ی ون  ده ل ی ــزی ، آری ت م ــی  ق ل ب ــی، 
عوامــل خطــر، اپیدمیولــوژی Atrial fibrillation, cardiac arrhythmia, risk factors, epidemiology طــی ســال هــای 1990 تــا 

2015 انجــام شــد.

 یافتــه هــا: مطالعــات مختلــف انجــام شــده نشــان داد ک ــه  در مطالعــات شــیوع همزمانــي AF و پــرکاري تیروئیــدي بیــن 14 تــا 26 درصــد 
گــزارش گردیــد. شــیوع پــرکاري تیروئیــد در بیمــاران  مــرد دچــار AF تــا 15درصــد و در زنــان مبتــال بیــن 11تــا 13,6 درصــد بــود. در گــروه 
مبتــال بــه فیبریالســیون حداکثــر تــا 63 درصــد و در گــروه بــدون فیبریالســیون  بیــن36 تــا 58 درصــد دارای خطــر بــاالی وقفــه تنفســی خــواب 
ه م ــراه   ب طن ــی   پ اســ خ   اف زای ــش   ب ــا   AF ن ــوع   شــ ای ع ت ری ن   و  ب ــود  ق ل ــب   ت پ ــش   ب ی م ــاران   اص ل ــی   شــ ک ای ت   شــ ای ع ت ری ن   بودنــد. 
ب ی شــ ت ر  درم ــان   و  ب ــود  دی گوگســ ی ن   ب ی م ارســ ت ان   از  خ ــارج   در  ه ــم   و  ب ی م ارســ ت ان   در  ه ــم   م ص رف ــی   داروی   شــ ای ع ت ری ن   ب ــود. 
ــاران  ــش از بیم ــی داری بی ــور معن ــه ط ــزی ب ــیون دهلی ــاران دارای فیبریالس ــون بیم ــار خ ــ د. فش ــام  ش ــی  ان ج  ــت  بطن ــش  ری  ــور ک اه  ــه  م ن ظ ب 
فاقــد فیبریالســیون دهلیــزی بــود. همچنیــن ارتبــاط معنــی داری بیــن ســن، فشــار خــون سیســتولیک، ضربــان قلــب و مشــکالت نورولوژیکــی با 

فیبریالســیون دهلیــزی وجــود داشــت.

نتیجــه گیــری : بــا توجــه به شــیوع بــاالی وقفــه تنفســی و فیبریالســیون دهلیــزی، بدیهی اســت کــه از روش هــای غربالگــری برای شناســایی 
بیمــاران بــرای کاهــش عوامــل خطــر در آنهــا اســتفاده شــود. همچنیــن با توجــه به شــیوع همزمانــي AF و پــرکاري تیرویــدي در مطالعــات، می 
تــوان بــا کــم کــردن عوامــل تشــدید کننــده آن ماننــد دوری از اســترس و اضطــراب و ســیگار تــا حــدی از ایــن عارضــه قلبــی جلــو گیــری کرد.

واژگان کلیدي: ف ی ب ری الس ی ون  ده ل ی زی ، آری ت م ی  ق ل ب ی ، عوامل خطر، اپیدمیولوژی
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 شیوع اختالالت خوردن وعوامل موثربرآن در دانشجویان دانشگاه علوم 

پزشکی تهران سال95

نگاراکبری سومار1، بیرام بی بی بیات2، حمید صالحی نیا 3 ، ندا احمدزاده4

1 )نگاراکبری( دانشجوی کارشناسی ارشد، آموزش بهداشت وارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران/ مرکزپژوهش 
های علمی دانشجویان 

2دانشجوی کارشناسی ارشد، آموزش بهداشت وارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران/ مرکزپژوهش های علمی 
دانشجویان 

3 دانشجوی دکترای تخصصی، آمارو اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران/مرکزپژوهشهای علمی دانشجویان
4 دانشجوی کارشناسی ارشد، آموزش بهداشت وارتقاءسالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران/مرکزپژوهش های علمی 

دانشجویان
negarakbari8192@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف:  اختــالالت خــوردن یکــی از اختــالالت شــایع روان تنــی بــه شــمار میــرود کــه بــه تغییــر مصــرف یــا جــذب غــذا 
منجــر میشــود وســالمت جســمانی یــا عملکــرد روانــی – اجتماعــی را مختــل میکنــد .ازآنجاییکــه ایــن اختــالالت ســومین علــت بیمــاری 
درجمعیــت جــوان میباشــد وهمچنیــن شــیوع آن در دهــه هــای اخیــر درایــران روبــه افزایــش اســت، ایــن مطالعــه بــه منظورتعییــن شــیوع 

اختــالالت خــوردن و عوامــل موثربــرآن دردانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران  در ســال95 انجــام شــده اســت.

مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضربــه صــورت مقطعــی- تحلیلــی و بــرروی350 دانشــجوی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران کــه بــه 
روش نمونــه گیــری تصــادی طبقــه ای انتخــاب شــدند انجــام گرفــت . جهــت شناســایی اختــالالت خــوردن درافــراد در معــرض خطــر 
آن ازپرسشــنامه Eat-26 اســتفاده شــد. همچنیــن متغیرهــای دموگرافیــک توســط پرسشــنامه و قــد و وزن توســط قدســنج و تــرازوی 
ــر  ــی داری کمت ــل داده هــا از آزمــون کای دو ضریــب همبســتگی در ســطح معن ــه وتحلی ــری شــد. جهــت تجزی ــدازه گی ــال ان دیجیت

از 0/05 درنــرم افــزار 18spss اســتفاده گردیــد.

یافتــه هــا: میانگیــن ســنی افــراد مــورد مطالعــه برابــر بــا 24/09 و بــا انحــراف معیــار 3/19 بــود و از نظــر جنســیت ، 32/3 درصــد پســر 
و مابقــی دختــر بودنــد. درایــن مطالعــه 7,4درصــد)26 نفــر( درمعــرض اختــالالت خــوردن بودنــد. درایــن مطالعــه 6نفر)درصــد1,76( 
بــه بــی اشــتهایی عصبــی ، 9نفر)2,57درصــد( بــه پرخــوری عصبــی مبتالبودنــد. بیــن شــیوع اختــالالت خــوردن و ســن رابطــه مثبــت 
ــد   ــالالت خــوردن مشــاهده گردی ــه وزن داشــتند  بیشــترین شــیوع اخت ــرادی کــه اضاف ــن  در اف ــد )P0/03)،  همچنی مشــاهده  گردی

(P0/03(

نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن پژوهــش همســو بــا دیگرمطالعــات انجــام گرفتــه میباشــد و اضافــه وزن میتوانــد یکــی از عوامــل پیش ســاز 
ایــن اختــالالت باشــد وهمچنیــن اختــالالت خــوردن دردانشــجویان دخترشــیوع بیشــتری دارد کــه احتمــال میرودبــه دلیــل تاثیرپذیــری 
ازفرهنــگ غــرب و الگوهــای تغذیــه ای نامناســب باشــد. بررســی ســایر عوامــل همچــون طبقــه اجتماعــی ، وضعیــت اقتصــادی وعوامــل 

خانوادگــی و اجتماعــی موثــر درایجــاد و پیشــرفت اختــالالت خــوردن الزم میباشــد.

واژگان کلیدي: اختالالت خوردن ، پرخوری عصبی، بی اشتهایی عصبی ، دانشجویان.
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 بررسی اپیدمیولوژی سرطان های رایج در زنان ایرانی و روند تغییرات 

بروز آن در ده اخیر

محمد دالیی میالن1 ،فاطمه ذهبی اردکانی 2، احمد رضا محمد پور 3، ٬ شهره جوادپور4

1 دانشجوی کارشناسی پرستاری٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران 
2 دانشجوی تخصص بیهوشی٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران

3 دانشجوی کارشناسی هوشبری٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران
4 عضو هیئت علمی، کارشناس ارشد پرستاری ٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران

 چکیده

زمینــه و هــدف: ســرطان یکــی از شــایع تریــن علــت مــرگ و میــر در دنیــا هســت و ســومین عامــل مــرگ ومیــر در ایــران محســوب 
مــی شــود و میــزان و بــروز ان در حــال افزایــش مــی باشــد وســاالنه بیــش از هشــت میلیــون مــرگ درجهــان در اثــر ســرطان اتفــاق مــی 
میرنــد کــه نیمــی از ایــن آمــار هــا مربــوط بــه زنــان محســوب مــی شــود و عوامــل مختلفــی در ایجــاد ســرطان نقــش دارد و لــذا پژوهــش 

حاضــر بــا هــدف » بررســی اپیدمیولوژیکــی ســرطان هــای رایــج در زنــان ایرانــی صــورت گرفتــه اســت.

 در ده اخیــر میــزان میــزان بــروز انــواع ســرطان هــای مختلــف در زنــان شــیوع بیشــتری پیــدا کــرده اســت هــدف ایــن پژوهــش بررســی 
میــزان ســرطان هــای رایــج در زنانــی ایرانــی در ده اخیــر صــورت گرفتــه اســت.

 SCOPUS, ــی ــای اطالعات ــتجو در پایگاه ــق جس ــق از طری ــع و عمی ــی جام ــرور حکای ــن مطالعه،م ــا: در ای ــواد و روش ه م
PUBMED, PROQUEST,SCIENCE DIRECT, ISC, IRANDOC, MAGIRAN بــا واژگان کلیــدی ســرطان 

٬ زنــان ایــران ٬ بــروز و بــدون محدودیــت ســال انجــام شــد

یافتــه هــا: بــا بررســی حکایــی کامــل و جامــع از مقــاالت مختلــف بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه  میــزان ســرطان هــای رایــج در زنــان 
ایرانــی از ســال 1385 تــا 95 بــه ترتیــب شــامل ســرطان هــای پســتان ، پوســت ، کولورکتــال ، معــده ، تخمــدان و رحــم بــوده اســت و 

ایــن آمــار هــا روز بــه روز بیشــتر مــی شــود و بایــد بــه آن بیشــتر توجــه شــود.

نتیجــه گیــری : بــا توجــه بــه ایــن کــه ســرطان هــا بــه صــورت روز افزونــی در جامعــه مــا درحــال گســترش اســت.با بــه کارگیــری 
برنامــه هــای پیشــگیرانه و غربالگــری هــا در کاهــش ایــن بیمــاری مــی توانــد مفیــد باشــد و برنامــه ریــزی هــای بهداشــتی و آگاه ســازی 

عمومــی نیــز مــی توانــد در ایــن زمینــه مفیــد باشــد.

 واژگان کلیدي: سرطان ، زنان ایرانی ، اپیدمیولوژی



ا�ید��و�وژی

31

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

بررسی شیوع تب مالت در کودکان و نوجوانان شهرستان دیوان دره در 

سال 94-1391

مجتبی عبدی1،  هادی جلیلوند2 ، دلنیا نیکوی2 ، هادی رضایی3 ، متینه پوررحیمی4

1- )نویسنده ی مسئول( کارشناسی پرستاری، کمیته پژوهشی دانشجویی، شاخه دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 
تهران، ایران

تهران- بزرگراه شهید همت- جنب برج میالد- دانشگاه علوم پزشکی ایران
2-کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته پژوهشی دانشجویی، شاخه دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3-کارشناسی بهداشت عمومی، واحد بیماری های مرکز بهداشت شهرستان دیواندره ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
کردستان، کردستان، ایران

4- کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کمیته پژوهشی دانشجویی، شاخه دانشکده ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
prof.m.abdi@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف:  تــب مالــت یــک بیمــاری مشــترک انســان و دام اســت و اولین بــار در ســال 1932 در ایران تشــخیص داده شــد. کــودک بازه 
ی ســنی 2 الــی 12 ســال و نوجــوان بــازه ی ســنی 13 الــی 18 ســال را شــامل مــی شــود. کــودکان و نوجوانــان بــه علت شــرایط ســنی خــود دارای 

اهمیــت زیــادی بــرای آینــده کشــور هســتند، فلــذا پژوهــش حاضر بــا هدف بررســی شــیوع بروســلوز در این قشــر از جامعــه انجــام گردید.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع مقطعــی تحلیلــی اســت کــه در ســال هــای 94-1391 صــورت پذیرفــت . روش نمونــه گیــری مراجعه 
بــه مرکــز بهداشــت شهرســتان دیــوان دره بــود و ســپس مــا اطالعــات را اســتخراج کردیــم. بــراي انجــام عملیــات آمــاري و همچنیــن ترســیم 

نمودارهــا از نــرم افــزار Graph Pad PRISM  نســخه 6 اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: 35 کــودک و 74 نوجــوان در ایــن پژوهــش شناســایی گردیدند که میانگیــن ســنی آن هــا بــه ترتیــب 3,24 ±7,88 و 1,56 16,25± 
بودهاســت.همچنین فراوانــی پســر و دختــر بــه ترتیــب در کــودکان 6 دختــر و 29 پســر و در نوجوانــان 23 دختــر و 51 پســر بــوده است.نســبت 
ــر  ــا دام در یــک ســال قبــل ، 90 نفــر اســتفاده از محصــوالت غی ــه طــور کلــی 2,79 مــی باشــد. 93 نفــر تمــاس ب ــران ب ــه دخت ابتــال پســران ب
پاســتوریزه در یــک ســال قبــل و 19 نفــر ابتالییکــی از اعضــای خانــواده خــود در یــک ســال گذشــته را گــزارش داده انــد. بــا ایــن حــال 4 نفــر 
ــواده در  ــا ســابقه ابتــال در خان ــا اســتفاده از محصــوالت غیــر پاســتوریزه در یــک ســال قبــل ی ــا دام در یــک ســال قبــل ی ــه تمــاس ب هیچگون
یــک ســال قبــل را گــزارش نــداده انــد. میــزان گــزارش ابتــال بــه تب مالــت بیــن ســال و ســن نمونــه هــا )r= -0,2313  و P>0,0155( و ســابقه ابتال 

ــواده)r= -0,2629  و P>0,0046( رابطــه ی عکــس وجــود داشــت. در خان

نتیجــه گیــری: از یافتــه هــای ایــن پژوهــش اســتخراج مــی گــردد کــه از ســال 1391 تــا ســال 1393 بــا یــک رشــد در میــزان ابتــال بــه تــب 
مالــت مواجــه بودیــم کــه ایــن میــزان در ســال 1394 بســیار کاهــش یافــت. همچنیــن بــا گذشــت ســال هــا از 1391 بــه ســمت 1394 میــزان ابتــال 
در ســن هــای باالتــر کاهــش پیــدا کــرده اســت و میتــوان ایــن مســئله را از سیاســت گــزاری هــای انجام شــده بــرای پیشــگیری از این موضــوع در 
نظــر گرفــت امــا همچنــان هیــچ غربالگــری ای از حیواناتــی ماننــد ســگ گلــه و گربــه هــا بــرای بررســی آلودگی آنــان به تــب مالت یــا پیگیری 
پیرامــون ارتبــاط انســان هــا بــا ایــن موجــودات صــورت نگرفتــه اســت کــه میتوانیکــی از عوامــل شکســت ریشــه کــن شــدن تــب مالــت در ایران 

دانست.

واژگان کلیدي: شیوع ، کودک ، نوجوان ، دیواندره ، تب مالت
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بررسی و تحلیل چگونگی انتشار بیماری سل در محیط GIS ) مطالعه 

موردی: استان کردستان(

شرمین کریمی 1، شاهده کریمی *2

1 کارشناسی ارشد، گروه GIS RS، دانشکده محیط زیست، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
2 دندانپزشک، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شهید بهشتی

Karimi.sharmin@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: سیســتم اطالعــات جغرافیایــي را مي تــوان بــه عنــوان علــم مدیریــت داده هــا  و مکانــي تعریــف کــرد کــه وظیفــه 
ــر عهــده دارد. چنیــن ویژگي هایــي موجــب شــده اســت کــه  ــي را ب ــه و تحلیــل و نمایــش داده هــاي مکان اخــذ، ذخیره ســازي، تجزی
GIS بــه عنــوان وســیله اي کــه توانایــي تصمیم گیــري را افزایــش مي دهــد، شــناخته شــود. امــروزه سیســتم هاي اطالعــات جغرافیایــي 
ــاي  ــیاري از پروژه ه ــي در بس ــري اصل ــروزه GIS، عنص ــد. ام ــدا کرده ان ــکي پی ــوم پزش ــاي عل ــددي در گرایش ه ــاي متع کاربرده

ــوژي، محســوب مي شــود.  ــي و اپیدمیول ســالمت عموم

نقشــه بیمــاری عبــارت اســت از پراکندگــی جغرافیایــی یــک بیمــاری در یــک جمعیــت. از طریــق تلفیــق آنالیزهــای مکانــی، آمــاری 
و مــکان- آمــاری در سیســتم اطالعــات جغرافیایــی می تــوان تجمــع جمعیــت مبتــال در مــکان، تغییــرات وضعیــت بهداشــتی، شــیوع 
ــی انتشــار بیمــاری از روی نقشــه ها، کانون هــای خطــر بیمــاری، مناطــق مســتعد و  یــک بیمــاری خــاص، اپیدمی هــا، جهــت جغرافیای
جهــت شــیوع بیمــاری را تشــخیص داد.هــدف ایــن پژوهــش تحلیــل و بررســي بیمــاري واگیــردار ســل و تهیــه نقشــه های مــورد نظــر در 

ــازه زمانــی 5 ســال )1390- 1394( مي باشــد. محــدوده اســتان کردســتان در محیــط GIS  در ب

مــواد و روش هــا: بدیــن منظــور داده هــاي تعــداد بیمــاران ســل در محــدوده مــورد مطالعــه جمــع آوري و در ادامــه ایــن داده هــا  
ــترش و  ــه های گس ــي و نقش ــط GIS بررس ــاري در محی ــن بیم ــترش ای ــدند و گس ــازي ش ــزار GIS آماده س ــرم اف ــه ن ــت ورود ب جه

انتشــار بیمــاری در بــازه زمانــی 5 ســال تهیــه شــد.

یافته ها: در انتها نقشه های گسترش بیماری سل به تفکیک شهرستان ها در 5 سال متوالی تهیه شد.

نتیجه گیــری: در انتهــا نتایــج و گســترش بیمــاری مــورد نظــر ارائــه شــد و مــی تــوان گفــت بیشــترین گســترش بیمــاری در شــهرهای 
ســنندج و کامیــاران مــی باشــد.

 GIS ،واژگان کلیدی: سل، داده های مکانی
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تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر تلگرام بر خود مراقبتی مادران فشارخونی 

در شمیران تهران

محمد حسین دلشاد1، علیرضا حیدرنیا *2، فاطمه پورحاجی3     

1 دانشجوي دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، گروه آموزش بهداشت ، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربیت مدرس/ تهران/ 
ایران.

2 استاد ،گروه آموزش بهداشت ، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربیت مدرس/ تهران/ ایران.
 Hidarnia@modares.ac.ir 

3 دانشجوي دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، گروه آموزش بهداشت ، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربیت مدرس/ 
تهران/ ایران. شخصی(

چکیده 

زمینــه و هــدف: فشــارخون یکــی از شــایع تریــن بیمــاری هــای مزمــن در جهــان و فشــارخون بــاال یکــی از ســه علــت اصلــي مــرگ 
ــه  ــت و ازجمل ــي اس ــام خودمراقبت ــدم انج ــارخونی ع ــاران فش ــر بیم ــرگ و می ــاز م ــل زمینهس ــن عام ــت. مهمتری ــران اس ــادران درای م
عوامــل تأثیرگــذار بــر ارتقــاي خودمراقبتــي، افزایــش دانــش و آگاهــي بیمــاران بــا اســتفاده از روش هــاي آموزشــي مختلــف اســت. 
ایــن مطالعــه باهــدف تعییــن تاثیــر برنامــه آموزشــی مبتنــی بــر تلگــرام بــر خودمراقبتــی مــادران فشــارخونی شــمیران تهــران طراحــی و 

اجــرا شــده اســت.

ــه  ــا توجــه ب مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر بــر روي 120 نفــر ازمــادران مبتــال بــه فشــارخون شــمیران انجــام شــد. بیمــاران ب
معیارهــاي ورود بــه مطالعــه و بــه روش نمونــه گیــري آســان انتخــاب و بهصــورت تصادفــی بــه دو گــروه 60 نفــره مداخلــه و کنتــرل 
ــی بیمــاران  ــزار گــردآوري داده هــا، پرسشــنامه هــای اطالعــات جمعیــت شــناختی، آگاهــی، نگــرش و خودمراقبت تقســیم شــدند. اب
ــه  ــه ب ــورت روزان ــه ص ــه و ب ــار هفت ــدت چه ــه م ــی ب ــام آموزش ــد و پی ــل ش ــروه تکمی ــر دو گ ــراي ه ــنامه ب ــود. پرسش ــارخونی ب فش
مشــارکتکنندگان گــروه مداخلــه ارســال شــد. دو مــاه پــس از مداخلــه آموزشــی، پرسشــنامه پــس آزمــون بــرای مشــارکت کنندگان 
هــر دو گــروه مداخلــه و شــاهد تکمیــل شــد. داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS 19 و آزمونهــاي آمــاری کای دو،  t مســتقل، 

t زوجــی و مــن ویتنــی مــورد تجزیــه وتحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: یافته هــاي مطالعــه نشـــــان داد کــه بعــد از آمــوزش تلگرامــی، میانگیــن نمــرات آگاهــی، نگــرش و خودمراقبتــی و ابعــاد 
آن )رعایــت تمریــن ورزشــی، خودپایشــی فشــارخون و مراقبــت از خــود( بیــن دو گــروه مداخلــه و شــاهد تفــاوت آمــاري معنــا داري 
داشــــت )P>0/001( میانگیــن نمــرات ابعــاد تمریــن ورزشــی و مصــرف منظــم دارو  بعــد از مداخلــه، بیــن دو گــروه مداخلــه و شــاهد 

.)P<0/05(تفاوت آمــاري معنــاداری نداشــت

نتیجــه گیــری: نتایــج ایــن مطالعــه حاکــی از اثربخشــی مداخلــه آموزشــی از طریــق تلگــرام در مــورد مــادران فشــارخونی اســت کــه 
بــا توجــه بــه مزایــای ایــن روش از قبیــل مقــرون بــه صرفــه بــودن و دسترســی آســان، الزم اســت بیشــازپیش موردتوجــه قــرار گرفتــه 

شــود.

واژگان کلیدي: پرفشاري خون، مادران، خودمراقبتی
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ارزیابی اپیدمیولوژیک کم خوني فقر آهن در اطفال مراجعه کننده  به 

مراکز درمانی: مرور سیستماتیک

مصطفی مدملی1، مرضیه عباس زاده علی آباد2،یعقوب مدملی3، مرضیه بیگم بیگدلی شاملو4

1.دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
2.دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3. دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
4. کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران  

چکیده

 کــم خونــي فقــر آهــن شــایعترین بیمــاري خونــي دوران شــیرخوارگي و کودکــي مــي باشــد و فقــر آهــن بــا یــا بــدون کــم خونــي، 
ــب توبولهــاي پروگزیمــال و  ــر آهــن ســبب تخری ــي فق ــي دهــد. کــم خون ــرار م ــر ق ــي در کــودکان را تحــت تاثی رشــد و نمــو ذهن
ــن  ــاد ای ــي در ایج ــل اصل ــوان عام ــه عن ــي ب ــود و هیپوکس ــي ش ــا م ــه ه ــس کلی ــا در کورتک ــراف توبوله ــاي اط ــم فض ــش حج افزای

ــرات مطــرح اســت. تغیی

ــن،  ــای مزم ــه عفونته ــد ک ــوده، هرچن ــن ب ــر آه ــز فق ــودکان نی ــی در ک ــم خون ــت ک ــن عل ــایع تری ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ــدف : ب ه
آلودگــی هــای انگلــی و بیماریهــای مــادر زادی نیــز مــی تواننــد از علــل کــم خونــی باشــند. بنابرایــن ایــن مطالعــه بــا هــدف ارزیابــی 

ــی انجــام شــد. ــه مراکــز درمان ــده  ب ــي فقــر آهــن اطفــال مراجعــه کنن اپیدمیولوژیــک کــم خون

 magiran، Sid، ــر علمــی ــدی از ســایت هــای معتب ــا بررســی و جمــع بن ــه مــروری اســت کــه ب روش کار : مطالعــه حاضــر مقال
 Anemia, و بــا کلیــدواژه هــای کــم خونــی، فقر آهــن، اطفال Google scholar و موتورجســتجوی iranmedex و PubMed

iron deficiency, children طــی ســال هــای 1992 تــا 2016 انجــام شــد.

  یافتــه هــا: مطالعــات انجــام شــده نشــان داد کــه تــا8 درصــداز آنــان غلظــت هموگلوبیــن کمتــر از 11 گــرم در دســي لیتــر و تــا 42 
ــات،  ــر از 15 درصــد داشــتند. بیــن مصــرف ناکافــي گــروه غذایــي گوشــت، حبوب درصــد کــودکان درصــد اشــباع ترانســفرین کمت
تخــم مــرغ و مغزهــا، و ابتــال بــه کــم  خونــي رابطــه معنــي  دار آمــاري وجــود داشــت. همچنیــن دریافــت آهــن در ســه ماهــه اول، دوم 
ــا 54,5 , 10,4 و 22,7 درصــد پاییــن تــر از RDA  (Recommended Dietary Allowance )قــرار  ــه ترتیــب در ت و ســوم ب
ــر  ــه قطــره آهــن اثــر مســتقیم معنــي داري ب ــراي تغذیــه کــودک، دسترســي ب داشــت .متغیرهــاي دانــش، نگــرش، توصیــه دیگــران ب
ــر کــم  ــر متغی ــي داري ب ــر مســتقیم معن ــده، اث ــن رفتارهــاي پیشــگیري کنن ــر آهــن کــودکان داشــته، و همچنی ــار پیشــگیري از فق رفت

خونــي دارنــد.

نتیجــه گیــری: پیگیــري عارضــه شــایع فقــر آهــن ، آمــوزش پیشــگیري و درمــان مــي توانــد خطــرات و عــوارض آن از جملــه تاخیــر 
رشــد ، ابتــال بــه بیماریهــا و افــت تحصیلــي را در کــودکان خصوصــاً در ســنین پائیــن تــر و خانــواده هــاي کــم در آمــد کاهــش دهــد 
بــا توجــه بــه عــوارض بیمــاري، شناســایي بیمــاري، بــه خصــوص در ســنین شــیر خــواری اهمیــت زیــادي دارد. همچنیــن توصیــه میشــود 

مــادران در زمــان بــارداری بــر اســتفاده از آهــن بــه ویــژه مصــرف گوشــت توجــه کننــد.

واژگان کلیدي: مسمومیت، اطفال، اپیدمیولوژی
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ارزیابی اپیدمیولوژیک وضعیت بیماری ماالریا در مراجعه کنندگان به 

مراکز درمانی:مرور سیستماتیک

مرضیه عباس زاده علی آباد1، عابدین ایران پور2

1. دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی کرمان، کمیته تحقیقات دانشجویی 
2. دکتری اتخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی کرمان

چکیده

زمینــه و هــدف: ماالریــا بیمــاري اســت کــه از طریــق پشــه منتقــل مــي شــود کــه ســاالنه باعــث مــرگ بیــش از 1 میلیــون نفــر در 
جهــان مــي شــود. ابتــالي بــه ایــن بیمــاري ضربــات اقتصــادي زیــادي را بــه دولــت وارد مــي ســازد. در کشــور مــا نیــز بیمــاري ماالریــا 

یــک بیمــاری بومــی بــوده و هنوزیکــي از مشــکالت و معضــالت بهداشــتي اســت.

pubmed روش کار: مطالعــه حاضــر مقالــه مــروری اســت کــه بــا بررســی و جمع بنــدی مقاله هــای متعــدد از ســایتهای معتبــر علمــی
sid,magiran,iranmedex,embase, و موتــور جســتجوی googleschoolar بــدون محدودیــت زمانــی و بــا کلیــد واژه های 

اپیدمیولــوژی، ماالریــا، پالســمودیوم Epidemiology, malaria, Plasmodium طــی ســالهای 1988 تــا 2010 انجــام شــد.

هــدف: بــا توجــه بــه وجــود پیشــرفت هــاي علمــي در زمینــه انــگل شناســي و حشــره شناســي و نیــز وجــود داروهــا و ســموم مختلــف، 
بیمــاري ماالریــا هنــوز هــم از اهمیــت ویــژه اي در بیــن بیمــاري هــاي انگلــي برخــوردار اســت. پــس ایــن مطالعــه بــا هــدف از مطالعــه 

بررســی وضعیــت اپیدمیولوژیــک بیمــاری ماالریــا طــی چنــد ســال اخیــر در کشــور مــی باشــد.

ــا 13,2  ــد. ت ــر ش ــتر از)90%( ذک ــده بیش ــال ش ــردان مبت ــداد م ــا تع ــش ه ــر پژوه ــه در اکث ــان داد ک ــات نش ــی مطالع ــا: بررس ــه ه یافت
درصــد از مــوارد بیمــاري از طریــق فعالیــت هــاي اکتیــو و بیــن 88-86 درصــد از طریــق پاســیو شناســایي شــده انــد. در بیمــاران مبتــال 
شــده مشــخص شــد کــه بیشــتر از 90% مــوارد آلودگــی بــه پالســمودیوم ویواکــس داشــته انــد. بیشــترین درصــد مبتالیــان در افــراد 

از قشــر 

کارگــر و مهاجــر )افغانــي( و کمتریــن درصــد نیــز بــه صــورت محلــي و یــا از طریــق مســافرت بــوده اســت. بیشــترین اســتان هــای دارای 
شــیوع بــاال ماالریــا مازنــدران و بندرعبــاس بــود. و طــی چندســال اخیــر نیــز ماالریــا ســیر نزولــی بیشــتر از 70 درصــد داشــته اســت.

 نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه مــوارد ماالریــا ســیری نزولــی داشــته و غالــب مــوارد ثبــت شــده از الگویــی وارداتــی برخــوردار 
بــوده انــد، بنابرایــن وجــود شــرایط مناســب محیطــی در برخــی از نواحــی اعمــال مراقبــت هــای بهداشــتی جهــت تشــخیص ودرمــان بــه 

ــر  ــاب ناپذی ــی اجتن ــه از ضرورت ــی روی ــرل ورود و ممانعــت از مهاجــرت ب ــن کنت ــه وهمچنی ــاع بیگان ــژه در اتب ــه وی ــگام بیمــاری ب هن
ــه میشــود. ــی وپرســنل بهداشــتی و ســایر عمــوم توصی ــه آمــوزش کارگــران فصل برخــوردار اســت.همچنین ب

واژگان کلیدي: اپیدمیواوژی، ماالریا، پالسمودیوم
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وضعیت سالمت دهان و دندان سالمندان شهر یزد

جعفر روایی*1، شمس الدین نامجو2 ، سید وحید ملک حسینی3، طاهره شاکری1،سمانه مظفریان4 

1- کارشناس ارشد سالمت سالمندی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2- دانشجوی دکترای سالمند شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

3- دانشجو دندان پزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
4- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

*کارشناس ارشد سالمت سالمندی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 
 ravaeijafar@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف:  ســالمندي فرآینــدي زیســت شــناختي اســت کــه بــا تغییــرات بیولوژیکــي و عملکــردي در بافــت هــا و انــدام هــاي 
بــدن از جملــه خرابــي دنــدان هــا و از دســت دادن آنهــا همــراه اســت. از آنجایــي کــه ســالمت دهــان و دنــدان نقــش مهمــي در تعییــن 
الگوهــاي دریافــت غــذا، چگونگــي بــرآورده شــدن نیازهــاي تغذیــه اي و در نتیجــه ســالمت ســالمندان و کیفیــت زندگــي آنــان ایفــا 
مــي نمایــد؛ لــذا ایــن مطالعــه بــه منظــور تعییــن وضعیــت ســالمت دنــدان هــاي ســالمندان و ارتبــاط آن بــا کیفیــت زندگــی در ســالمندان 

شــهر یــزد صــورت گرفــت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه توصیفــی و تحلیلــی بــر روی  210 ســالمند شــهر یــزد انجــام شــده اســت کــه بــه صــورت تصادفــی 
ــه درب منــازل تکمیــل گردیــد. داده هــا   ــا مراجعــه ب ــود کــه ب ــزار جمــع آوری داده هــا پرسشــنامه ب ــد. اب ســاده وارد مطالعــه شــده ان
ــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS_22 و آزمــون هــای تــی، آنالیــز واریانــس، همبســتگی پیرســون وآمــار توصیفــی مــورد تجزیــه و  ب

تحلیــل قــرار گرفتنــد.

ــان تشــکیل  ــود کــه 60/5 درصــد از ســالمندان را زن ــن ســنی  ســالمندان مــورد بررســی  5/62 ± 67/22 ســال  ب ــا: میانگی ــه ه یافت
ــد  ــردان 39/8 درص ــهم م ــد و س ــان 44/1 درص ــهم زن ــان س ــن می ــه در ای ــد ک ــدان بودن ــی دن ــالمندان ب ــد س ــد. 57/6 درص ــی دانن م
بــود. میانگیــن نمــره شــاخص DMFT 4/76± 20/33 بــود. همبســتگی بیــن شــاخص DMFT و ســن )r =-0/334 وp>0/001( و 

ــود. ــی دار ب ــوس  و معن ــاخص r =-0/542( DMFT وp>0/001(معک ــی و ش ــت زندگ ــن کیفی ــتگی بی همبس

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده کــه بیانگــر وضعیــت نامناســب ســالمت دهــان و دنــدان ســامندان یــزد بــوده و 
از طرفــی وجــود رابطــه معکــوس بیــن وضعیــت ســالمت دهــان و دنــدان ســالمندان بــا کیفیــت زندگــی، الزم اســت کــه مســئوالن و 
سیاســت گــذاران بهداشــتی در جهــت آمــوزش و ارائــه خدمــات ســالمت دهــان بــه صــورت گســترده برنامــه هایــی جهــت مداخلــه 

طراحــی نمایــد.

واژگان کلیدي: سالمت دهان و دندان، کیفیت زندگی، سالمندان، شهر یزد
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بررسی اپیدمیولوژی بهداشت روان در ایران

فریبا کشاورز1*  کریم کشاورز 2، محمد سعید غالمی 3 ،  محمد دالیی میالن 4

1-دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران 2-دانشجوی کارشناسی 
پرستاری، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان،فارس،ایران

3-دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون،عضو کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران
4-دانشجوی کارشناسی پرستاری، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران

keshavarz71f@yahoo.com 

چکیده 

زمینــه و هــدف : در بیشــتر کشــورهای جهــان، از جملــه ایــران بــه دلیــل صنعتــی شــدن و افزایــش اســترس هــا بــه مقــدار زیــادی بــر 
مســائل و مشــکالت روانی-اجتماعــی جوامــع افــزوده شــده و ســالمت عمومــی را در ایــن کشــور هــا تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. بــه 
طــوری کــه مــی تــوان شــاهد تغییــرات اپیدمیولــوژی بیمــاری هــا ونیــاز هــای بهداشــتی افــراد در ایــن جوامــع بــود. بهداشــت و ســالمت 
روان نیــز یکــي از مهمتریــن موضوعــات ســالمت عمومــي اســت کــه بــه طــور جــدی در نظــام ســالمت تاثیــر گــذار مــی باشــد . بنابراین 

مطالعــه حاضربــا هــدف بررســی اپیدمیولــوژی بهداشــت روان در کشــور ایــران ، انجــام گرفتــه اســت .

ــی  ــی و خارج ــاالت داخل ــن مق ــتفاده ازجدیدتری ــا اس ــه ب ــد ک ــی باش ــروری م ــه م ــک مطالع ــش ی ــن پژوه ــا: ای ــواد و روش ه م
و جســتجو در پایــگاه هــاي اطالعاتــي و ســایت هــای معتبــر از جملــه Medline, PubMed ، گــوگل، گــوگل اســکوالر، 
SID،magiran ، Iranmedex و ... ، انجــام شــده اســت.که درایــن روش 33 ســایت و مقالــه  مرتبــط بــا موضــوع بــا توجــه بــه کلیــد 
واژه هــای مناســب بدســت امــده و از ایــن میــان تعــداد 25 مقالــه مــورد  بررســی دقیــق قــرار گرفتــه اســت و ســپس یافتــه هــاي پژوهــش 

 اســتخراج  گردیــده اســت.

ــه یافتــه هــا، اپیدمیولــوژی اختــالالت روانــی در قســمت هــای مختلــف ایــران نشــان دهنــده نوســان میــزان  ــا توجــه ب ــه هــا : ب یافت
شــیوع ایــن اختــالالت مــی باشــد و ایــن نوســانات را بــه دلیــل تفـــاوت در روش نمونــه گیــري، متفــاوت بــودن تکنیــک هــاي مصاحبــه 
و طبقــه بنــدي هــای تشــخیصي بســیار متفــاوت دانســته انــد. همچنیــن مطالعــات انجــام شــده در زمینــه بررســي بهداشــت و ســالمت 
روان ،ایــران را بــا توجــه بــه زمــان انجــام مطالعــات مختلــف در ایــن زمینــه بــه دو دوره تقســیم نمــوده اســت .دوره هایــی کــه شــیوع 
اختــالالت روانــی بــه دلیــل کــم بــودن تنــش هــای روانــی کمتــر بــوده و دوره هایــی کــه بــا افزایــش تنــش هــای روانــی و مشــکالت 
مختلــف، شــیوع ایــن اختــالالت افزایــش پیــدا کــرده اســت . برطبــق آمــار و اطالعــات حاصــل از مقــاالت مختلــف شــیوع اختــالالت 

روانــی در اســتان هایــی چــون تهران،کاشــان ،گیــالن نیــز درصــد باالیــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت .

ــه  ــی در جوامــع مختلــف از جمل ــر اختــالالت روان ــری: مطالعــات مختلــف نشــان مــی دهــد کــه طــی ســال هــای اخی  نتیجــه گی
ایــران افزایــش یافتــه و همچنیــن  بــا توجــه بــه اینکــه در ایــران ســالمت روان بیشــتر متوجــه درمــان بــوده و بــه پیشــگیری و بــاز توانــی 
توجــه کمتــری مــی شــود . لــذا ضــروری بــه نظــر مــی رســد کــه بــا افزایــش ســهم تحقیقــات در زمینــه بهداشــت روان هرچــه ســریع تــر 
نســبت بــه شــناخت عوامــل تاثیــر گــذار در افزایــش شــیوع ایــن اختــالالت اقــدام شــود و بــا اتخــاذ راه کارهــای مناســب جهــت کنتــرل 

وضعیــت بهداشــت روان ایــران، گام هــای موثــری برداشــته شــود.

واژگان کلیدی : اپیدمیولوژی، تاریخچه، بهداشت روان ، ایران
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بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک سرطان کولورکتال در ایران

علی قره خان1، علی خبازی2، پرنیا سیدحاتمی3، احمد واحدنصیری4

1 دانشجوی کارشناسی پیوسته، پرستاری، دانشکده علوم پزشکی مراغه، کمیته تحقیقات دانشحویی، مراغه، ایران
2و3و4 دانشجوی کارشناسی پیوسته، اتاق عمل، دانشکده علوم پزشکی مراغه، کمیته تحقیقات دانشحویی، مراغه، ایران

ahmad.vahednasiri@yahoo.com 

چکیده

ــتند. در  ــی هس ــت عموم ــده بهداش ــائل نگران کنن ــرطان ها واز مس ــایع ترین س ــا از ش ــوارش در دنی ــتگاه گ ــرطان های دس ــه: س مقدم
ــه علــت  ــال ب ــروز ســرطان کولورکت ــال از ســرطان های شــایع دســتگاه گوارشــی محســوب می شــود. ب ــان، ســرطان کولورکت ایــن می
وابســتگی شــدید بــه عوامــل محیطــی، توزیــع جغرافیایــی بســیار متفاوتــی دارد؛ بــه همیــن جهــت شــیوع آن در کشــورهای مختلــف 
ــای غربالگــری دارد و در  ــا و برنامه ه ــر روش ه ــر مهمــی ب ــال تأثی ــک ســرطان کولورکت ــت اپیدمیولوژی ــاوت اســت. فهــم وضعی متف

ــد. ــر جامعــه و بیمــار کمــک می کن ــار بیمــاری ب تشــخیص زودرس ســرطان و کاهــش ب

هدف: هدف مطالعه ی حاضر، بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک سرطان کولورکتال در ایران می باشد.

ــور جســتوجوگر  ــی )PubMed( و)SID( و موت ــق جســتوجو در پایگاه هــای اطالعات ــروری از طری ــن مطالعــه ی م روش کار: در ای
)Google Scholar( و بــا بهره بــردن از واژه هــای کلیــدی اپیدمیولوژی،ســرطان،کولورکتال و ایــران بــه مقــاالت دسترســی حاصــل 
ــود از  ــه متــن کامــل آنهــا میســر ب ــه کــه دسترســی ب ــا اســتفاده از عملگــر )AND( می باشــد. 17 مقال شــد. نحــوه ترکیــب واژگان ب
ســال 2000 تــا 2017 مــورد مطالعــه قــرار گرفــت کــه از 10 مقالــه در میــان آنهــا در ایــن مطالعــه ی مــروری بهــره کامــل گرفتــه شــد.

یافته هــا: براســاس مطالعــات در ســرطان کولورکتال،شــایع ترین محــل آناتومیــک درگیــری، کولــون چــپ و رکتــوم گــزارش شــده 
اســت. تومورهــا براســاس میــزان فراوانــی بــه ترتیــب از نــوع آدنوکارســینوم، لنفــوم و کارســینوم تمایــز نیافتــه بودنــد. نســبت ابتــالی 
مــردان بــه زنــان در ایــن بدخیمــی حــدود 1,5 می باشــد. فراوانــی مبتالیــان در رده هــای ســنی در مناطــق جغرافیایــی مختلــف متفــاوت 
بــوده ولــی بــه طــور متوســط 40 درصــد مبتالیــان در رده ســنی کمتــر از 50 ســال قــرار داشــتند. حــدود 30 درصــد از مبتالیــان ســرطان 
کولورکتــال دارای ســابقه خانوادگــی بودنــد کــه ایــن میــزان در مبتالیــان زیــر 50 ســال تــا حــدود 50 دردصــد می رســید. همچنیــن 
ــوده و تشــخیص آن دشــوار  طبــق یافته هــا ســرطان کولــون راســت برخــالف ســایر ســرطان های کولورکتــال دارای عالئــم مخفــی ب

اســت.

نتیجه گیــری: بــروز ســرطان کولورکتــال در ایــران در حــال افزایــش اســت و باتوجــه بــه اینکــه شــایع ترین محــل درگیــری رکتــوم 
ــز  ــد.و نی ــبی باش ــری مناس ــد روش غربالگ ــل می توان ــکوپی کام ــه کولونس ــبت ب ــر نس ــکوپی انعطاف پذی ــذا سیگموئیدوس ــد؛ ل می باش
باتوجــه بــه ســن پاییــن ابتــالءو ســابقه خانوداگــی قابــل توجه،شــیوع بــاال در آقایــان و پیشــرفته بــودن ســرطان های کولورکتال،توصیــه 

می گــردد برنامه هــای غربالگــری جهــت شناســایی زود هنــگام ســرطان کولورکتــال مــورد توجــه قــرار گیــرد.

واژگان کلیدی: اپیدمیولوژی،سرطان،کولورکتال،ایران
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   شیوع سرطان پستان و برخی عوامل مرتبط با آن در ایران یک مطالعه 

مروری نظامند

نویسندگان : راضیه شیرزادگان1 ، حامدنورالهی2، نوراله طاهری3، افسانه بیرانوند4

1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی،دانشکده پرستاری-مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم 
آباد،ایران 

2-دانشجوی کارشناسی پرستاری،دانشکده پرستاری-مامایی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم آباد، ایران
3-دکترای پرستاری ، استادیار ،عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان ، دانشکده  پرستاری  مامایی ،اهواز،ایران .

4- دکترای علوم شناختی ،  دانشکده پرستاری-مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، خرم آباد ، ایران
raziehshirzad07@gmail.com

چکیده

ــا محســوب  ــان سراســر دنی ــر ناشــی از ســرطان در زن ــی مرگ ومی ــت اصل ــن ســرطان شــایع در جهــان عل ــه و هدف:ســرطان پســتان دومی زمین
می گــردد . بــا عنایــت بــه ایــن امــر کــه ســرطان ســینه امــروزه بــه یــک مشــکل حــاد در جوامــع جهانــی تبدیل شــده و عوامــل مختلفــی در بــروز 
آن نقــش ایفــا می نماینــد لــذا مطالعــه مــروری حاضــر باهــدف بررســی شــیوع ســرطان پســتان و عوامــل خطــر مرتبــط بــا آن در ایــران انجام شــده 

پذیرفتــه اســت . 

 SID Iran, ــا کلیدواژه هــای شــیوع، ســرطان پســتان،  عوامــل خطــر پایگاه هــای داده ای فارســی ــه مــروری ب ــن مطالع ــا:در ای ــواد روش ه م
medex و خارجــی شــامل Pubmed ,Scopus ،Science direct , Ovid , دربــاره زمانــی 2000- 2017مــورد جســتجو قــرار گرفتنــد .از 
ــداد 30  ــق به طــور مســتقل تع ــات توســط دو محق ــه مطالع ــس از بررســی اولی ــد ، پ ــه دســت آم ــه ب ــداد50 مقال ــا جســتجو شــده تع ــان پایگاه ه می
مقالــه بــا خوانــدن عنــوان حــذف شــدند و درنهایــت تعــداد 20 مقالــه طبــق معیارهــای ورود بــه پژوهــش )دسترســی بــه متــن کامــل مقاالت،انتشــار 

مقــاالت دربــاره ی زمانــی 2017-2000و ..( انتخــاب و موردبررســی قــرار گرفتنــد . 

ــداد  ــورت تع ــات به ص ــی از مطالع ــود . برخ ــان ب ــن زن ــتان در بی ــرطان پس ــدی س ــا 33/21 درص ــیوع 9/50 ت ــان دهنده ی  ش ــا نش ــا: یافته ه یافته ه
ــا 120 نفــر در 100000 نفــر بیان شــده بود.دریــک مطالعــه  ــن 94/5  ت ــزان شــیوع،رقمی بی ــود کــه می ــه ســرطان پســتان انجام شــده ب نفــرات مبتالب
اکولوژیکــی رابطــه بیــن ســرطان پســتان و پارامترهایــی همچــون عــرض جغرافیایی،مواجهــه بــا نــور خورشــید و ویتامیــن D موردبررســی قرارگرفته 
ــزان شــیوع در عــرض جغرافیایــی 40-35 شامل:خراســان رضــوی، ســمنان،تهران،قزوین، ــود کــه  بیشــترین می ــود،در ایــن مطالعــه عنوان شــده ب ب

کردســتان،زنجان، آذربایجــان شــرقی و هســت . مــواردی ماننــد فعالیــت جســمانی نامنظــم یــا بی تحرکــی، BM باال،شــیردهی کمتــر از دو ســال 
ــات  ــی از مطالع ــه نیم ــت ک ــان هس ــتان در زن ــرطان پس ــه س ــال ب ــری در ابت ــل دیگ ــل دخی ــه عوام ــرطان ازجمل ــی س ــابقه ی فامیل ــدان ، س ــه فرزن ب

موردبررســی بــه آن اشــاره نمــوده بودنــد . 

نتیجه گیــری: شــایان ذکر اســت بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی ســرطان پســتان در زنــان ایرانــی تشــخیص و درمــان زودهنــگام بیمــاری حائــز اهمیــت 
بــوده ، هم چنیــن تدویــن برنامه هــای آموزشــی همگانــی درزمینــه خودآزمایــی پســتان و شــروع غربالگــری بــا ماموگرافــی توســط مراکــز بهداشــتی 
از ســوی مســئولین بهداشــت بایســتی موردتوجــه قــرار گیــرد. از طرفــی آموزش هــای الزم ازنظــر ســبک زندگــی شــامل :تغذیــه سالم،پیشــگیری 

از اضافــه وزن و چاقی،ترویــج وتشــویق تغذیــه بــا شــیر مادر،فعالیــت و تحــرک بیشــتر بــه ایــن افــراد نیــز ارائــه گــردد. 

واژگان کلیدی:سرطان پستان،عوامل خطر،زنان 
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شیوع عالئم وازوموتور و روانی در زنان یائسه ایرانی: یک مطالعه مروری 

سیستماتیک

مرضیه عزیزی1، انسیه فوالدی2، فروزان الیاسی3، فاطمه عبداللهی4، محسن اعرابی 5

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامائی و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامائی نسیبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
marziehazizi70@gmail.com

2 استادیار گروه بهداشت باروری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
3 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

4 استادیار گروه بهداشت، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
5  استادیار گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

چکیده
زمینــه: زنــان در ســنین یائســگی ممکــن اســت عالئــم مختلفــی را تجربــه کننــد کــه ســالمت و رفــاه عمومــی آنــان را تحــت تاثیر قــرار دهد. 

بــر اســاس نتایــج مطالعــات مرتبــط در ایــن زمینــه، عالئــم وازوموتــور و روانــی تقریبــا شــایع تــر از عالئــم دیگر می باشــند. 

هــدف: بــا توجــه بــه تاثیــر عالئــم یائســگی بــر کیفیــت زندگــی در ایــن دوره، هــدف از ایــن مطالعه، مــرور نظامنــد مقاالت منتشــر شــده ای 
اســت کــه بــه گــزارش شــیوع عالئــم وازوموتــور و روانــی در زنــان یائســه ایرانــی پرداختند. 

روش کار: مطالعــه حاضــر یــک مطالعــه مــروری سیســتماتیک اســت کــه جهــت ارائــه آن پژوهشــگران بــه جســتجو در بانکهــای اطالعاتی 
 SID, و همچنیــن پایگاههــای اطالعاتــی ایرانــی نظیــر MEDLINE, PsycINFO, CINAHL, SCOPUS, Google Scholar
Iranmedex, IranDoc ,Magiran بــا اســتفاده از کلمــات کلیــدی یائســگی، میانســالی، شــیوع، عالئــم وازوموتــور، عالئــم روانــی، 
ایــران پرداختنــد. تنهــا مقــاالت ایرانــی چــاپ شــده در پایگاههــای اطالعاتــی ایرانــی و خارجــی مــورد بررســی قــرار گرفــت. معیــار ورود 
مطالعاتــی بودنــد کــه شــیوع عالئــم یائســگی را بــر اســاس درصــد گــزارش نمودنــد و همچنیــن از پرسشــنامه اســتاندارد بــرای بررســی عالئم 
یائســگی اســتفاده کــرده انــد. بــر ایــن اســاس 12 مطالعــه وارد مطالعــه حاضــر گردیــد. بــرای بررســی کیفیــت مقــاالت از ابــزار خطــر تــورش 

کــه ابــزاری 11 ایتمــی بــوده اســت اســتفاده گردیــد و مطالعــات از نظــر اعتبــار داخلــی و خارجــی مــورد بررســی قــرار گرفــت. 

یافتــه هــا: بــر اســاس نتایــج مطالعــات وارد شــده بــه مطالعــه حاضــر، شــیوع عالئــم وازوموتــور و روانــی بــه صــورت درصــد مشــخص 
گردیــد. شــیوع عالئــم وازوموتــور شــامل گرگرفتگــی و تعریــق شــبانه بــه ترتیــب 52/7-22/6  و 39/8-17/2 درصد محاســبه گردید. شــیوع 
عالئــم روانــی نظیــر افســردگی 63/9-59/7 درصــد، کاهــش ســطح حافظــه 63/5-34/7 درصــد و اضطــراب20/8-2 درصــد تعییــن گردیــد 
شــیوع دیگــر عالئــم روانــی نظیــر تحریــک پذیــری، نوســان خلــق و خــوی، نارضایتــی از زندگــی در تمــام مطالعــات ارزیابــی نشــد بــه همین 
دلیــل رنــج ایــن عالئــم قابــل محاســبه نبــوده اســت. نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه میــزان شــیوع ایــن عالئم بــر اســاس مطالعات بررســی 
شــده طیــف گســترده ای داشــته اســت کــه مــی تواند بــه دلیــل اســتفاده از طرح هــای مختلــف، روش کارهــای متفــاوت، ابزارهــای گوناگون 
و دوره زمانــی متفــاوت بررســی عالئــم باشــد. در بســیاری از مطالعــات وارد شــده، شــدت عالئــم یائســگی در زنــان یائســه مورد بررســی قرار 

نگرفتــه اســت و 11 مطالعــه از نظــر خطــر تــورش از اعتبــار درونــی و بیرونــی پایینــی برخــوردار بودنــد.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه فقــدان اطالعــات کافــی و بــا کیفیــت بــاال در زمینــه شــیوع و شــدت عالئــم یائســگی در متــون چــاپ 
شــده ایرانــی، تحقیقــات بعــدی بــا روشــهای اجرایــی دقیــق در زمینــه شــیوع عالئــم یائســگی توصیــه مــی گــردد.

واژگان کلیدی:یائسگی، میانسالی، شیوع، عالئم وازوموتور، عالئم روانی، ایران
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عوامل شغلی وروانی اجتماعی مرتبط با دردهای اسکلتی-عضالنی 

درکارکنان ادارات شهر گرگان سال139

محمد آریایی1، سمانه کریمی*2، زهرا یوسفی3، دانیال باقری4، فوزیه بخشا5، سید یعقوب جعفری6، علیرضا 
حیدری7، کمال میر کریمی8

1.کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ، مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ,دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
2. دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

s.karimi6710@yahoo.com 
3.کارشناس ارشد سالمندی،  دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

4. دکتری جامعه شناسی، معاونت تحقیقات و فناوری ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
5. کارشناس ارشد بیهوشی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان، ایران
6. کارشناس ارشد بیهوشی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

7. دکتری سیاست گذاری در بهداشت ، مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
8. دکتری ارتقاء سالمت و آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

زمینــه و هدف:ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن عوامــل شــغلی و روانــی اجتماعــی مرتبــط بــا درد های اســکلتی عضالنــی از جمله گــردن , شــانه و 
کمــر درد انجــام شد.مســائل مرتبــط بــا  درد،بــار مالــی مســتقیم و غیــر مســتقیم  زیــادی را بــر خانواده هــا و دولــت تحمیل نموده کــه از ایــن میان می 
تــوان بــه عواملــی ماننــد از دســت رفتن قابلیــت تولید،بکارگیری کارمنــد جایگزین و آمــوزش مجدد آن و از دســت رفتن ســاعت هــای کاری تنها 

بــرای درد پاییــن کمــر اشــاره کرد.بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش کارکنــان در تولید ســرمایه و دانش و پیشــرفت مطالعــه حاضر انجام شــد. 

مــواد و روش ها:بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری خوشــه ای 675 نفــر کارمنــد اداری از 18 بخش شــغلی مصاحبه شــدند. داده ها شــامل عوامل 
فردی,احساســات منفی,عوامــل شــغلی,محل شــغل ونیازهــای کاری, عوامل خطر روانی,محیــط کار و تجربــه ی درد در طول 12 ماه گذشــته جمع 

آوری شــد.داده هــا با رگرســیون لجســتیک تجزیه و تحلیل شــد.

نتایــج:در میــان همــه شــرکت کننــدگان 17,3 % درد گــردن, 8,4 % شــانه و 20% کمــر درد را بــه ترتیــب گــزارش کردنــد. عالوه بــر ایــن 6,4 % از 
ایــن بیمــاران درد در بیــش از یــک ناحیــه از بــدن داشــتند. عواملــی از جملــه تنظیــم تکیــه گاه در صندلــی , کار بــا ســر خــم شــده , ســاعات کار در 
هفتــه و همچنیــن حمایــت سرپرســت و جنســیت بــرای درد گــردن قابــل توجــه بــود . عواملــی از قبیــل خیره شــدن به صفحــه نمایش,مــوازی بودن 
ســاعد نســبت بــه زمیــن در هنــگام کار,نشســتن در محــل کار بدون استراحت,پوزیشــن نامناســب در طول کار, جنســیت,گروه ســنی و احساســات  

منفــی بــرای درد کمــر بــه صــورت قابــل توجهــی بود.

نتیجــه گیری:اســتفاده ی بیــش از حــد از سیســتم کامپیوتــری همراه بــا یک طراحــی ضعیف محــل کار ,کار طوالنــی با کامپیوتر,کمبــود وقت 
اســتراحت در محــل کار,نقــش عوامــل فــردی ماننــد ســن,جنس و عــدم آگاهــی از خطــرات ناشــی از عوامــل محیطــی و روانی اجتماعــی در محل 
کار,عوامــل خطــری را تشــکیل میدهــد کــه بــا اختــالالت عضالنــی– اســکلتی همــراه اســت.بنابراین بــه طــور اساســی ضــروری اســت کــه عوامل 

ذکــر شــده را بــرای حــل و بهبــود اختــالالت شناســایی کنیم.

 واژگان کلیدی:عوامل شغلی، فاکتور های روانی–اجتماعی,دردهای اسکلتی – عضالنی
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بررسی فراوانی متاپالزی اینتستینال معده در بیماران مبتال به گاستریت 

مزمن در مشهد بین سال های 1391-92

پویا قادری1و2 مختاراحمدی1و2، رعنا رحیمی کاخکی1و2، صبا پورعلی1و2، شمیم دالوری  لطف آباد1و2، محدثه 
کاهانی1و2،دالرا اخوان1و2، آرزو حمیدی1و2، مریم قندهاری1و2، زهرا بهروزنیا2و3 

1 دانشجو رشته پزشکی مقطع دکتری عمومی،دانشکده پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، مشهد، ایران
2 گروه تحقیقاتی سرطان معده، مشهد، ایران 

3   دانشجو رشته پزشکی مقطع دکتری عمومی،دانشکده پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، مشهد ایران.
 Z.behrooznia@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هدف:متاپــالزی اینتســتینال معــده بــه جایگزینــی ســلول هــای اپــی تلیــوم مخــاط معــده بــا اپــی تلیــوم روده ای اطــالق مــی 
گــردد. متاپــالزی اینتســتینال معــده یــک ضایعــه پیــش بدخیــم بــه حســاب مــی آیــد کــه بــا افزایــش خطــر ابتــال بــه ســرطان معــده از 
نــوع آدنوکارســینوما همــراه اســت. شــیوع گاســتریت مزمــن بــه عنــوان یــک پاتولــوژی در بالغیــن باالاســت کــه در نهایــت بــا تخریــب 
ــوز  ــده، پروگن ــتینال مع ــالزی اینس ــا متاپ ــن ب ــتریت مزم ــی گاس ــود. همراه ــل ش ــده تبدی ــی مع ــه آتروف ــد ب ــی توان ــددی م ســاختار غ
ــالزی  ــی متاپ ــی فراوان ــدف بررس ــا ه ــه ب ــن مطالع ــد. ای ــی کن ــر م ــده بدت ــینومای مع ــه آدنوکارس ــل ب ــرای تبدی ــده را ب ــالزی مع متاپ
ــه گاســتریت مزمــن در بیــن ســالهای  ــه عنــوان یــک ضایعــه پیــش بدخیــم در ســرطان معــده،  در بیمــاران مبتــال ب اینتســتینال معــده ب

92-1391در مشــهد انجــام شــده اســت.

مــواد و روشــها:این مطالعــه مقطعــی گذشــته نگــر بــرروی 3585 بیمــار مراجعــه کننــده بــه آزمایشــگاه مرجــع گــوارش شــهر مشــهد 
انجــام شــده اســت. یافتــه هــای هیســتوپاتولوژیک آندوســکوپی فوقانــی ایــن بیمــاران مــورد بررســی قــرار گرفــت. از میــان 3585 بیمار، 
47/5 درصــد مــرد و 52/5 درصــد زن بودنــد و میانگیــن ســنی بیمــاران 49/72ســال بــود. داده هــا بــا نــرم افــزار spss16 و بــا اســتفاده 

از آزمــون chi- squred آنالیــز شــدند.

ــر  ــود.  ب ــال ب ــان55/87 س ــنی مبتالی ــن س ــه میانگی ــد؛ ک ــالزی روده بودن ــار18/7% دارای متاپ ــوع 3585 بیم ــا:از مجم ــه ه یافت
 Chronic Follicular ــا ــراه ب ــاران هم ــان  بیم ــراد دارای Intestinal metaplasia در می ــبت اف ــی دو، نس ــون ک ــاس آزم اس
Gastritis)15%) از  بیمــاران بــدون Chronic Follicular Gastritis(85%) کمتــر اســت p-value>0.001؛کــه ایــن روند 
 Chronic Atrophic ــوص ــا در خص ــد. ام ــی باش ــرار م ــابه برق ــورت مش ــه ص ــز ب ــاران MildChronic Gastritis نی در بیم
ــان   ــراد دارای Intestinal metaplasia در می ــبت اف ــه نس ــوی ک ــه نح ــت، ب ــوس اس ــورت معک ــه ص ــد ب ــن رون Gastritis ای
 (%14.9) Chronic Follicular Gastritis (88%) از  بیمــاران بــدون Chronic Follicular Gastritis بیمــاران همــراه بــا
ــه Intestinal metaplasia و  بیشــتر مــی باشــدp-value>0.001). از طرفــی ارتبــاط معنــی دار آمــاری میــان وضعیــت ابتــال ب
ــت  ــود نداش ــه Intestinal metaplasia و Chronic Active Gastritis وج ــال ب ــت ابت ــز وضعی Erosive Gastritis و نی

0.826=p-value

 chronic atrophic ــان ــن در می ــتریت مزم ــا گاس ــده ب ــتینال مع ــالزی اینتس ــیوع متاپ ــن ش ــاط بی ــترین ارتب ــه گیری:بیش نتیج
ــد. ــی باش ــته م ــن برجس ــتریت مزم ــا گاس ــده ب ــتینال مع ــالزی اینتس ــی متاپ ــه همراه ــن مطالع ــن در ای ــت، بنابرای ــرار اس gastritisبرق

واژگان کلیدي:سرطان معده، ضایعات پره نئوپالستیک،گاستریت مزمن، متاپالزی روده
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بررسی وضعیت الگوی مصرف سیگار و مواد مخدر در بین نوجوانان و 

جوانان ایرانی: مرورسیستماتیک

سمیه بشکار*1، زینب رنجبر2، مرضیه عباس زاده علی آباد3

1. دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران*
sbashkar93@gmail.com

2. دانشجوی کارشناسی هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
3. دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

ــررس  ــه وضــوح دیــده میشــود. ب ــه: اعتیادیکــی از مهمتریــن مســائل بهداشــتی در جهــان اســت، ایــن موضــوع در کشــورمان ب زمین
الگــوي مصــرف ســیگار مــي توانــد در مشــخص کــردن افــرادي کــه بیشــتر از ســایرین در معــرض خطــر هســتند کمــک نمــوده و در 

برنامــه هــاي کنتــرل و پیشــگیري موثــر باشــد. 

هــدف: بــا توجــه بــه اینکــه اســتعمال دخانیــات یکــی از مهمتریــن عوامــل خطــر ســاز بیماریهــای غیــر واگیــر در ایــران بشــمار مــی 
رود کــه نســبتاً اطالعــات محــدودی در ســطح جامعــه در ایــن زمینــه در دســترس میباشــد ، لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی وضعیــت 

الگــوی مصــرف ســیگار و مــواد مخــدر در بیــن نوجوانــان و جوانــان ایرانــی انجــام شــد.

روش کار: مطالعــه حاضــر مقالــه مــروری اســت کــه بــا بررســی و جمع بنــدی مقاله هــای متعــدد از بانک هــای اطالعاتــی و ســایتهای 
معتبــر علمــی magiran، Sid، PubMed و iranmedex و موتــور جســتجوی Google scholar بــدون محدودیــت زمانــی و با 
 Patterns of consumption, smoking, young people   کلیــد واژه هــای الگــوی مصــرف، ســیگار، جوانــان، مــواد مخــدر

drugs,  طــی ســال هــای 2008 تــا 2016 انجــام شــد.

ــ روع   ــ ن  ش ــ ال  و س ــا 18س ــن13 ت ــراد بی ــ ن  اف  ــ ی گ اری  س ــروه  س ــه در گ  ــد ک ــی ده ــات انجــام شــده نشــان م ــه ها:بررســی مطالع یافت
ــود. ــد ب ــا 62درص ــان ت ــد و قلی ــا 46درص ــیگار ت ــرف س ــه مص ــیوع تجرب ــوده  اس ت .ش ــ ال گ ی  ب  ــا 16س ــن 14ت ــ ی دن  بی ــ ی گ ار ک ش ــه  س ب 
داشــتند  اعتقــاد  درصــد  تــا83  ســیگاری   م ی ک ردن د.افــراد  اســ ت ف اده   ن ی ــز  دخ ان ی ــات   ســ ای ر  از  ســ ی گ اری   پ ســ ران   تا14درص ــد 
ــرای ســالمتی آن هــا مضــر اســت و بیشــتر آنهــا ســعی در تــرک داشــتند. همچنیــن میــزان مصــرف دخانیــات  کــه مصــرف ســیگار ب
در گــروه آزمــون در بعــد از آمــوزش کاهــش یافتــه و ایــن کاهــش از لحــاظ آمــاري معنــي داري بــود. عوامــل درون فــردي مرتبــط 
بــا مصــرف ســیگار شــامل خودکارآمدي،باورهــاي هنجاري،عــزت نفــس و آگاهــي و از عوامــل بیــن فــردي نیــز خانــواده و دوســتان 
ــراز  ــا نشــان داد کــه آمــوزش مهــارت هــای اب ــه ه ــن یافت ــده هــاي مصــرف بودند.همچنی ــن کنن ــن تعیی ــب مهمتری ــه ترتی ســیگاري ب
وجــود و حــل مســاله درکاهــش مصــرف ســیگار و آمــوزش ایــن مهــارت هــا در پیــش گیــری از ابتــال بــه مصــرف ســیگار تاثیــر دارد.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه بیشــترین گــروه درگیــر اعتیــاد در ایــران نوجوانــان و جوانــان هســتند و ایــن مســئله بــا آمــوزش 
ــراد در  ــری اف ــوزش پذی ــه آم ــه ک ــا را از دوران مدرس ــوزش ه ــن آم ــت،باید ای ــگیری اس ــارزه و پیش ــل مب ــی قاب ــح در کودک صحی
باالتریــن ســطح میباشــد، آغــاز کــرد تــا بــه میــزان قابــل توجهــی از مشــکالت جســمی،روانی و اجتماعــی ایــن افــراد در بزرگســالی 

جلــو گیــری کــرد.

واژگان کلیدي:الگوی مصرف، سیگار، جوانان، مواد مخدر
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تعیین پیش بینی کننده های ابتال به فشار خون باال در جمعیت شهر یزد

دکتر مسعود میرزایي1، فاطمه زینب کیاني2، مینا واهبي3

1-مرکز تحقیقات قلب و عروق یزد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2-کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده پردیس بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

3-کارشناس ارشد اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اردبیل
 mnvahebi@gmail.com

چکیده

ــا  ــه گســترش در جهــان میباشــد.مطالعه مقطعــی ب ــه عنــوان یکــی از مشــکالت عمــده بهداشــتی و رو ب ــه: پــر فشــاری خــون ب مقدم
ــاال در جمعیــت بزرگســال شــهر یــزد و عوامــل خطــر انجــام شــد. ــه فشــار خــون ب هــدف بررســی شــاخصهای ابتــال ب

ــرح  ــای ط ــتفاده از دادهه ــا اس ــن ب ــال س ــا 70 س ــم بین20ت ــا و خان ــر آق ــی 6009 نف ــه مقطع ــن مطالع ــا: در ای ــواد و روش ه م
ــود. ــه ای ب ــورت خوش ــه ص ــری ب ــه گی ــه روش نمون ــن مطالع ــد. در ای ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس ــزد م ــردم ی ــالمت م ــه س یاس)مطالع
بررســیهای دموگرافیــک )ســن،جنس،میزان تحصیالت(آنتروپومتریــک شــامل قــد و وزن و نمایــه تــوده بــدن و نیــز میــزان کلســترول 
خون،ســابقه خانوادگــی ابتــال بــه ایــن بیماری،ســابقه ابتــال بــه دیابــت مــورد مطالعــه قــرار گرفتند.فشــار خــون توســط فشارســنج هــای 
دیجیتالــی کالیبــره بــرای هــر فــرد دو مرتبــه انــدازه گیــری شــد و فشــار خــون بــاال بــر اســاس معیــار کمیتــه ملــی مشــترک فشــار خــون 

ــد. ــام ش ــخه 20 انج ــزار spss نس ــرم اف ــط ن ــا توس ــتیک داده ه ــیون لوجس ــد.آزمون کای دو و رگرس ــف ش JNC6 تعری

 =%95 CI 2,97 و=OR ــاری ــه بیم ــال ب ــی ابت ــابقه خانوادگ ــن OR=17,11 و CI95%=24,25-12,06،س ــای س ــه ها:متغیره یافت
2,557-3,46 ، دیابــت CI 95%= 1,65-2,48 و OR=2,02، کلســترول خــون بــاال CI 95%= 1,49-2,17 و OR=1,8 و نمایــه تــوده 

بــدن CI 95%= 1,11-2,44 و OR=1,65 بــا افزایــش شــانس ابتــال بــه فشــار خــون بــاال در ارتبــاط مــی باشــند. 

نتیجــه گیــري : در بیــن متغیرهــای غیــر قابــل تعدیــل ســن و ســابقه خانوادگــی بیمــاری و از بیــن متغیرهــای قابــل تعدیــل کلســترول 
خــون باال،ســابقه بیمــاری دیابت،نمایــه تــوده بدنی،ســطح تحصیــالت شــانس ابتــال بــه بیمــاری فشــار خــون را افزایــش میدهــد. مصــرف 

ســیگار بــا اینکــه در تحلیــل تــک متغیــره معنــی دار بــود ولــی در کنــار ســایر عوامــل خطــر تاثیــر معنــی داری نداشــت.

واژگان کلیدي:فشار خون باال، ریسک فاکتور، یزد، رگرسیون لوجستیک
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بررسی نقش اولئوروپیِن زیتون در سرطان سینه

محمد ضعیفی زاده2، سولماز کامرانی1

1-گروه زیست شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران
2-گروه زیست شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران

kamranisolmaz@gmail.com

چکیده

زمینه:ســرطان،که در عصــر حاضــر رونــد رو بــه افزایــش دارد،یــک بیمــاری بــا رشــد بــدون کنتــرل ســلول اســت و در آن ســلولها 
یکســری تغییــرات ژنتیکــی را کســب مــی کننــد کــه بــه آنهــا امــکان رشــد و تکثیــر غیرعــادی را مــی دهــد. عوامــل تغذیــه ای نقــش 
ــای  ــاری ه ــکلروز، بیم ــوع آترواس ــه وق ــد ک ــان داده ان ــک نش ــات اپیدمیولوژی ــرطان دارند.مطالع ــرفت س ــا پیش ــاد ی ــی در ایج مهم
قلبــی و انواعــی از ســرطان هــا در مناطــق مدیترانــه ای کــه رژیــم غذایــی غنــی از ســبزیجات، حبوبــات، میوه،ماهــی و روغــن زیتــون 
ــی آن نســبت داده شــده اســت،از  ــای طبیع ــی اکســیدان ه ــه آنت ــی ب ــم غذای ــن رژی ــر از ســایر مناطــق اســت.فواید ای ــن ت دارند،پایی
جمله؛آســکوربیک اسید،توکوفرول،بتاکاروتن،آنتوســیانین و ســایر پلــی فنــول ها.ویژگــی هــای داروشــناختی روغن،میــوه و بــرگ 
ــه عنــوان مهمتریــن ترکیبــات پزشــکی و رژیــم غذایــی ســالم شــناخته مــی شــوند و  ــه دلیــل محتــوای فنلــی آن هــا ب هــای زیتــون ب
مطالعــات اپیدمیولــوژی ارتباطــی را بیــن مصــرف محصــوالت زیتــون و وقــوع ســرطان ســینه نشــان مــی دهند.اولئوروپیــن بــه عنــوان 
مهــم تریــن ترکیــب پلــی فنلــی زیتــون مــی توانــد از طریــق مهــار القــای تکثیــر ســلولی در ســرطان هــای مختلفــی پتانســیل درمانــی 

داشــته باشــد، از جمله؛ســرطان ســینه،تیروئید،روده بزرگ،پروســتات،ریه،حنجره و تخمــدان.

هدف:هدف از این مطالعه بررسی نقش و مکانیسم های اثر اولئوروپین بر روی سرطان سینه بود.

روش کار:جستجو و بررسی منابع موجود و متاآنالیز نتایج بدست آمده در رفرنس های مرتبط.

ــا قــدرت تاثیــر بــر مهــار تکثیــر  یافتــه ها:آنالیــز فراتحلیــل اطالعــات بدســت آمــده از منابــع مــروری نشــان داد کــه اولئوروپیــن ب
ســلولی، جلوگیــری از مهاجــرت ســلولهای ســرطانی، مهــار متاســتاز،القای آپوپتوز،ارتقــای ترجمــه mRNA آنزیــم آنتــی اکســیداِن 
 iso prostanes، (GSSG)Glutathione F2 کاهــش تولیــد،DNA و LDL گلوتاتیــون پروکســیداز،کاهش اکسیداســیون
ــر  ــی اکســیدانی و تاثی ــر آنت disulfide،Reactive oxygen species ROSو افزایــش Glutathione GSH)،اعمــال تاثی
ــان  ــن ســبب کاهــش بی ــی کند.همچنی ــر ضــد ســرطانی خــود را اعمــال م ــا اث ــری از تجمــع پالکــت ه ــزی و جلوگی ــی آنژیوژن آنت
انکــوژن HER2 مــی شــود و بــه دلیــل عــدم وجــود یــا وجــود تاثیــرات ســمی بســیار کــم و دسترســی زیســتی خــوب آن،چندیــن 

مرحلــه از پیشــرفت ســرطان را مــورد هــدف قــرار مــی دهــد.

نتیجــه گیــری:در مجمــوع مــی تــوان نتیجــه گیــری نمــود کــه مصــرف زیتــون مخصوصــا زیتــون تلخــی زدایــی نشــده بــه همــراه 
فنــل هــای دیگــر و نیــز اســید اولئیــک و لینولئیــک موجــود مــی توانــد در کاهــش بــروز انــواع ســرطان هــا بخصــوص ســرطان ســینه 
نقــش اساســی داشــته باشــد.هدایت ســلولها بــه مســیر apoptosis،فعــال ســازی سیســتم هــای ایمنــی و آنتــی اکســیدانی و کاهــش 

migration ســلولهای ســرطانی جــزء نقــش هــای اصلــی ایــن مــواد مــی باشــد.

واژگان کلیدی:زیتون،سرطان سینه،اولئوروپین
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اپیدمیولوژی سرطان تخمدان و عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر توزیع 

نابرابرآن در دنیا

فرزانه بیدختی1 ،کاظم رحمانی2 

1- دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران
2- دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران

kazem3293@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هدف:ســرطان تخمــدان یکــی از شــایعترین ســرطان هــای زنــان اســت کــه حــدود 4% از کل ســرطان هــای زنــان را شــامل 
مــی شــود. اپیدمیولــوژی ایــن ســرطان در کشــورهای مختلــف دنیــا متفــاوت اســت .میــزان بــروز اســتاندارد ایــن ســرطان از 11 در هــر 
ــاوت اســت.عوامل اقتصادی-اجتماعــی، محیطــی و  ــا متف ــر در مناطقــی از آفریق ــا 5 در هــر 100 هــزار نف ــا ت ــر در اروپ 100 هــزار نف
ژنتیکــی متفاوتــی بــر ایــن ســرطان اثــر گــذار هســتند.هدف ایــن مطالعــه بررســی فاکتــور هــای اقتصــادی و اجتماعــی و عوامــل موثــر 

بــر میــزان بــروز و مــرگ و میــر ایــن ســرطان اســت.

ــاخص  ــه  ش ــی از جمل ــل اقتصادی-اجتماع ــر عوام ــه تاثی ــت ک ــک اس ــه اکولوژی ــک مطالع ــر ی ــه حاض ــا: مطالع ــواد و روش ه م
 )OOPs( و هزینــه هــای پرداخــت شــده از جیــب )THE(کل هزینــه هــای صــرف شــده در بخــش ســالمت،)HDI(توســعه انســانی
بــر میــزان بــروز و مــرگ و میــر استانداردســرطان تخمــدان مــی ســنجد. داده هــای مــورد نیــاز میــزان بــروز و مــرگ ومیــر از پایــگاه 
ــل  ــرای تحلی ــد. ب ــع آوری ش ــگاه داده ای world bank جم ــی از پای ــادی اجتماع ــای اقتص داده ای  GLOBACAN و داده ه
ــا در نظــر گرفتــن  ــا اســتفاده از آزمــون هــا آمــاری همبســتگی پیرســون و رگرســیون خطــی ب ــزار STATA 12  ب ــرم اف داده هــا از ن

خطــای کمتــر از 0,05 انجــام شــد. 

یافتــه هــا:در ســال 2012،تعــداد کل مــوارد بــروز در دنیــا 238719 مــورد بــود. چین،هنــد و ایــاالت متحــده بــه ترتیــب 3 کشــوری 
ــای رخ  ــرگ ه ــداد کل م ــن تع ــال 2012 بودند.همچنی ــا در س ــدان در دنی ــرطان تخم ــروز س ــزان ب ــترین می ــه دارای بیش ــد ک بودن
ــده در  ــتاندارد ش ــر اس ــرگ ومی ــروز و م ــزان ب ــی می ــور کل ــه ط ــورد بود.ب ــدان 151917 م ــرطان تخم ــر س ــر اث ــا ب ــده در دنی داده ش
دنیــا بــه ترتیــب 6,1 و 3,7 بــه ازای هــر 100 هــزار نفــر بود.بیــن میــزان بــروز و مــرگ ومیــر اســتاندارد ســرطان تخمــدان بــا شــاخص 
توســعه انســانی و کل هزینــه هــای صــرف شــده در بخــش ســالمت ازتبــاط مثبــت و معنــی داری از نظــر آمــاری )p>0,01( مشــاهده 
 0,05<p( شــد.همچنین بیــن میــزان بــروز اســتاندارد ســرطان تخمــدان بــا پرداخــت مســتقیم از جیــب نیــز ارتبــاط معنــی دار و منفــی

( مشــاهده شــد.

نتیجــه گیری:باافزایــش میــزان توســعه یافتگــی کشــورها و همچنیــن تخصیــص ســهم بیشــتری ازGDP بــه بخــش ســالمت،میزان 
بــروز و مــرگ و میــر ســرطان تخمــدان افزایــش مــی یابــد همچنیــن بــا افزایــش پرداخــت مســتقیم از جیــب میــزان بــروز و مــرگ و 
میــر اســتاندارد کاهــش مــی یابــد کــه ایــن یافتــه هــا را مــی توانــد تــا حــدودی بــه در اختیــار داشــتن ابــزار آالت و وســایل تشــخیصی 
دقیــق تــر و گــران تــر و نظــام هــای ثبــت کارآمــد تــر توســط  کشــور هــا ی بــا درآمــد بــاال و درارای ســطح اقتصــادی و اجتماعــی 

بســیار عالــی منتســب کــرد. 

واژگان کلیدی:پرداخت مستقیم از جیب، شاخص توسعه انسانی،کل هزینه های صرف شده در بخش سالمت،سرطان تخمدان
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ارزیابی برخی عوامل مرتبط با زمان منفی شدن اسمیر خلط در بیماران 

سل ریوی اسمیر مثبت  استان گلستان

حمیده صادق زاده1، کورش اعتماد2*، یداله محرابی3، حسین حاتمی4

1-دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
sadeghzadeh.hamideh@gmail.com 

2- استادیار،گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط کار
3- استاد، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4- استاد، متخصص بیماري هاي عفوني و  بهداشت عمومي( MPH)دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

ــان  ــا شــروع درم ــی در جهــان اســت. ب ــن بیماری هــای عفون ــوم توبرکلوزیــس یکــی از مرگبارتری ــا عامــل مایکوباکتری زمینه:ســل ب
ــري  ــاس اندازه گی ــط، مقی ــده در خل ــی مان ــد و باســیل هــاي باق ــه ســرعت کاهــش مــی یاب ــزان باســیل ســل ب ــر آنتی بیوتیکــی، می مؤث

مهمــی بــراي پاســخ بــه درمــان اســت. 

هدف:ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی برخــی عوامــل مرتبــط بــا زمــان منفــی شــدن اســمیر خلــط در بیمــاران ســل ریــوی اســمیر مثبــت  
اســتان گلســتان انجــام شــده اســت.

روش کار:در ایــن مطالعــه ی کوهــورت گذشــته نگــر، 2093 بیمــار ســل ریــوی اســمیر مثبــت جدیــد ثبــت شــده در اســتان گلســتان،از 
فروردیــن 1389 تــا اســفند 1393 وارد مطالعــه شــدند.پیامد مطالعــه تعییــن زمــان منفــی شــدن اولیــن اســمیر حیــن درمــان و ســنجش 
ــود.  ــینه،دیابت و HIV ب ــه س ــت،گرافی قفس ــه کش ــمیر اولیه،نتیج ــیل در اس ــناختی،تراکم باس ــت ش ــای جمعی ــا متغیره ــاط آن ب ارتب

تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از منحنــی کاپــالن مایــر و رگرســیون خطــرات متناســب کاکــس انجــام شــد.

ــاه دوم اســمیر  ــان م ــا پای ــه ت ــن مطالع ــت، 67/5%  بیمــاران در ای ــوی اســمیر مثب ــه ســل ری ــال ب ــه ها:ازمجمــوع 2093 بیمــار مبت یافت
منفــی داشــتند. نتایــج بــرازش مــدل کاکــس ارتبــاط معنــی داری را بیــن متغیرهــای  جنس،ســن،وزن، تراکــم باســیل در اســمیر شــروع 

درمــان و نتیجــه کشــت بــا زمــان منفــی شــدن اســمیر نشــان داد.

ــن  ــده می باشد.س ــن ش ــار تعیی ــد انتظ ــر از ح ــتان کمت ــتان گلس ــان در اس ــت درم ــمیر و موفقی ــدن اس ــی ش ــزان منف ــه گیری:می نتیج
باال،کــم وزنی،بــاال بــودن تراکــم باســیل در اســمیر شــروع درمــان و افزایــش تعــداد کلنــی در کشــت بیمــاران اســمیر مثبــت بعنــوان 

عوامــل پیشــگویی کننــده در زمــان منفــی شــدن اســمیر نقــش داشــتند.

واژگان کلیدي: سل،اسمیر خلط،زمان منفی شدن اسمیر خلط
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بررسی میزان شیوع اختالالت شناختی درافراد مبتال به دیابت

راضیه شیرزادگان 1، حامدنورالهی 2، افسانه بیرانوند3 ، فاطمه کرمی 4

1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ، دانشکده پرستاری-مامایی ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، 
خرم آباد ، ایران

2- دانشجوی کارشناسی پرستاری ، دانشکده پرستاری-مامایی ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، خرم آباد ، ایران
3- دکترای علوم شناختی ،  دانشکده پرستاری-مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، خرم آباد ، ایران

4-   دانشجوی کارشناسی مامایی ، دانشکده پرستاری-مامایی ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران                                                                            
Hamed7434@gmail.com

چکیده

ــص  ــه نقای ــی ازجمل ــای گوناگون ــری ه ــد درگی ــی توان ــالل متابولیکــی شــایعی اســت کــه م ــوس اخت ــت ملیت ــه و هدف:دیاب زمین
شــناختی در سیســتم عصبــی – مرکــزی ایجــاد کنــد .اثــرات مضردیابــت درسیســتم هایــی همچــون کلیه،قلبــی – عروقــی و .. بــه طــور 
ــا  ــه اثــرآن برعملکــرد شــناختی شــده اســت.دراین راســتا مطالعــه ی مــروری حاضــر ب گســترده ای شــناخته شــده و توجــه کمتــری ب

هــدف بررســی اختــالالت شــناختی در افــراد مبتــال بــه دیابــت انجــام شــده اســت . 

 pubmed ,scopus,  و خارجــی شــامل ,SID Iran medex مــواد و روش هــا: مرورمتــون در پایــگاه هــای داده ای فارســی
science direct , Ovid ,Google Scholar ,بــا کلیدواژه-هــای دیابت،اختــالالت شــناختی،نقایص شــناختی دربــازه ی زمانــی 
2008 تــا 2015 انجــام شــد.متن کامــل مقــاالت مرتبــط بــا مطالعــات کارآزمایــی بالینــی انســانی و آزمایشــگاهی براســاس معیارهــای 
ــط دو  ــاالت از 2008 -2015( توس ــار مق ــخ انتش ــات مروری،تاری ــذف مطالع ــل مقاالت،ح ــن کام ــه مت ــی ب ــروج ) دسترس ورود و خ

محقــق بــه طــور مســتقل بررســی و ازبیــن 30 مقاله،تعــداد8 مقالــه انتخــاب و درمطالعــه ی حاضــر ازآنهــا اســتفاده شــد. 

یافتــه هــا: نتایــج 6 مطالعــه نشــان داده کــه دیابــت قنــدی کنتــرل نشــده یــک عامــل خطرمســتقل بــرای اختــالالت شــناختی و زوال 
ــه دلیــل از بیــن رفتــن  ــه دیابــت نــوع 1 ب عقــل بــه خصــوص آلزایمراســت .دریــک مطالعــه دیگــر مشــخص شــد در بیمــاران مبتــال ب
نقــش حفاظتــی انســولین دربدن،اختــالل در هدایــت عصبــی رشــته هــای صعــودی منتهــی بــه قشــر مغــز،از بیــن رفتــن همزمــان شــلیک 
هــای عصبــی و کاهــش و عــدم تولیــد مجــدد ســلول هــای عصبــی هیپوکامپ،اطالعــات شــنوایی کندتــر از افــراد عــادی پــردازش مــی 
شــود و پــردازش خــودکار و طبقــه بنــدی اطالعــات در ایــن بیمــاران از ســرعت کمتــری برخــودار اســت.هم چنیــن حافظــه ی کاری 
بیمــاران مبتــال بــه دیابــت نــوع 1 نمــی توانــد رخدادهــای جدیــد را بــه خوبــی شناســایی کــرده و محیــط خــود را برحســب آن بــه هنــگام 
کند.نتیجــه ی یــک مطالعــه ی آزمایشــگاهی نیــز عنــوان کرد،آســیب هــای ســاختاری درهیپوکامــپ، آمیگــدال و کورتکــس بــه دنبــال 
دیابــت رخ مــی دهــد وهرچــه از زمــان شــروع دیابــت بگذرد،بــا بیشــتر شــدن ایــن متغیرهــا اختــالل  شــناختی نیــز بارزتــر  مــی شــود.

درواقــع تغییــر ســاختار هیپوکامــپ و عملکــرد آن بــه دنبــال دیابــت موجــب اختــالل در ایــن بیمــاران خواهــد شــد. 

نتیجــه گیری:مــروری بــر مطالعــات نشــان داد بیمــاری دیابــت تاثیــرات ســویی بــر توانایــی هــای شــناختی افــراد همچــون کاهــش 
ــرد  ــظ عملک ــی درحف ــش مهم ــون نق ــرل قندخ ــد کنت ــی رس ــر م ــه نظ ــذارد و ب ــه و..میگ ــش حافظ ــردازش اطالعات،کاه ــرعت پ س

شــناختی بیمــاران ایفــا مــی کنــد. 

واژگان کلیدی:دیابت،اختالالت شناختی،نقایص شناختی
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بررسی فراوانی سردرد تنشی در بیماران دیابت نوع دو مراجعه کننده به 

مرکز دیابت شهر یزد در سال 94-95

موهبت والی اصفهانی1 *، حمید میرحسینی 2

1)نویسنده مسئول (دانشجو،اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2استادیار،علوم اعصاب،دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 

m.v1391@yahoo.com

چکیده

زمینــه وهدف:ســردرد یکــی از شــایع تریــن شــکایات انســان بــه علــل هــای متفــاوت مــی باشــد کــه یکــی از انــواع آن نــوع تنشــی 
اســت کــه در بیمــاران مبتــال بــه دیابــت ممکــن اســت بــه علــت تغییــرات در حساســیت بافتــی و هدایــت عصبــی نتایــج متناقضــی را در 
ارتبــاط بــا ســردرد و دیابــت نشــان دهد.بنابرایــن مطالعــه حاضــر  بــا هــدف بررســی فراوانــی ســردرد تنشــی در بیمــاران مبتــال بــه  دیابــت 

غیــر وابســته بــه انســولین انجــام گرفــت.

مــوادو روش ها:ایــن مطالعــه از  نــوع مقطعــی کــه بــرروی  بیمــاران مبتــال بــه دیابــت نــوع دو کــه بــه مرکــز دیابــت شــهر یــزد در 
ســال 95-94 مراجعــه کــرده و  بــه روش نمونــه گیــری آســان126 نفــر انتخــاب شــده بودند،انجــام گرفــت.داده هــا از طریــق پرسشــنامه 
ــت  ــتفاده از تس ــزار SPSS و اس ــرم اف ــا ن ــت ب ــد و در نهای ــرد آوری ش ــه گ ــه روش مصاحب ــردرد )IHS( ب ــی س ــن الملل ــن بی انجم

آمــاری کای دو و ضریــب همبســتگی پیرســون تحلیــل شــد. 

یافتــه هــا:از بیــن 126 نفــر بیمــاری کــه مبتــال بــه دیابــت نــوع دو بودنــد76 نفــر زن و 50 نفــر مــرد بودنــد . 83 نفــر از ســردرد شــکایت 
ــا 57 ســال و طــول مــدت  داشــتند کــه تنهــا 22 نفــر از آن هــا ســردرد تنشــی تشــخیص داده شــدو محــدوده ســنی آن هــا بیــن 31 ت
بیمــاری بیــن 3تــا 20 ســال بــود.از بیــن 22 بیمــار مبتــال بــه ســردرد تنشــی17 نفــر قبــل از شــروع ایــن بیمــاری ســردرد تنشــی داشــتند 

کــه بــا شــروع بیمــاری دیابــت تعــداد روز هــای داشــتن ســردرد و شــدت آن افزایــش یافتــه بــود.

نتیجــه گیری:نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه دیابــت باعــث افزایــش مــدت زمــان داشــتن ســردرد تنشــی و همچنیــن شــدت آن 
مــی شــود کــه مــی توانــد کارکــرد روزانــه افــراد را کاهــش دهد.لــذا توصیــه مــی شــود بــا کنتــرل اســترس و همچنیــن داشــتن خــواب 

منظــم از بــروز آن در بیمــاران دیابتیــک جلوگیــری کنیــم. 

واژگان کلیدی:میزان فراوانی،سردرد تنشی،بیماری دیابت نوع 2 
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ارزیابی اپیدمیولوژیک و عوامل خطر مرتبط با ابتال به پوکي استخوان در 

زنان باردار: مرورسیستماتیک

سمیه بشکار1، یاسین ثابت کوهنجانی2، مرضیه عباس زاده علی آباد3، *

1 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2 دانشجوی کارشناسی فناوری اطالعات سالمت، مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 marzie666ph@gmail.com

چکیده

 زمینه:پوکــی اســتخوان یکــی از مهمتریــن موانــع ســالمتی اســت کــه در تمــام گــروه هــای ســنی زنــان را بیشــتراز مــردان مبتــال کــرده 
و بــه همــان نســبت شــیوع عــوارض بیماری،خصوصــاً شکســتگی در آنهــا بیشــتر اســت.

هدف:شکســتگی هــای ناشــی از پوکــی اســتخوان مســئول میــزان زیــادی از مــرگ و میــر هــا و عــوارض مانند:افســردگی،اختالل در 
عملکــرد و روابــط اجتماعــی و کاهــش اعتمــاد بــه نفــس مــی باشــد نتیجــه پوکــی استخوان،شکســتگی می باشــد کــه باعــث شــرایط 
ــاژور  ــه تاالســمی م ــال ب ــاران مبت ــت زندگــی بیم ــا هــدف بررســی کیفی ــه ب ــن مطالع ــذا ای ــاران می گردد.ل ــن بیم ــر زندگــی در ای بدت

مراجعــه کننــده بــه مراکــز تاالســمی انجــام شــد.

ــی  ــایتهای معتبرعلم ــدد از س ــای متع ــدی مقاله ه ــی و جمع بن ــا بررس ــه ب ــت ک ــروری اس ــه م ــر مقال ــه حاض ــواد و روش ها:مطالع م
pubmed,sid,magiran,iranmedex,embase      و موتورجســتجوی googleschoolar و بــا کلیــدواژه هــای  پوکــي 
اســتخوان،عوامل خطر،زنان،اپیدمیولــوژی Osteoporosis, risk factors, women, Epidemiology     طــی ســالهای 2001 

تــا 2016 انجــام شــد.

یافتــه هــا: پژوهــش هــای بررســی شــده نشــان دادکــه بیــن 9 تــا10 درصــد افــراد مبتــال بــه پوکــی اســتخوان کمتــر از یــک لیــوان 
شــیر یــا دیگــر         لبنیــات  در هفتــه مصــرف میکردنــد و بیشــترین مصــرف شــیر و لبنیــات تــا 5,26 درصــد در گروهــی کــه وضعیــت 
  BMI،اســتخوانی نرمــال داشــتند مشــاهده شــد کــه ایــن تفــاوت از نظــر آمــاری معنــی دار بود.طــول دوره یائســگي بیــش از 5 ســال
کــم تــر از 25 ،اختــالالت مفصلــي و اســتخواني، تعــداد زایمــان بیــش از ســه بــار،  شــیردهي بیــش از دو ســال بیشــترین درصــد عوامــل 
خطــر پوکــي اســتخوان در افــراد مــورد مطالعــه را داشــتند. همچنیــن اکثــر نمونه هــا بــه ترتیــب شــنا،ورزش صبحگاهی،کنتــرل مرتــب 

دانســیته اســتخوان نکــرده و مکمــل هــای کلســیم مصــرف نمی کردنــد.

نتیجــه گیــری: دوران زایمــان و شــیر دهــی دوره خطــر در ابتــال بــه پوکــی اســتخوان مــی باشــد و مصــرف شــیر و لبنیــات ارتبــاط 
معنــی داری بــا وضعیــت تراکــم اســتخوانی زنــان داشــته اســت بــه طــوری کــه کمتریــن مصــرف منظــم شــیر و لبنیــات در گــروه مبتــال 
بــه گــروه پوکــی اســتخوان مشــاهده شــد، بنابرایــن آمــوزش و اطــالع رســانی بایســتی یکــی از اهــداف اصلــی مراکــز و ســرویس های 

بهداشــتی باشــد ایــن اطالع رســانی می توانــد توســط تلویزیــون، روزنامه هــا، مجــالت و ســایر ابزارهــای  ارتباطــی صــورت گیــرد.

واژگان کلیدي:پوکي استخوان،عوامل خطر،زنان،اپیدمیولوژی
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بررسی نقش سالمت معنوی در کاهش اختالالت روانی در بیماران مبتالء به 

ایدز

هادی خاتونکی1،یوسف حسینی*،2،نوید کالنی3،احمدرضا محمدپور4،امین اهلل سعادت نیا1،ذبیح اهلل 
فرجی2،محمد دالئی میالن5

1.دانشجوی ارشد انگل شناسی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم ، ایران
2.دانشجوی کارشناسی علوم ازمایشگاهی ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم ، ایران

3.کارشناس هوشبری،مرکز تحقیقات اخالق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم ، ایران
4.دانشجوی کارشناسی هوشبری،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم ، ایران
5.دانشجوی کارشناسی پرستاری،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم ، ایران

y.hosseini156@gmail.com     

چکیده 

زمینه:بیمــاری ایــدز ایجــاد مشــکالت اجتماعــی در  افــراد مبتــال  فــروان مــی کنــد وبیمــاران مبتــال نــه تنهــا از بعــد جســمانی بلکــه از 
لحــاظ روانــی دچــار مشــکالت فــروان مــی شــوند واز انجایــی کــه  ســالمت معنــوی یکــی از ابعــاد کاربــردی ان بعــد روانــی ان اســت 
وبعــد روانــی  بیشــتر زندگــی انســانها را تحــت شــعاع قــرار مــی دهــد  بــر ان شــدیم کــه ایــن ارتبــاط بیــن ســالمت معنــوی وابعــاد روانــی 

ایــدز را مــورد بررســی قرلــر 

هدف:تعیین نقش سالمت معنوی در کاهش اختالالت روانی در بیماران مبتالء به ایدز

روش کار:در ایــن مطالعــه مــروری بــا جســتجو در بانــک هــای اطالعاتــی   pubmede وgoogle scholar  بــا اســتفاده از واژگان 
کلیــدی ســرطان پستان،ســالمت معنوی،زنان،ایرانــی  مقــاالت مرتبــط پیــدا شــد معیارهــای ورود مقــاالت در ایــن مطالعــه الف(ســال 
2015-2005 ب(مقاالتــی کــه متــن کامــل یــا چکیــده آنهــا قابــل دسترســی باشــد.در ضمــن در پایــگاه هــای اطالعاتــی داخــل کشــور 

مقالــه ای مرتبــط بــا عنــوان یافــت نشــد.

یافتــه ها:ایــدز باعــث کــم شــدن اعتمــاد بــه نفــس ،افزایــش اســیب پذیری،افســردگی ،مصــرف مــواد وانجــام رفتارهــای پــر خطــر 
مــی شــود  همچنییــن اختــالت روانــی فــروان در ایــن افــراد مــی گــردد ســازگاری هــای مذهبــی  باعــث احســاس رضایــت در افــراد 
مبتــال بــه ایــدز مــی شــود ســالمت معنــوی باعــث بهبــودی ســالمت روانــی در افــراد مبتــال مــی شــود وهمچنیــن عــدم احســاس یــاس 

وناامیــدی در افــراد ایــدزی مــی شــود 

نتیجــه گیری:بــه ســبب کاهــش معضــالت در جامعــه وامیــد بــه زندگــی ایــن افــراد در جامعــه وهمچنیــن جلوگیــری از انتشــار ایــن 
ویــروس در جامعــه ایــن همیــت را مــی طلبــد کــه زیــر ســاخت هــای الزم جهــت امــوزش معنویــات در جامعــه جهــت کاهــش اثــرات 

ســو ایــن بیمــاری وهمچنیــن کیفیــت بهتــر زندگــی ایــن افــراد در جامعــه ایــن بســتر مناســب فراهــم شــود.   

واژگان کلیدي:سالمت معنوی ،ایدز،اختالالت جسمس-روانی
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بررسی میزان مصرف غذاهای آماده و ارتباط آن با شاخص توده بدنی در 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  1395

محمد خمرنیا1،زهرا کفایت پناه مینا معصومی،فریبا علی زاده، حسین انصاری،فرزانه منتظری فر، رضا میرزایی2   

1.مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
2.دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد شیراز، شیراز، ایران

چکیده

ــت  ــده اهمی ــروی کار آین ــوان نی ــه عن ــه ســالمت دانشــجویان ب ــن دانشــجویان و مطالع ــه : مصـرف بـاالي غـذاي آمـاده در بی مقدم
بســیاری دارد. مطالعه حاضــر با هدف تعییــن میــزان مصرف غذاهاي آماده در دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی زاهــدان و ارتبــاط 

آن با شــاخص تــوده ی بدنــی انجــام شــده اســت.

ــه صــورت مقطعــی در ســال 1395 در شــهر زاهــدان انجــام شــده اســت، جامعــه پژوهــش،کل  ــا: ایــن مطالعــه ب ــواد و روش ه م
دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی زاهــدان کــه در ســال 1395 در ایــن دانشــگاه مشــغول بــه تحصیــل بودنــد کــه 600 نفــر از آنهــا 
بــا اســتفاده از نمونــه گیــری تصادفــی طبقــه ای متناســب بــا حجــم وارد مطالعــه شــدند. در ایــن مطالعــه از پرسشــنامه ی محقــق ســاخته 
بــرای ســنجش مصــرف غــذای آمــاده کــه روایــی آن تاییــد شــده است،اســتفاده شــد و داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS  و 

روش تحلیــل محتــوا تحلیــل شــد.

ــتر  ــن بیش ــد)91%(. همچنی ــرد بودن ــته اند،مج ــاده داش ــذای آم ــاالی غ ــط وب ــرف متوس ــه مص ــجویانی ک ــت دانش ــا: اکثری ــه ه یافت
دانشــجویان کــه مصــرف متوســط وبــاالی غــذای آمــاده داشــته اند،مونــث بودنــد)54%(. 73 درصــد از دانشــجویان از غــذای آمــاده 
ــی  ــده غذای ــی بود)32%(.وع ــذای خانگ ــه ی غ ــت تهی ــت جه ــدم وق ــه ع ــوط ب ــرف مرب ــل مص ــترین دلی ــد. بیش ــی کردن ــتفاده م اس
ــه  ــج مطالع ــی طبیعــی داشــتند. نتای ــوده ی بدن ــه خــود اختصــاص داد. 68درصــد دانشــجویان شــاخص ت ــن مصــرف را ب شــام باالتری
 ،)0,001=p( محــل ســکونت،)0,008=p( گــروه ســنی،)0,001=p( حاکــی از ارتبــاط بیــن مصــرف غــذای آمــاده و جنســیت
 )0,082=p(0,001و شــاخص تــوده ی بدنی=p((درآمــد،)0,001=p( مقطــع تحصیلــی،)0,007=p(وضعیت تاهل،)0,001=p(دانشــکده

بــود.

نتیجــه گیری:نتایــج مطالعــه حاکــی از آن بــود کــه غــذای آمــاده روی شــاخص تــوده ی بدنــی تاثیرگــذار اســت. پیشــنهاد      مــی 
شــود دانشــجویان کمتــر از غــذای آمــاده اســتفاده کننــد.

واژگان کلیدی:مصرف غذای آماده،دانشجو،شاخص توده بدنی
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بررسی عوامل خطر موثر برسرطان پستان درشهرستان اردبیل 

درسال1395

ناطق عباسقلیزاده1، رضا یوسف زاده2، داود ادهم3، مالک اباذری4

1  استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
2 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی ، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

3استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
4*مربی آمار زیستی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

m.abazari@arums.ac.ir

چکیده

ــی  ــرطان در نواح ــن س ــروز ای ــت.تفاوت ب ــران اس ــا و ای ــر دنی ــان درسراس ــرطان زن ــن س ــایع تری ــتان ش ــرطان پس ــه وهدف:س زمین
مختلــف و نیــز رونــد افزایــش ابتــال بــه ایــن ســرطان و تنــوع و گســتردگی عوامــل موثــردر بــروز ســرطانها، نیــاز بــه انجــام مطالعــه در 
نقــاط مختلــف را بــراي روشــن تــر شــدن نقــش عوامــل موثــر مطــرح مــی کنــد لــذا هــدف از ایــن پژوهــش بررســی شــیوع ســرطان 

پســتان و عوامــل خطــر موثــر بــرآن در شهرســتان اردبیــل  اســت.

مــواد و روش ها:ایــن مطالعــه از نــوع مــورد -شــاهدي بود.جامعــه پژوهــش شــامل کلیــه زنــان مبتــال بــه ســرطان پســتان بســتری شــده 
ــه هــا شــامل 200 نفــر کــه 100 نفــر از بیمــاران  در بخــش کانســر بیمارســتان امــام خمینــی شهرســتان اردبیــل در ســال 1395بود.نمون
بســتری بــه عنــوان گــروه مــورد و 100 نفــر از بیــن خانــم هــای مراجعــه کننــده بــه مرکــز بهداشــت شهرســتان اردبیــل بــدون ابتــال بــه 
ســرطان پســتان بــه عنــوان گــروه شــاهد بصــورت تصادفــی انتخــاب شــدند. اطالعــات عوامــل خطــر توســط پرسشــنامه جمــع آوری و 

بــرای آنالیــز داده هــا از آزمــون رگرســیون لجســتیگ و نــرم افــزار  SPSS 23 اســتفاده شــد.

یافتــه ها:ایــن مطالعــه نشــان داد بیــن ســن و قــرص هــای پیشــگیری بــا ســرطان پســتان ارتبــاط معنــادار و مســتقیم و بیــن شــیردهی و 
تعــداد فرزنــدان بــا ســرطان پســتان ارتبــاط معنــی دار و معکــوس بود،همچنیــن بیــن گــروه خونــی وســرطان پســتان ارتبــاط معنــی دار 

نبــود.

ــزی  ــه ری ــه و برنام ــر جامع ــی ب ــالت مبتن ــه مداخ ــورد توج ــد م ــی توانن ــد م ــر دارن ــت تغیی ــه قابلی ــری ک ــل موث ــه گیری:عوام نتیج
مداخــالت پیشــگیری ســرطان پســتان قــرار گیرنــد در ایــن راســتا آگاه ســازی جامعــه در خصــوص نقــش قــرص هــای پیشــگیری از 
بــارداری در افزایــش شــانس ابتــال بــه ســرطان پســتان، همچنیــن نقــش موثــر شــیردهی در محافظــت زنــان از ایــن ســرطان مــی توانــد 

در شهرســتان اردبیــل مــورد توجــه قــرار گیــرد.

واژه های کلیدی: سرطان پستان، عوامل خطر، اردبیل، ایران
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بررسی اپیدمیولوژی سرطان معده در ایران؛ مطالعه مروری نظام مند 

علی افکاری1، علی خبازی2، رضا پیوندی3*

1 دانشجوی کارشناسی، پرستاری، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران
2 دانشجوی کارشناسی، اتاق عمل، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران
3 دانشجوی کارشناسی، اتاق عمل، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران

* نویسنده مسئول: رضا پیوندی
 rezapeyvandi1375@yahoo.com

چکیده 

زمینــه: ســرطان هــاي گوارشــي شــایع تریــن نــوع ســرطان در میــان مــردان و دومیــن ســرطان شــایع در زنــان ایرانــی محســوب مــي 
شــوند. ســرطان معــده از شــیوع بســیار باالیــی در ایــران برخــوردار اســت بــه طــوری کــه  شــایع تریــن ســرطان در مــردان ایرانــي مــي 

باشــد

هدف:در مطالعه حاضر، به بررسی اپیدمیولوژی سرطان معده در ایران و ارتباط آن با عوامل مختلف می پردازیم.

روش کار: در ایــن مطالعــه مــروری سیســتماتیک، بــا اســتفاده از پایــگاه هــای اطالعاتــی نظیــر SID و Pubmed و موتــور 
جســتجوگر Google scholar  و بــه کارگیــری کلمــات کلیــدی ســرطان، معــده ، ایــران و اپیدمیولــوژی مقــاالت مرتبــط بــا موضوع 
شناســایی گردیــد. 13 مقالــه کــه دسترســی کامــل بــه متــن آنهــا میســر بــود از ســال 2000 تــا 2016 مــورد مطالعــه قــرار گرفــت کــه از 

ــه شــد ــه مــروری بهــره کامــل گرفت ــن مطالع ــان آنهــا در ای ــه در می 6 مقال

یافتــه هــا: گزارشــات حاکــی از آن اســت کــه کشــور مــا از نظــر میــزان بــروز و مــرگ و میــر ســرطان معــده، جــزو مناطــق پــر خطــر 
محســوب مــي شــود؛ البتــه شــواهد موجــود نشــان مــي دهــد کــه میــزان بــروز آن درمناطــق جغرافیایــي کشــور تفــاوت دارد. عوامــل 
اقتصــادی - اجتماعــی و بــروز ســرطان معــده ارتبــاط معنــی داری دارنــد. در ایــران، ســرطان معــده در مــردان نســبت بــه زنــان از شــیوع 
بیشــتری برخــوردار اســت و در ســنین پیــری و اغلــب در بــاالی 60 ســال شــایع تــر مــی باشــد. نقــش عوامــل تغذیــه ای دز بــروز ســرطان 
معــده بســیار مشــهود بــود. بیــن آدنوکارســینوم معــده و هلیکوباکترپیلــوری نیــز ارتبــاط مســتقیم وجــود داشــته و ایــن باکتــری، خطــر 
بــروز آدنوکارســینوم معــده را افزایــش مــی دهــد. هــم چنیــن برخــی از گزارشــات حکایــت از ارتبــاط بیــن مصــرف ســیگار و ســرطان 

معــده داشــت.  

نتیجــه گیــری: امــروزه بــا شــتاب بــاالی تشــدید بــروز ســرطان هــا، پیــش بینــی مــی شــود نــرخ رشــد ســرطان افزایــش یافتــه و بــه 
ــه عنــوان یکــی از چالــش هــای مهــم نظــام ســالمت مطــرح گــردد. بیــش از دو برابــر وضــع موجــود طــی دو دهــه آینــده برســد و ب
بنابرایــن تدویــن برنامــه جامــع کنتــرل ســرطان معــده و کاهــش بــار ایــن بیمــاري بایــد در اولویــت قــرار گیــرد و گــروه هــای پرخطــر 
تحــت غربالگــری ســازمان یافتــه قــرار گیرنــد تــا بــا اقدامــات بــه موقــع و ارائــه آموزشــات الزم، از شــیوع ایــن نــوع بیمــاری در کشــور 

کاســته شــود.

واژگان کلیدي: سرطان، معده، ایران و اپیدمیولوژی
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اپیدمیولوژی سل در ایران 

رضا پیوندی1، پرنیا سید حاتمی2*

1 دانشجوی کارشناسی، اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران
2 دانشجوی کارشناسی، اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران،

*نویسنده مسئول: پرنیا سید حاتمی
hatami.parnia@gmail.com

چکیده 

ــی قــرن حاضــر مــی باشــد. ایــن بیمــاری، توســط  ــر دار و از مهــم تریــن بیمــاری هــای عفون ــی واگی زمینه:ســل یــک بیمــاری عفون
گونــه هــای مختلــف میکوباکتریــا بــه طــور معمــول مایکوباکتریــوم توبرکلوزیــس ایجــاد مــی شــود کــه توانایــی درگیــر نمــودن کلیــه 

ارگان هــای بــدن را دارد ولــی ریــه هــا بیشــتر بــه ســل مبتــال مــی شــوند.

هدف: تعیین وضعیت اپیدمولوژیک روند تغییرات بیماری سل در کشور ایران طی سال های 1390-94

روش کار:در ایــن مطالعــه مــروری، بــا جســت و جــو در پایــگاه هــای اطالعاتــی pubmed ،SID و Magiran و موتــور 
جســتجوگر  Google Scholar  و بــا بهــره جســتن از کلیــد واژه هــای اپیدمیولــوژی، بیمــاری ســل و ایــران و بــا اســتفاده از عملگــر 
AND(( بــه مقــاالت دسترســی حاصــل شــد. در ایــن مطالعــه میــزان بــروز ســل، شــایع تریــن نــوع، میــزان شــیوع در مناطــق مختلــف 

ایــران مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گرفــت.

یافتــه ها:شــایع تریــن نــوع ســل در ایــران، ســل ریــوی اســت. میــزان بــروز بیمــاری ســل ریــوی بــا اســمی خلــط مثبــت در کشــور 
طــی ســال هــای 1390 الــی 1394 ســیر نزولــی داشــت و از 14,63 بــه 12,59 در یــک صــد هــزار نفــر کاهــش یافــت. در ســال 1394 
ــوده اســت. از تعــداد 9915 مبتــال  ــا اســمیر خلــط مثبــت 6,25 مــورد در یــک صــد هــزار نفــر جمعیــت ب ــروز ســل ریــوی ب ــزان ب می
ــان بیمــار و 12,8% مــوارد را بیمــاران غیــر ایرانــی )اغلــب افغانــی(  ــه ســل گــزارش شــده کشــور در ســال 1394، 48% مــوارد را زن ب
ــزان  ــاط کشــور یکســان نیســت. مناطــق حاشــیه ای کشــور دارای می ــه نق ــروز شــیوع بیمــاری در هم ــزان و ب ــد. می ــی دهن تشــکیل م

بــروز شــیوع بــاال و برعکــس قســمت هــای مرکــزی کشــور، میــزان بــروز باالیــی دارنــد.

نتیجــه گیری:نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داده کــه در ایــران بــروز ســل ریــول اســمیر مثبــت و درصــد موفقیــت در درمــان بیمــاری ســل 
از رونــد نزولــی برخــوردار بــوده کــه ایــن حاکــی از موفقیــت چشــمگیر در کنتــرل ایــن بیمــاری اســت.

واژگان کلیدي:اپیدمیولوژی، بیماری سل، اسمیر مثبت، ایران
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شیوع و عوامل خطر مرتبط با  اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان: 

مرورسیستماتیک

سمیه بشکار1، مرضیه عباس زاده علی آباد2، عابدین ایران پور3*

1 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کرمان

3 دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 iranpourabedin89@gmail.com  

چکیده

 زمینــه: چاقــی شــایع ترین علــت مقاومــت بــه انســولین و در کــودکان و نوجوانــان اســت. از مهمتریــن عوامــل ایجــاد کننــده ی چاقــی 
در نوجوانــان ســبک زندگــی نشســته، فعالیــت بدنــی کــم، مصــرف بیــش از انــدازه ی تنقــالت و نوشــیدنی هــای شــیرین و غذاهــای 

آمــاده در میــان ایــن گــروه ســنی اســت.

هــدف: بــا توجــه بــه اینکــه چاقــی در دوران کودکــی و نوجوانــی یکــی از مهــم تریــن مشــکالت بهداشــتی اســت کــه زمینــه ســاز 
چاقــی تثبیــت شــده در بزرگســالی و عــوارض مربــوط بــه آن اســت ، لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســي شــیوع و عوامــل خطــر مرتبــط 

بــا اضافــه وزن و چاقــی در کــودکان و نوجوانــان انجــام شــد.

ــا بررســی و جمع بنــدی مقاله هــای متعــدد از بانک هــای اطالعاتــی  ــه مــروری اســت کــه ب مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر مقال
بــدون   Google scholar و موتــور جســتجوی   iranmedex و magiran، Sid، PubMed و ســایتهای معتبــر علمــی 
 Obesity, children, adolescents, محدودیــت زمانــی و بــا کلیــد واژه هــای  چاقی،کــودکان، نوجوانــان، شــیوع، عوامــل خطــر

ــا 2015 انجــام شــد. prevalence, risk factors طــی ســال هــای 1996 ت

یافتــه هــا: بررســی مطالعــات انجــام شــده نشــان مــی دهــد کــه شــیوع چاقــی مرکــزی بیــن 4 تــا6,3  درصــد بــود. از بیــن شــاخص های 
ــه در  ــود. بســامد مصــرف تنقــالت و میوه هــا در هفت ــرای هــر دو جنــس ب چاقــی، محیــط کمــر بهتریــن پیشــگوی ســندرم متابولیکــی ب
ــن و  ــا س ــکمی ب ــی ش ــن چاق ــاط بی ــود. ارتب ــي ب ــاي غذای ــایر گروهه ــر از س ــتر و کمت ــب بیش ــه ترتی ــاق ب ــه وزن و چ ــاي اضاف نمونه ه
تری گلیســرید بــاال ضــد و نقیــض بــود. از نظــر آمــاری بیــن چاقــی شــکمی بــا ســندرم متابولیــک، جنــس، فشــارخون بــاال و HDL پاییــن 
ارتبــاط معنــی داری مشــاهده شــد. همچنیــن در اکثــر مطالعــات شــانس خطــر چاقــي شــکمي در گــروه اضافــه وزن/چــاق بــا فعالیــت بدنــي 

ســبک و متوســط صرفــا پــس از تعدیــل عوامــل مخــدوش کننــده، بیشــتر از افــرادي بــود کــه فعالیــت بدنــي ســنگین داشــتند.

نتیجــه گیری:بــا توجــه بــه اینکــه شــیوع چاقــی در کــودکان و  نوجوانــان نســبتا باالســت کــه یکــی از علــل آن کــم تحرکــی عنــوان 
شــد، لــزوم بــکار گیــری و اجــرای مســرانه ی برنامــه هــای ارتقــا ســالمت جهــت کنتــرل چاقــی و عوامــل ایجــاد کننــده ی از جملــه 
الگــوی غذایــی و کمبــود فعالیــت بدنــی را در مــدارس یــادآور میشــویم. پیشــنهاد مــی شــود کــه در ایــن گــروه از افــراد بــا برنامــه ریزی 
و اصــالح شــیوه زندگــی بــه کمــک خانــواده و رســانه هــا بــرای ورزش و تحــرک بیشــتر اقــدام کــرد. همچنیــن از مصــرف بیشــتر میــوه 

هــا و ســبزیجات و انــواع ترشــیجات نبایــد غافــل شــد. 

 واژگان کلیدي: چاقی،کودکان، نوجوانان، شیوع، عوامل خطر
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بررسی میزان استفاده از داروهای روان گردان در بین دانشجویان علوم 

پزشکی در دهه اخیر

محمد دالیی میالن1، ابوالفضل حسامی نیا2، الهام کشاورزی3 ، فریبا کشاورز4

1-دانشجوی کارشناسی پرستاری، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران
2 -دانشجوی کارشناسی پرستاری، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران

3 -دانشجوی پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران،ایران
4 -دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران 

      keshavarz71f@yahoo.com  

چکیده

زمینــه: مصــرف روز افــزون داروهــای روان گــردان در قشــر جــوان جامعــه امــروز بــه یــک معضــل اساســی تبدیــل شــده اســت. بــه 
طــوری کــه بــه دالیــل مختلــف اقتصادی،اجتماعــی و عوامــل اســترس زای محیــط ،میــزان اســتفاده از ایــن قــرص هــا در دانشــجویان 
ــز در معــرض  ــد و از لحــاظ بهداشــت روان نی ــی قراردارن ــن قشــر در معــرض خطــر باالی ــذا ای ــدا کــرده اســت و ل شــیوع بیشــتری پی

خطــر بزرگــی قــرار گرفتــه انــد.

هــدف :  بــا توجــه بــه اینکــه دانشــجویان قشــر تاثیــر گــذار جامعــه هســتند و قرارگرفتــن ایــن قشــر در معــرض انــواع آســیب هــا باعــث 
صدمــه جبــران ناپذیــری بــه بطــن جامعــه مــی شــود ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی میــزان اســتفاده از داروهــای روان گــردان در بیــن 

دانشــجویان علــوم پزشــکی در دهــه اخیــر صــورت گرفتــه اســت.

 SCOPUS, PUBMED, ــی ــای اطالعات ــگاه ه ــتجو در پای ــق جس ــق از طری ــع و عمی ــروری جام ــن مطالعه،م روش کار: در ای
PROQUEST,SCIENCE DIRECT, ISC, IRANDOC, MAGIRAN بــا واژگان کلیــدی دانشــجویان ، علــوم 

پزشــکی ، مــواد روان گــردان و اپیدمیولــوژی، بــدون محدودیــت ســال انجــام شــد.

ــن  ــردان در بی ــای روان گ ــتفاده از داروه ــزان اس ــده می ــام ش ــای انج ــری ه ــه گی ــف و نتیج ــاالت مختل ــی مق ــا بررس ــا: ب ــه ه یافت
دانشــجویان علــوم پزشــکی نســبت بــه دهــه گذشــته شــیوع بیشــتری پیــدا کــرده و ایــن میــزان متاســفانه روز بــه روز افزایــش مــی یابــد 

کــه مــی توانــد پیامدهــای جبــران ناپذیــری بــه همــراه داشــته باشــد.

نتیجــه گیــری:  بــا توجــه بــه اینکــه داروهــای روان گــردان باعــث آســیب جــدی از لحــاظ جســمی و بدنــی بــه دانشــجویان مــی 
شــود و باعــث مــی شــود شــادابی دانشــجویان را بــه حالــت کاذب تبدیــل کنــد و ایــن امــر خــود باعــث آســیب جــدی بــه جامعــه مــی 
شــود. بنابرایــن بــا برنامــه ریــزی هــای آموزشــی و انــواع کارگاه هــا در محیــط دانشــگاهی و رســانه هــا مــی تــوان آگاهــی دانشــجویان 

را افزایــش داد و از گرفتارشدنشــان بــه اســتفاده از ایــن مــواد جلوگیــری کــرد.

واژگان کلیدی: مواد روان گردان ،دانشجویان ، علوم پزشکی
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بررسی اپیدمیولوژیک مرگهای ثبت شده در شهرستان مشهد بر اثر سرطان 

پستان در سال 1394

سهیال فتحعلی زاده

کارشناس بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی
 fathalizadehs1@mums.ac.ir 

  چکیده 

زمینه:ســرطان از جملــه بیماریهــای مزمــن و غیــر واگیــری اســت کــه گــروه وســیعی از بیماریهــا را شــامل مــی شود.ســرطان دومیــن 
علــت شــایع مــرگ و میــر پــس از بیماریهــای قلبــی در سراســر جهــان مــی باشــد.در بیــن انــواع مختلــف سرطان،ســرطان پســتان کــه 

%23 ، همــه ســرطانها در زنــان را شــامل مــی شود،شــایعترین ســرطان و کشــنده تریــن بدخیمــی در زنــان محســوب مــی شــود.

هدف:به دلیل افزایش شیوع سرطان ها،بررسی اپیدمیولوژیک سرطان پستان در سال 95 شهرستان مشهد انجام گرفت.

روش کار:با بررسی مرگهای حادث شده در شهرستان مشهد بدلیل سرطان پستان این تحقیق صورت پذیرفت. 

ــه علــت  ــر 13393 مورد،ب ــه مــرگ کشــوری در ســال 1392 شهرســتان مشــهد براب ــه ها:تعــداد مرگهــای ثبــت شــده در برنام یافت
ــوده اســت. ــه علــت ســرطان پســتان 68 مــورد معــادل  0,5 % ب ســرطان 1925 معــادل 14,4 % و ب

تعــداد مرگهــای ثبــت شــده در برنامــه مــرگ کشــوری در ســال 1393 شهرســتان مشــهد برابــر 13738 مورد،بــه علــت ســرطان 1943 
معــادل 14,1 % و بــه علــت ســرطان پســتان 74 مــورد معــادل  0,5 % بــوده اســت.

تعــداد مرگهــای ثبــت شــده در برنامــه مــرگ کشــوری در ســال 1394شهرســتان مشــهد  برابــر 14305 مورد،بــه علــت ســرطان 1961 
ــی را بخــود اختصــاص  ــن  رقم،درصــد باالی ــوده اســت.که ای ــه علــت ســرطان پســتان 49 مورد،معــادل  0,3 % ب معــادل 13,7 % و ب

اســت.  داده 

نتیجه گیری:طبق بررسی آماری ثبت مرگ و میر شهرستان مشهد:

ــوده  ــر 60 ســال ب ــی زی ــل ســرطان پســتان در ســن کارآمــد جامعــه یعن ــه دلی ــه اینکــه 45 % از مرگهــای حــادث شــده ب ــا توجــه ب ب
اســت تــالش مــردم و مســئولین را جهــت غربالگــری و بررســی اپیدمیولوژیــک تشــخیص زودرس و درمــان ایــن بیمــاری را طلــب 

مــی کنــد.

واژگان کلیدي: سرطان،پستان،مرگ،برنامه ثبت مرگ 
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بکار گیری فرایند ارزیابی سالمت جامعه  بعنوان مدلی آموزشی برای شناخت، تشخیص و حل 
مشکالت سالمتی جامعه با ارائه نتایج تشخیص مشکل: بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان 

باالی 18 سال بندرعباس در خصوص مصرف قلیان

منیره فقیرگنجی1، حسن احمدی قرایی2، علی عرب احمدی 3، محسن استاد قادری4 ، شهرزاد نعمت اللهی 5، 
کورش هالکوئي نائینی 6

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 
2 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 
3 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 
4 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 

5 دانشجوی  PHD اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 

6*  استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی, دانشکده بهداشت ,ایستگاه تحقیقات بهداشتی بندرعباس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 holakoik@hotmail.com

چکیده
زمینــه و هــدف: دوره آموزشــی »ارزیابــی ســالمت جامعــه« بعنــوان رویکــردی اپیدمیولوژیــک باهــدف آموزشــی شناســایی مشــکالت جامعــه، اولویــت بنــدی آنهــا، و 
تشــخیص مشــکل اصلــی و تدویــن برنامــه هــای عملیاتــی )نســخه هــای اجرائــی( بــرای حــل مشــکالت اصلــی هــر جامعــه شــناخته شــده اســت در دو مقطــع کارشناســی 
ارشــد و دکتــرای تخصصــی اپیدمیولــوژی و MPH زمینــه اپیدمیولــوژی میدانــی دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــه اجــرا در مــی آیــد. مطالعــه حاضــر 
بــر گرفتــه از هفتمیــن دوره ارزیابــی ســالمت جامعــه مــی باشــد کــه در مناطــق حاشــیه نشــین شــهربندرعباس ، دربلــوک شــش محلــه ی درخــت سبزشــهر بندرعبــاس انجام 
شــده اســت.  بــر اســاس نتایــج ارزیابــی ســالمت انجــام گرفتــه، از میــان فهرســت مشــکالت یافت شــده، »مصــرف بــاالی قلیــان« یکــی از مشــکالت اصلــی دارای اولویت در 
جامعــه تحــت مطالعــه مــی باشــد؛ لــذا بررســی ســطح آگاهــی، نگــرش و عملکــرد زنــان بــاالی 18 ســال در خصــوص مصــرف قلیــان وعوامــل موثــر بــر آن جهــت تدویــن 

یــک برنامــه عملیاتــی در ســال 1395 در جامعــه مذکــور بعنــوان موضــوع پژوهــش »تشــخیص مشــکل« انتخــاب شــده اســت.
مــواد و روش هــا: فرآینــد ارزیابــی ســالمت جامعــه بــر اســاس مــدل ارزیابــی ســالمت جامعــه بــرای جمهــوری اســالمی ایــران کــه بــرای جامعــه ایرانی تطبیــق داده شــده 
درهشــت مرحلــه شــامل » تشــکیل تیــم ارزیابــی - جمــع آوری داده هــای اولیــه )بــه روش مصاحبــه - مشــاهده - بحــث گروهــی متمرکــز( و جمــع آوری داده هــای ثانویــه 
- تجزیــه و تحلیــل داده هــای ســالمت ترکیــب آمارهــای ســالمت بــا داده هــای جامعــه  گــزارش نتایــج بــه اهالــی جامعــه – تعییــن اولویــت هــای ســالمتی  ارائــه و انتشــار 
ســند ارزیابــی جامعــه - تدویــن برنامــه عملیاتــی » انجــام مــی شــود. پــس از طــی مراحــل اول تــا ششــم ایــن فرآینــد مصــرف بــاالی قلیــان در زنــان بــه عنــوان مشــکل اولویت 
دار انتخــاب شــد.  بنابرایــن تحقیــق مقطعــی توصیفــی حاضربــه منظــور تشــخیص مشــکل،  بــرروی 205  نفــر از زنــان بــاالی 18 ســال محلــه درخــت ســبز بلــوک شــش بــه 
انجــام رســید.  از نقطــه شــروع نمونــه گیــری 205 پرسشــنامه بــرای تمــام خانــه هایــی کــه دارای زنــان بــاالی 18 ســال بودنــد )از هــر خانــه یــک زن بــاالی 18 ســال بــه طــور 
تصادفــی( تکمیــل گردیــد. بــرای جمــع آوري  داده هــا در ایــن پژوهــش پرسشــنامه  ای شــامل 5 بخــش  حــاوی اطالعــات دموگرافــي و اطالعــات مربــوط بــه آگاهــی، 
نگــرش، عملکــرد و رضایــت از زندگــی، طراحــی شــد. پایایــی پرسشــنامه بــا آلفــای کرونبــاخ 0,79 تاییــد گردیــد. تکمیــل پرسشــنامه توســط پرسشــگران صــورت گرفت. 

پــس از گــرد آوري و ورود داده هــا آنالیزهــاي آمــاري بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS 24   انجــام گرفــت. 
یافتــه هــا: بــرای آمــوزش فرآینــد تشــخیص مشــکل و تدویــن برنامه عملیاتی بــر پایه اطالعــات بدســت آمــده از جامعــه، در مجمــوع  205 خانم بــاالی 18 ســال با میانگین 
و انحــراف معیــار ســنی 36,9 ±12,86 ســال وارد مطالعــه شــدند. میانگیــن نمــره آگاهــی 10,73±1,8 بــود کــه 67,3 % افــراد آگاهــی باالتــر از میانگیــن در زمینــه موضــوع 
مــورد مطالعــه داشــتند. کــه بطــور مثبــت تحــت تاثیــر ســطح تحصیــالت ) ضریــب اســتاندارد رگرســیونی p-value( ،0,182=0,037 و بطــور منفــی تحــت تاثیــر مصــرف 
قلیــان توســط فــرد قــرار داشــت )ضریــب اســتاندارد رگرســیونی p-value( ،0,251>0,001امــا بــا وضعیــت تاهــل، وضعیت مالی خانواده، شــغل، وضعیت ســالمتی، و ســن 
شــروع مصــرف قلیــان ارتبــاط آمــاری معنــی داری نداشــت.  میانگیــن نمــره نگــرش  45,76±7,8بــود و بیــش از نیمــی از افــراد نگرشــی باالتــر از میانگیــن در زمینــه موضــوع 
مــورد مطالعــه داشــتند. کــه بطورمثبــت تحــت تاثیــر ســطح تحصیــالت ) ضریــب اســتاندارد رگرســیونی p-value( ،0,184=0,02 و بطــور منفــی تحت تاثیر مصــرف قلیان 
توســط خانــواده قــرار داشــت ) ضریــب اســتاندارد رگرســیونی p-value( ،0,45>0,001. همچنیــن بعــد خانــوار نیــز در مــرز معنــی داری قــرار داشــت ) ضریــب اســتاندارد 
رگرســیونی p-value( ،0,112=0,06. امــا شــغل، بعــد خانــوار، وضعیــت تاهــل، وضعیــت ســالمتی، دفعــات مصــرف قلیــان ومدت زمــان مصرف قلیــان ارتباط معنــی داری 
نشــان نــداد. میانگیــن نمــره عملکــرد افــراد ±2,511,97 بــود، 84,9% از افــراد عملکــرد باالتــر از میانگیــن در زمینــه موضــوع مــورد مطالعــه داشــتند. کــه بطورمثبــت تحــت 
تاثیــر ســطح تحصیــالت ) ضریــب اســتاندارد رگرســیونی p-value( ،0,055=0,002 و بطورمنفــی تحــت تاثیــر مصــرف قلیــان توســط فــرد )ضریب اســتاندارد رگرســیونی 
p-value( ،0,8>0,001 و مــدت زمــان کشــیدن قلیــان )ضریــب اســتاندارد رگرســیونی p-value( ،0,172>0,001 قــرار داشــت. بعــد خانــوار و قلیــان کشــیدن والدیــن نیــز 
ــا آگاهــی در مــورد آن در افــراد تحــت مطالعــه از نظــر آمــاری در ســطح معنــی  در مــرز معنــی داری قــرار داشــتند.  ارتبــاط نگــرش در مــورد موضــوع مــورد مطالعــه ب
ــا نگــرش آنهــا از نظــر آمــاری در ســطح معنــی داری  داری آمــاری p-value>0,001 معنــی دار بــوده اســت. عملکــرد افــراد تحــت مطالعــه در مــورد مصــرف قلیــان ب

ــت. ــوده اس ــی داری ب ــه معن p-value>0,001 دارای رابط
نتیجــه گیــری: در ایــن مــدل آموزشــی بــه فراگیــران نشــان داده شــد کــه: الــف- ارزیابــی ســالمت جامعــه بــا مشــارکت مــردم مــی توانــد باعــث درک بهتــری ازنیازهــای 
جامعــه توســط دانشــجویان، محققیــن وکارکنــان بهداشــتی  شــود.  ب - نتایــج ارزیابــی جامعــه نشــان مــی دهــد دغدغــه هــا و اولویــت هــای ســالمتی اعضــای جامعه ممکن 
اســت بــا آنچــه سیســتم هــای بهداشــتی گــزارش مــی دهنــد متفــاوت باشــد. ج- تدویــن برنامــه عملیاتــی بــر اســاس تشــخیص مشــکل در همــان جامعــه، بــرای برنامــه ریــزي 
هــای آموزشــي، سیاســت گــذاري هــا و مداخــالت بهداشــتي میتوانــد منجــر به ارتقای ســالمت جامعــه و باال بــردن عملکرد افــراد شــود. ه- همچنین اجــرای فرآینــد ارزیابی 

ســالمت جامعــه، منجــر بــه افزایــش مشــارکت مــردم در ســالمتی خــود شــده و تضمینــی بــرای اجــرای صحیــح برنامــه های پیشــگیری می باشــد.

واژگان کلیدی: مدل آموزشی، ارزیابی سالمت جامعه، تشخیص مشکل، مصرف قلیان، آگاهی، نگرش، عملکرد
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 Abstract

Objective: The aim of this study was to investigate changes in physical activity across pregnancy and 
the relationship between physical activity and unplanned caesarean sections (CSs).

 Methods: A cohort study design was carried out. A cohort of 2029 pregnant women was established 
when they received prenatal care at 18 – 22 weeks of gestation at a medical center in southwest Iran. 
Participants were asked to recall their levels of physical activity relative to pre-pregnancy. The data were 
processed using the Statistics/Data Analysis. To compare activities the chi-square was used to identify 
significant differences between the groups. The association between activities and delivery mode and 
controls of potential confounding was used multiple logistic regression. The significance level was set 
P< 0.05 in analyses.

Results: 2029 pregnant women participated in our study, among which 1,334 (65.84%)  resulunderwent 
a CS and 692 (34.16%) underwent a NVD. The study indicated that the odds ratio of a CS 0.68 (95% CI: 
0.47-0.97) when a pregnant woman increased levels activities during pregnancy than before pregnancy. 

Conclusion: The results of this study showed that regular and standard physical activities during preg-
nancy can reduce the risk of caesarean section in pregnant women. Therefore, these important findings 
can be important in convincing doctors to prescribe regular and standard physical activities for pregnant 
women during pregnancy. 

Keywords: physical activity, caesarean section, pregnancy, cohort Study, Iran
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  Abstract

Background: The term “vascular depression” has been proposed to describe a subset of depressive dis-
orders that occurs in old age as a consequence of cerebrovascular disease. However, depression has been 
shown to result from other cardiovascular diseases such as coronary heart diseases, as well as to precip-
itate, worsen or precede vascular diseases. Depression also increases the likelihood of the incidence of 
vascular risk factors such as diabetes.

 Aims: To review clinical and epidemiological evidence linking geriatric depression and vascular diseas-
es, and to discuss the potential mechanisms that could underlie this association. 

Method: Systematic review of the literature of the last 8 years through Medline database search. 

Results: Papers report the following potential ways of association: (1) there is a direct influence of vas-
cular disease, in particular, arteriosclerosis, on the incidence of depression; (2) depressive disorders have 
a direct impact on the cardiovascular system; (3) depression and vascular disease share either a common 
pathophysiological process or genetic determinants. 

Conclusion: Depression can be understood as the direct consequence of brain damage in neurode-
generative disorders such as Parkinson›s or Huntington›s diseases. Similarly, vascular depression is 
mostly considered to be the consequence of microvascular lesions on prefrontal and subcortical regions. 
However, this functional neuroanatomical model offers no explanation for cases where depression has 
been shown to precede vascular diseases. Since cardiovascular diseases develop in a context of acquired 
environmental factors together with genetically determined disease, it may be postulated that geriatric 
depression could both result from brain lesions of vascular origin and also share some pathogenic or 
genetic determinants

Key words : Depression , Elderly , Vascular depression , Vascular diseases
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Absrtact

background and aims: Schizophrenia (SCZ), Epilepsy and Multiple Sclerosis (MS) are neurological 
disorders with increasing prevalence, disturbance of patient›s life and society burden. The importance 
of genetic susceptibility in multifactorial disease development leads to more investigation to under-
stand genetic mechanism in disease pathogenesis. VRK2 gene is a serine threonine kinas that recently 
reported as a related gene in pathogenesis of some disease like neurological disorders. The purpose of 
this case control study was to compare VRK2 blood gene expression in SCZ, Epilepsy and MS patient 
with control group.

Material and method: A total of 300 subjects consist of 50 SCZ, 50 Epilepsy and 50 MS, and 150 
healthy individuals (50 matched controls for each disorder) as control group were participate in the 
present study. VRK2 blood mRNA expression level was measured by TaqMan real time PCR.

Results: The results show significant down regulation of VRK2 gene in SCZ (p<0.0001), Epilepsy 
(p=0.008), MS (p=0.029) compare to control groups.

Conclusion: VRK2 is a candidate gene for neurological disorders through its role in signaling path-
way, neuronal loss and stress response that are crucial mechanism in etiopathogenesis of SCZ, Epilep-
sy and MS.

Keywords: Schizophrenia, Epilepsy, Multiple Sclerosis, VRK2, Real Time PCR
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 abstract

background and aims: Despite the well-known impact of age, excess body weight, and raised blood 
glucose on blood pressure, the level of exposure to these risk factors necessary to double the risk hyper-
tension is not widely investigated, but was explored in this cross-sectional study.

Material and method: This study reports the results of a screening program conducted on a large pop-
ulation of adults to assess the prevalence of diabetes and hypertension and their associated risk factors. 
The participants were people aged 30 years or older referring to 16 health centers in Tehran and its 
suburbs. A standard questionnaire was used to collect data on blood pressure, body mass index (BMI), 
waist-hip ratio (WHR), fasting blood sugar (FBS), smoking status, and demographic characteristics (age 
and gender) based on WHO STEPS manual.

Results: Of the 7611 people who participated in the screening program, 696 (9.1%) had raised blood 
pressure.  The level of exposure of risk factors for high blood pressure necessary to replicate the OR of 
2.0 indicated that an OR of 2.0 corresponds to an increase in age of about 9.4 years, an increase in BMI 
of about 10.3 kg/m2, an increase of waist-to-hip ratio of about 0.5, or an increase in fasting blood sugar 
of about 85.8 mg/dl.

Conclusions: This study indicated how much increase in age, BMI, waist-hip ratio, and FBS can double 
the risk of hypertension. These results may be of helpful for public health policy and prioritizing effec-
tive prevention programs to reduce the burden of high blood pressure.

Keywords: Blood Pressure; Hypertension; Diabetes Mellitus; Body Mass Index; Waist-Hip Ratio; 
Cross-Sectional Studies
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Abstract

Objectives: The One way to preventing of deaths due to rabies utilization of post-exposure 
prophylaxis the timely.  So, In addition to exploring epidemiological situation of animal bites, 
there is a need to explore the factors leading to delay in PEP initiation.

Methods: This cross-sectional study was conducted in Iran in 2011and included 7083 cases of 
animal bites recorded in the Rabies Treatment Center (RTC) using the census method. The logis-
tic regression was used to find out association between delay in PEP and risk factors. Results:  
Among the patients studied, 5387(75.9) were males. The prevalence of animal bites in Fars prov-
ince was 163.6 per 100000. Dogs were the most frequent source of exposure (67.1%), and the 
most common bitten part of the body was hands (45.5%). Delay in initiation of PEP was found 
among 6.8% of the studied subjects. Delay was more likely in people housewife (OR= 4.66(CI 
95%: 2.12-10.23) and less likely in people with deep wounds. (OR=0.65(CI 95%: 0.43-0.97)). 

Conclusion: Although, all animal bites victims received PEP completely, but in some cases there 
were delays. So that, type of biter, depth of bite and Job of patients were the major factors asso-
ciated with delay in initiation of PEP for rabies prevention.

Keywords: Post-Exposure Prophylaxis,Vaccination, Rabies, Delay, Iran 
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Abstract

Background: We conducted this study to estimate the prevalence of biomarkers, including estrogen re-
ceptor (ER), progesterone receptor (PR), and human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) among 
patients with breast cancer and to explore their effects on the disease mortality.

Methods: We conducted this registry based retrospective cohort study in Tehran, in 2014, using the 
data on 1622 patients with breast cancer, diagnosed pathologically and registered with the Comprehen-
sive Cancer Control Center from 1998 to 2013. The outcome of interest was the survival probability 
of patients with breast cancer based on receptor status along with other prognostic factors such as age, 
histopathology, stage/grade of tumor, metastatic status, and surgical procedures using the life table, Ka-
plan-Meier curves, and multivariate Cox proportional hazard model. Based on expression of ER, PR, 
and HER2, positive (+) and/or negative (–), we generated different subtypes.

Results: ER+/PR+/HER2– subtype (51.5%) was the most common form of breast cancer cells. Com-
pared to the ER+/PR+/HER– subtype, the hazard ratio (95% confidence interval) of cancer mortality 
was 2.14 (1.13, 4.03) for ER–/PR–/HER2– subtype, 1.92 (1.03, 3.59) for ER–/PR–/HER2+ subtype and 
5.19 (1.51, 17.86) for ER–/PR+/HER2+ subtype.

Conclusion: In this study, breast cancer cases with ER–/HER2+ tumors had a shorter survival than 
those with ER+/PR+/HER2– tumors. Triple negative tumors were the only other subtype with a statisti-
cally significant poorer prognosis. Results of this study in a middle-income country further indicate the 
importance of receptor status, in particular HER2 status, in the prognosis of breast cancer.

Keywords: Breast Neoplasms; Survival Analysis; Immunohistochemistry; Biological Markers; Cohort 
Studies; Iran
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1 (Corresponding Author) Department of Epidemiology, School of Public Health, Shahid Beheshti 
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Abstract

Background and Aim: The increasing rate of road traffic injuries have turned into a noticeable and 
critical danger threatening lives of people in different countries around the world. This study is done to 
determine epidemiological pattern and mortality rate trend of road traffic injuries.

Materials and Methods: In this cross-sectional study, the epidemiological pattern of mortality related to 
road traffic injury was determined in a 6-year-period data gathering by Kermanshah Forensic Medi-
cine Center’s census. The external cause of death was classified using ICD-10 codes. The population 
of Kermanshah was provided by the Governor General’s Office. Data were then analyzed using Stata 
11 software. To examine the mortality trend and its significance, the negative binomial regression was 
utilized. 

Finding: The average age of 3231 death cases of road traffic injuries was 39.83±21.27and 78.4% of 
the subjects were males. The most important cause of death was head concussion (71.6%). The highest 
number of external causes was related to cars/van crashes. The mean mortality rate of road traffic 
injuries in Kermanshah province in this 6-year period was 27.81 deaths per hundred thousand people. 
The rate of mortality due to road traffic in Kermanshah  has decreased from 33.13 to 22.58 cases per 
hundred thousand people and mortality rate decreases by 6% on average in proportion to every unit of 
increase in year (β= -0.06; CI: -0.11, -0.002).

Conclusion: According to the results and despite the decrease in traffic injuries’ mortality in recent 
years, this rate is still higher than that of other countries; therefore, this area of interest should be re-
viewed, changed, and even revolutionized. 

Keywords: Rate, Epidemiological pattern, Mortality, Road Traffic Injuries, Trend
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بررسی جنبه های اپیدمیولوژیکی، بالینی، آزمایشگاهی و بهداشت عمومی 

بروسلوزیس انسانی در شهرستان فریدونشهر 

صادق کارگریان مروستی*1، مریم سلطانی2، سیما افراشته3، غالمرضا رفیعی4  

  1 *کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز بهداشت شهرستان فریدونشهر، اصفهان، ایران،
 sadegh.kargarian@gmail.com

  2 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی؛دانشگاه علوم پزشکی مشهد)مجتمع اموزش عالی سالمت خواف(، مشهد، ایران، مجری طرح   
3   کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکدۀ بهداشت، فارس، ایران                       

  4 کارشناس بهداشت عمومی، مرکز بهداشت شهرستان فریدونشهر، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمــه و هــدف: بروســلوزیس یــا تــب مــوج دار یکــی از مهمتریــن بیمــاری هــای زئونــوز در سراســر جهــان اســت کــه بــه وســیله 
باکتریهــای گــرم منفــی بــروز مــی کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه اســتان اصفهــان یکــی از مناطــق اندمیــک بیمــاری تــب مالــت اســت لــذا 
ایــن مطالعــه بــه منظــور بررســی اپیدمیولوژیــک و رونــد بیمــاری تــب مالــت در شهرســتان فریــدون شــهر اصفهــان در فاصلــه ســالهای 

2000 تــا 2015 انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه مقطعــی اطالعــات مربــوط بــه بیمــاران مبتــال بــه تــب مالــت کــه طــی دورۀ 15 ســاله در فاصلــۀ 
ســال هــای 1381 تــا 1395 در شهرســتان فریدونشــهر اصفهــان تشــخیص داده شــده انــد مــورد بررســی قــرار گرفــت. اطالعــات مــورد 
اســتفاده در ایــن مطالعــه از گزارشــات موجــود در مرکــز بهداشــت شهرســتان گــرداوری شــد. داده هــای مــورد نظــر پــس از جمــع 
 SPSS اوری وارد نــرم افــزار اکســل شــده ســپس بــا اســتفاده از آمــاره هــای توصیفــی )میانگیــن و درصــد( و بــا اســتفاده از نــرم افــزار

ورژن 19 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد. مقــدار P کمتــر از 0/05 بعنــوان ســطح معنــاداری در نظــر گرفتــه شــد.

یافتــه هــا: 512 بیمــار مبتــال بــه تــب مالــت شناســایی شــدند. بــروز تــب مالــت از 4/8 مــورد در صــد هــزار در ســال 1381 بــه 101/1 
مــورد در صــد هــزار در ســال 1395 افزایــش یافتــه، 65% از بیمــاران مــرد و بیشــترین بــروز در گــروه ســنی 15 تــا 24 ســال مشــاهده 
شــد )32 درصــد(. حــدود 90 درصــد از بیمــاران ســابقۀ تمــاس بــا دام و 81 درصــد ســابقۀ مصــرف مــواد لبنــی غیرپاســتوریزه داشــتند.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه فراوانــی بــاالی بیمــاری در مناطــق روســتایی،  بــه ویــژه در ســنین جوانــی و شــیوع آن در همــه فصــول، 
پیشــگیری و برنامــه هــای آموزشــی مناســب در همــه فصــول ســال بــرای کاهــش مــوارد بیمــاری الزم اســت. 

واژگان کلیدی: تب مالت، اپیدمیولوژیکی، بهداشت عمومی، فریدونشهر
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نقش هوش هیجانی در زندگی و تفاوت آن با هوش عقلی-یک مطالعه 

مروری

سما رستم معروف

 دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
sama.rmaruf@gmail.com

چکیده

 زمینــه وهــدف: یکــی از بهتریــن و مهمتریــن ویژگــی انســان کــه باعــث تمایــزش از ســایر موجــودات شــده اســت، هــوش اوســت. 
ــه  ــرای ایــن توانایــی ارائ ــوز دانشــمندان نتوانســته-اند تعریــف کامــل و جامعــی ب ــه هــوش، هن ــا وجــود تحقیقــات گســترده در زمین ب
ــه  دهنــد. هــوش از جــذاب تریــن نیروهــای روانــی اســت کــه در رشــد جنبــه هــای مختلــف انســان نقــش مؤثــری دارد. درایــن مقال
بعــد از تعریــف ســطوح مختلــف هــوش، بــه توضیــح ســومین الیــه، یعنــی هــوش هیجانــی پرداختــه شــده و تفــاوت هــای بیــن هــوش 
هیجانــی و هــوش عقالنــی گفتــه شــده و در آخــر مقالــه راه هایــی بــرای تقویــت هــوش هیجانــی ارئــه شــده اســت. ایــن مطالعــه بــرای 
پاســخ بــه ایــن پرســش مــی باشــد کــه چــرا گاهــی اوقــات افــراد بــا ســطح هــوش عقالنــی متوســط موفــق تــر از افــرادی هســتند کــه 

ســطح هــوش عقالنــی باالیــی دارنــد؟ هــوش هیجانــی در زندگــی انســان چــه نقشــی دارد؟ 

مــواد و روش هــا: مقالــه بــه روش مــروری- روایتــی و بــا ســرچ کلیــد واژه هــای« هــوش هیجانــی ، انــوع هــوش، هــوش عقالنــی 
 pubmed  , IranMedex  , جســتجوی  موتورهــای  در   ،  Intellectua Intelligence  ،Emotional Intelligence،

ــت.  ــده اس ــته ش Magiran  , IRandoc ،Scopus  نوش

یافتــه هــا: باتوجــه بــه مطالعــات انجــام شــده و نظریــه هــای موجــود مــی تــوان گفــت، انســان دارای چنــد نــوع هــوش مــی باشــد 
کــه از آن تحــت عنــوان هــوش چندگانــه یــاد مــی شــود. ضریــب هوشــی کــه انســان آن را بــه ارث مــی بــرد، تنهــا تعییــن کننــده ی 
موفقیــت در زندگــی نیســت. روانشــناس معــروف »دانیــل گلمــن« ایــن گونــه اســتدالل کــرده اســت »موفقیــت نــه بــا هــوش عقالنــی 
بلکــه بیشــتر بــا هوش-هیجانــی ارتبــاط دارد » . در ســال هــای اخیــر هــوش هیجانــی نســبت بــه ســایر هــوش هــا بیشــتر مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت دلیــل ایــن امــر مــی توانــد کاربــرد متنــوع ایــن هــوش در زمینــه هــای مختلــف ماننــد آمــوزش، مشــاغل، رشــد  فــردی و 

تفــاوت هــای بیــن فــردی و... باشــد. 

نتیجــه گیــری: هــوش هیجانــی اســت کــه بــه مــا مــی گویــد چگونــه از هــوش عقالنــی بــرای موفقیــت در زندگــی اســتفاده کنیــم. 
هوش-هیجانــی برخــالف هــوش عقالنــی قابــل تغییــر اســت و بیشــتر وابســته بــه محیــط و شــرایطی اســت کــه فــرد در آن پــرورش مــی 

یابــد بنابرایــن مــی تــوان آن را در بزرگســالی بــه وســیله بهبــود مهــارت هــای هیجانــی تقویــت کــرده و توســعه داد.

واژه های کلیدی: انواع هوش، هوش هیجانی، هوش عقالنی
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بررسی شیوع پولیپ های معده ای – روده ای شهر مشهد از سال 1391 تا 

1392

پویا قادری1و3، زهرا بهروز نیا1و3، بهناز برادران1و3،زهرا یوسفلی2و3، احمد قلی پور1و3، سید علی شریعت 
رضوی1و3، سینا وثوقی نیا1و3، نسترن واقعی1و3، فرناز ترابیان1و3 ، مختار احمدی3و4

1دانشجو، رشته پزشکی مقطع دکتری عمومی، دانشکده پزشکی، دانشکاه آزاد اسالمی مشهد.
2 دانشجو، رشته پزشکی مقطع دکتری عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

3 گروه تحقیقاتی سرطان معده، مشهد، ایران.
4 دانشجو، رشته پزشکی مقطع دکتری عمومی، دانشکده پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی آزاد اسالمی مشهد.

 Mokhtarahmadi88@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف:  پولیــپ هــای سیســتم گــوارش، شــامل پولیــپ هــای نئوپالســتیک و غیــر نئــو پالســتیک هســتند کــه مســتعد تبدیــل 
ــه ارتبــاط میــان ایــن پولیــپ هــا و ســرطان و افزایــش تعــداد کارســینوما هــای  ــا توجــه ب ــد. ب ــه  کارســینوما را در آینــده دارن شــدن ب
معــده ای-روده ای؛ ایــن تحقیــق بــه منظــور بررســی توزیــع آناتومیکــی و بافتــی پولیــپ هــای معــده ای-روده ای در بزرگتریــن مرکــز 

خصوصــی مراجعــه استان-آزمایشــگاه پاتوبیولــوژی شــهر مشــهد-از ســال 1391 تــا 1392 انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه مقطعــی بــر روی 3580 بیمــار مراجعــه کننــده بــه ایــن مرکــز از ســال 1391 تــا 1392 انجــام شــد  که47,5 
ــق 49,27±76,97 ســال  ــن تحقی ــن در ای ــم بودند.ســن میانگی ــن مطالعــه شــرکت داده شــدند. 52,5%  بیمــاران خان % از آن هــا در ای
ــاران  ــای بیم ــل ه ــک از فای ــدند.اطالعات دموگرافی ــخیص داده ش ــی تش ــکوپی و بیوپس ــیله ی کولونوسکپی-اندوس ــا بوس ــود.پ ه ب

اســتخراج شــده و تشــخیص هــای هیســتومورفولوژیک انجــام شــد.

یافتــه هــا: باتوجــه بــه جراحــی پاتولوژیک،بیشــتر پولیــپ هــا از نــوع التهــاب مزمــن فولیکــوالر معــدوی بــوده 32% و نــوع ادنومــا 
توبــوالر کمتریــن میــزان شــیوع را در میــان پولیــپ هــا داراســت 15%  .ســن میانگیــن بــرای مردهــا و زن هــای بــا پولیــپ هایپرپالســتیک 
ــای  ــپ ه ــه پولی ــال ب ــاران مبت ــن در بیم ــد بود.ســن میانگی ــدد 57,58 خواه ــن ع ــن جنســیت ای ــدون در نظــر گرفت 58,96 و 56,7؛ و ب
فونــدوس گلنــدوالر در آقایــان و خانــم هــا 70 و 0 بود.ســن میانگیــن لنفوما)غیــر هاجکیــن(در مــردان و زنــان 50,33 و 42,25 بــوده و 
ســن میانگیــن هــر دوجنــس 42,84 مــی باشــد. بیشــترین نواحــی درگیــر در شــکم بــه ایــن ترتیــب اســت:پولیپ هایپــر پالســتیک در  
35%، پولیــپ هــای فوندیــک گلنــدوالر در نواحــی موکــوزال 47,7% ،آدنومــا توبــوالر درنواحــی موکــوزال 100%و لنفومــا نواحــی 

موکــوزال%100.

ــزان شــیوع را  ــن می ــوالر کمتری ــا توب ــوده و ادنوم ــر پالســتیک ب ــپ هایپ ــپ، پولی ــن پولی ــه طــور کلی،شــایع تری ــری: ب ــه گی نتیج
ــه ســن و  داراست.شــایان ذکــر اســت، در بیشــتر پولیــپ هــا ناحیــه موکــوزال درگیــر مــی باشــد. همچنیــن تنــاوب ایــن پولیــپ هــا ب

ــتگی دارد. ــس بس جن

واژگان کلیدی: پولیپ معده ای – روده ای، شیوع، مشهد
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عفونت های قارچی مهاجم بعد از پیوند سلول های بنیادی خون ساز در 

کودکان 

 متینه پوررحیمی1، مجتبی عبدی2، محمد سعید غالمی3*

1کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کمیته پژوهشی دانشجویی، شاخه دانشکده ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2 کارشناسی پرستاری، کمیته پژوهشی دانشجویی، شاخه دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد هماولوزی و بانک خون، کمیته پژوهشی دانشجویی، شاخه دانشکده ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
matinehpourrahimi@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: پیونــد ســلول هــای بنیــادی خــون ســاز )HSCT( به منظــور بازگشــت عملکرد خــون ســازی در بیمارانــی که مغز اســتخوان 
آســیب دیــده یــا سیســتم ایمنــی معیــوب دارنــد، انجــام مــی شــود. بیمــاران تحــت ایــن پیوند، مســتعد عفونــت هــای فرصت طلــب هســتند؛ زیرا 
در ایــن پیونــد، معمــوال مغــز اســتخوان خــود گیرنــده بایــد نابــود شــود )myeloablation( و از طرفــی بــرای پیشــگیری و درمان بیمــاری پیوند 
علیــه میزبــان )GVHD( در پیوندهــای آلوژنیــک و محــدود کــردن خطــرات ناشــی از رد پیونــد، از عوامــل ســرکوب کننــده سیســتم ایمنــی 
اســتفاده مــی شــود. بنابرایــن در ایــن بیمــاران تعــداد گلبــول هــای ســفید خــون کــم و ناکافــی اســت و تــا چندیــن هفتــه یــا چنــد مــاه توانایــی 
مقابلــه بــا عفونــت هــا وجــود نــدارد. عفونــت هــای قارچــی مهاجــم یــک نگرانــی جــدی بعــد از پیونــد ســلول هــای بنیــادی خــون ســاز بــه ویژه 
در کــودکان خواهــد بود.بررســی مطالعــات انجــام شــده پیرامــون عفونــت هــای قارچــی مهاجــم بعــد از پیونــد ســلول های بنیــادی خون ســاز در 

کودکان

مــواد و روش هــا: مطالعــه ی حاضــر یــک مــرور سیســتماتیک اســت کــه در ســال 2017 محقــق شــده اســت. یک جســت و جوی نظــام مند 
از طریــق موتــور هــای جســت و جــوی هوشــمند و منابــع مقــاالت یافتــه شــده صــورت پذیرفــت. پــس از ارزیابــی مقــاالت براســاس معیــار های 

ورود و خــروج، تعــداد 8 مقالــه انتخــاب شــد و مــورد تجزیــه و تحلیل قــرار گرفتند. 

 Matched and mismatched یافتــه هــا: عفونت هــای قارچی تهاجمــی در انواع پیوند ســلول های بنیــادی خــون ســاز آلوژنیــک شــامل
unrelated donor, Matched and mismatched related donor و haploidentical donor و اتولــوگ گــزارش شــده اســت 
و شــایع تریــن علــت مــرگ کــودکان در مقایســه بــا عفونــت هــای باکتریایــی، ویروســی و انگلــی مــی باشــد. شــایع تریــن عوامــل ایــن عفونــت 
هــا، گونــه هــای کاندیــدا و آســپرژیلوس هســتند و محــل آن، در خــون و ســایر مایعــات و بافــت هــای بــدن متغیر اســت. بیمــاری GVHD حاد 
و مزمــن و ســن بیشــتر از عوامــل خطــر بــرای بــروز عفونــت هســتند. نتایــج درمــان در کــودکان نیــز نشــان مــی دهــد یــک داروی ضدقارچــی به 
 Caspofungin و Micafungin تنهایــی موثــر نیســت. بنابرایــن اســتفاده ی ترکیبی از چنــد داروی ضدقارچــی توصیــه مــی شــود. دو داروی

در درمــان عفونــت هــای قارچــی مهاجــم بعــد از پیونــد ســلول هــای بنیــادی خــون ســاز در کــودکان موثــر هســتند. 

نتیجــه گیــری: آنچــه در پــی عفونت هــای قارچــی مهاجــم در کودکانی کــه تحت پیوند ســلول هــای بنیــادی خون ســازقرار گرفتند، بســیار 
حائــز اهمیــت اســت، کنتــرل عــوارض و کاهــش نــرخ مــرگ و میــر ناشــی از آن می باشــد. بنابرایــن درمان های پیشــگیرانه بــا اســتفاده از عوامل 

ضــد قــارچ و تشــخیص بــه موقــع و دقیــق در طــول دوره شــیمی درمانــی و انتخــاب درمــان درســت و موثــر مــی تواند کمک کننده باشــد.

 واژه هاي کلیدي: عفونت قارچی، پیوند، کودک، مرور سیستماتیک    
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تأثیر خوراکي عصاره گزنه بر بیان عامل رشد دگرگون کننده-بتا 

)TGF-β( در میزبان هاي واجد تومور

محمدحسین مرادی کیا1، صمد فراشی بناب2

1دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار.  
2دکتری تخصصی میکروبیولوژی-ایمنولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی واحد گرمسار. 
 mohammadh.1371@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: ســرطان هــا در اثــر رشــد کنتــرل نشــده ســلول هــای غیرطبیعــی شــده بــدن ایجــاد مــی شــوند و از طریــق مکانیســم 
هــای مختلفــی از دســترس سیســتم ایمنــي بــدن دور مــی ماننــد. مطالعــات انجــام شــده نشــان داده تولیــد TGF-β در بافــت هــای تومور 
افزایــش مــی یابــد و بــا ســرکوب پاســخ هــای ایمنــی ضــد تومــور در رشــد تومورهــا نقــش دارد. بیــن افزایــش ایــن عوامــل در خــون و 
پیــش آگهــی بــد بیمــاری در افــراد مبتــال، ارتبــاط وجــود دارد. بررســی احتمالــی عصــاره گزنــه بــر روی TGF-β و همچنیــن میــزان 

رشــد تومــور در مــوش هــای واجــد تومــور در ایــن مطالعــه بررســی شــد. 

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه در مــوش هــاي Balb/c بــه صــورت تجربــي تومــور پســتان ایجــاد گردیــد و عصــاره گزنــه 
ــه مــوش هــاي واجــد تومــور داده شــد. کینتیــک رشــد تومــور در مــوش هــاي گــروه تیمــار  ــزان 4% ب ــه می ــه صــورت خوراکــي ب ب
ــا مــوش هــاي شــاهد  ــان TGF-β در مــوش هــای واجــد تومــور در مقایســه ب ــزان بی و مــوش هــاي گــروه شــاهد بررســي شــد و می

ــا روش Real time RT-PCR ارزیابــي شــد. تومــور ب

یافتــه هــا:. نتایــج نشــان داد گزنــه بــر روي بیــان ژن TGF-β بــه میــزان زیــادي اثــر ممانعتــي دارد. تجویــز خوراکــي عصــاره گزنــه 
.)P˃0/05( همزمــان بــا تلقیــح تومــور باعــث کاهــش رشــد تومــور شــد ولــي ایــن کاهــش معنــي دار نبــود

نتیجــه گیــری: ایــن یافتــه هــا نشــان مــي دهــد عصــاره گزنــه مــي توانــد بــر پاســخ هــاي ایمنــي ضــد تومــور در مــدل ســرطان پســتان 
تأثیــر مثبــت داشــته باشــد ولــي بــراي درمــان تومــور بایــد از درمــان هــاي ترکیبــي اســتفاده نمــود.

واژگان کلیدی: سرطان، پستان، TGF-β، گزنه، ایمنی  
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بررسی دانش افزایی پژوهشگران ایران در زمینه ایدز در پایگاه اطالعاتی 

SID.IR

مهشید صحرایی1 ، مهدی خلیلی2، فاطمه تهرانی فر3*  

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه پیام نور، ری
2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه پیام نور ری

3 دانشکده پرستاری و مامایی،  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  تهران، ایران
 ftehranifar@sbmu.ac.ir 

چکیده 
زمینــه و هــدف: ایــدز یکــی از کشــنده تریــن ویــروس هــای شــناخته شــده در عصــر حاضــر اســت کــه از آن بــه عنــوان طاعــون قــرن نــام می 
برنــد، بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و کمبــود پژوهــش داخلــی در ایــن زمینــه پژوهشــگر بــر آن شــد کــه مطالعــه ای با هــدف بررســی و تحلیل 

محتــوای مقــاالت نمایــه شــده موضوعــی ایــدز در ســالهای 1395- 1385در پایــگاه داده هــای SID انجــام دهــد.

مــواد و روش هــا:  پژوهــش حاضــر توصیفــي و از نــوع کاربــردي اســت کــه ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از کتــاب ســنجی، میــزان انتشــارات 
علمــی تولیــد شــده توســط پژوهشــگران ایرانــی در زمینــه ایــدز در پایــگاه SID بــه روش تحلیــل محتــوا انجــام شــد کــه مقــاالت ومنابــع بــه 
صــورت گــردآوری داده هــا، ســیاهه ی وارســی و مشــاهده ی اســنادی بــوده اســت. جـــامعه ی پژوهــش شـــامل 148مقاله ی فارســی نمایه شــده 
ــا  ــزار EXCEL و ب ــرم اف ــه ن ــود. داده هــا پــس از ورود ب ــی 1395-1385 ب ــازه ی زمان ــگاه اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی و در ب در پای

اســتفاده از آمارهــای توصیفــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: بــرای دســتیابی بــه اهــداف پژوهــش تجزیــه و تحلیــل یافتــه هــای حاصــل از بررســی نشــان دادکــه 25% مقــاالت بــه صــورت تــک 
جنســیتی، زنــان 14 مقالــه ) 9/45( و مــردان 23 مقالــه ) 15/54( را بــه تنهایــی نوشــته بودند و بیشــترین گرایــش موضوعی مقــاالت )15%( پیرامون 
موضــوع ایــدز، آگاهــی و آمــوزش بــود و ایــن یافتــه هــا می توانــد در برنامه ریزی مســئوالن امور بهداشــتی نقش بســزایی داشــته باشــد. همچنین 
از 568 تــن نویســنده مقــاالت در 148 مقالــه مــورد بررســی 312 مــرد )54/92%( و 256 زن )45/07( بــوده انــد و بیشــترین ایــن افــراد بــا وابســتگی 
بــه دانشــگاه تهــران بــوده اند.تعــداد94 مرکــز دانشــگاه دولتــی و آزاد، تحقیقاتــی، ســازمان و انفــرادی در تولیــد مقالــه شــرکت داشــتند کــه 97 
مقالــه آن حاصــل کار 12 مرکــز )65/5%( مــی باشــد.3 دانشــگاه برتــر تولیدکننــده در زمینــه ایــدز در داخــل کشــور نزدیــک بــه 32% انتشــارات 
علمــی ایــن حــوزه را تولیــد کــرده اندکــه در ایــن میــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران تقریبــا 1/2 از تولیــد علمــی ایــدز در این بــازه زمانــی را به 
خــود اختصــاص داده اســت. دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی و تربیــت مــدرس در جایــگاه بعــدی قــرار دارنــد. بیشــترین تعداد مــدارک 
منتشــر شــده از ســوي پژوهشــگران ایرانــي در مجــالت نمایــه شــده مربــوط بــه ســال1390 ) 19مقالــه( اســت؛ ایــن در حالــي اســت کــه در ســال 
1394 )4 مقالــه( کمتریــن مــدرک ثبــت شــده اســت و میانگیــن بــه دســت آمــده در ســال 13/45 مقالــه مــی باشــد. بنابراین مــي توان بیان داشــت 
کــه نــرخ رشــد انتشــار مطالــب در زمینــه ایــدز دارای افــت و خیــز بــوده اســت و در مجمــوع بایــد گفــت کــه رونــد تولید مــدارک پژوهشــگران 

ایــدز در ایــن پایــگاه از ســال 1390ســیري نزولــی داشــته اســت.

نتیجــه گیــری: مطالعــه مقــاالت نمایــه شــده در پایــگاه بیانگر آن اســت کــه همــکاری علمی گروهــی در بیــن نویســندگان از وضعیت نســبتا 
خوبــی برخــوردار اســت گرایــش هــای موضوعــی ایــدز بســیار متنــوع بــود و واژگان ایــدز، آگاهــی، آمــوزش بیشــترمورد توجــه پژوهشــگران 
قــرار گرفتــه بــود و همچنیــن زنــان مشــارکت کمتــری نســبت بــه مــردان در تولید مقاله داشــتند. بررســی دانشــگاه و موسســات نیــز نشــان داد که 

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران همچنــان در صــدر کارهــای پژوهشــی در زمینه بهداشــت اســت. 

SID.IR واژگان کلیدی: ایدز، تحلیل محتوا، مقاالت، پایگاه
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بررسی ارتباط آلودگی هوا با اختالالت اضطراب و افسردگی: مروری بر 

شواهد اپیدمیولوژیک

الهام رحمانپور سلمانی1، منصوره علیپور عنبرانی2

1کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانش آموخته دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.
 2دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Rahmanpoure1991@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: اختــالالت اضطرابــی کــه بــا تــرس مخــرب، نگرانــی و مشــکالت رفتــاری مرتبــط شــناخته مــی شــوند بــه همــراه 
افســردگی از رایــج تریــن مشــکالت ســالمت روان در بیــن عمــوم مــردم مــی باشــند. یکــی از مســیرهای بیولوژیکــی مفــروض بــرای 
بــروز اختــالالت روانــی اســترس اکســیداتیو و التهــاب عصبــی اســت. آلودگــی ذرات هوابــرد منبــع عمــده ای از التهــاب و اســترس 
اکســیداتیو ناشــی از محیــط دانســته شــده اســت. کاهــش دوپامیــن در سیســتم عصبــی مرکــزی یــک مکانیســم پاتوفیزیولوژیــک زمینــه 
ای بــرای افســردگی شــناخته شــده اســت. آلودگــی هــوا بــا ایجــاد مســمومیت عصبــی دوپامینرژیــک احتمــاالً مــی توانــد بــر حــاالت 
افســردگی بــه علــت ایجــاد اســترس اکســیداتیو اثرگــذار باشــد. مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی ارتبــاط بیــن غلظــت آالینــده هــای 

هــوا بــا بــروز اضطــراب و افســردگی انجــام شــد.

 Air بــا کلیــد واژه هــای PubMed و Google Scholar مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه مــروری جســتجو در پایــگاه هــای
pollution، Anxiety و Depression انجــام شــد و نتایــج مطالعــات حاصلــه مــورد بررســی قــرار گرفت.

یافتــه هــا: نتایــج پژوهــش هــا ارتبــاط آمــاری معنــی داری بیــن مراجعــه بــه اورژانــس روانشناســی بــه دلیــل افســردگی بــا غلظــت 
 )PM( و ذرات معلــق هــوا )O3( ازن ،)SO2( دی اکســید گوگــرد ،)NO2( دی اکســید نیتــروژن ،)CO( مونواکســید کربــن
ــزان مراجعــات  ــد و می ــرار داشــته ان ــا آلودگــی هــوا ق ــان بیشــتر از مــردان در خطــر افســردگی مرتبــط ب ــد. همچنیــن زن نشــان داده ان
آنــان بــه دلیــل افســردگی در فصــول ســرد بیشــتر بــوده اســت. ترافیــک بــه دلیــل افزایــش مواجهــه افــراد بــا CO و NO2 از دیگــر 
عوامــل افزایــش مراجعــات بــوده اســت. افزایــش PM2.5 بــه طــور قابــل توجهــی بــا عالئــم اضطــراب همــراه بــوده اســت. بســیاری 
از افــراد در مواجهــه بــا آلودگــی هــوا بــه دلیــل بــاور بــه نقــش آن در ایجــاد ســرفه، مشــکالت چشــمی و آســیب بــه پوســت دچــار 
اضطــراب شــده انــد. شــایان ذکــر اســت مطالعاتــی نیــز وجــود دارنــد کــه ارتباطــی بیــن عالئــم افســردگی بــا آلودگــی هــوا نیافتــه انــد. 
ــا  ــه  افزایــش خطــر افســردگی قبــل از یائســگی در زنانــی اشــاره نمــود کــه ب از متفــاوت تریــن یافتــه هــای ایــن بررســی مــی تــوان ب

آلودگــی فزاینــده هــوای داخــل بــه دلیــل مصــرف ســوخت زیســت تــوده بــرای پخــت و پــز مواجــه شــده بودنــد.

نتیجــه گیــری: اغلــب مطالعــات نشــان مــی دهنــد کــه مواجهــه مکــرر یــا طوالنــی مــدت بــا آالینــده هــا درهــوای آزاد و محیــط 
ــا افزایــش خطــر بــروز اختــالالت اضطــراب و افســردگی همــراه اســت. داخلــی ب

واژگان کلیدی: آلودگی هوا، اضطراب، افسردگی
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مروری سیستماتیک بر اپیدمیولوژی بیماری سرطان پستان در ایران

مبینا حسن زاده1*، کاملیا روحانی2

1 کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی، تهران، ایران
hmahdea@yahoo.com

2 دکتری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی، تهران، ایران

چکیده

ــی  ــه صــورت رشــد غیرطبیع ــان اســت کــه ب ــان در ســرار جه ــان زن ــن ســرطان در می ــدف: ســرطان پســتان شــایع تری ــه و ه زمین
ــه نــوک پســتان مرتبــط مــی کنــد ایجــاد مــی شــود. ســرطان پســتان  ــول هــا را ب ــا در مجــاری کــه لوب خــارج از کنتــرل ســلول هــا ی
ــان در ســنین 49-40 ســاله  ــر زن ــت مــرگ و می ــن عل ــوان اولی ــه عن ــان را شــامل مــی شــود ب کــه 23 درصــد همــه ســرطان هــا در زن
مــی باشــد. بــا توجــه بــه آمــار زیــاد مبتالیــان بــه بیمــاری ســرطان پســتان و بــا توجــه بــه اینکــه ســرطان پســتان یــک مســأله مهــم همــه 
گیرشــناختی بــا گســترش جهانــی اســت  و در هــر فــرد، گــروه ســنی و هــر نــژادی رخ مــی دهــد هــدف از ایــن مطالعــه تعییــن شــاخص 
هــای اپیدمیولوژیــک بیمــاری ســرطان پســتان از جملــه ســن، جنــس، شــیوع، بــروز، بــار مالــی، عــرض جغرافیایــی و ژنتیــک مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر، مــرور جامــع و عمیــق منابــع موجــود از ســال 2013 تــا  2016 مــی باشــد کــه  از طریــق جســتجو 
ــد واژه هــای  ــا اســتفاده از کلی ــی Pubmed، Magiran،  SID و Google Scholur و  ب ــگاه هــا و ســایت هــای اطالعات در پای

ســرطان پســتان، شــاخص هــای اپیدمیولوژیــک و  شــیوع انجــام شــده اســت. 

یافتــه هــا: تحقیقــات نشــان دادنــد کــه عــرض جغرافیایــی باالتــر و ژنتیــک در بــروز ســرطان پســتان تأثیــر دارد و همچنیــن مشــخص 
شــد کــه توزیــع ســنی ســرطان پســتان در ایــران نســبت بــه جهــان در ســنین پاییــن تــری قــرار دارد و بــه دلیــل پاییــن بــودن ســن ابتــال و 

در نتیجــه درگیــری ســال هــای بیشــتری از زندگــی بــار اقتصــادی بیشــتری بــه کشــور وارد مــی شــود. 

نتیجــه گیــری: نتایــج بررســی بــر روی مقــاالت نشــان داد کــه بــا افزایــش میــزان بــروز ســرطان پســتان نســبت بــه گذشــه و میانگیــن 
ســنی پاییــن مبتالیــان، بایــد توجــه بیشــتری نســبت بــه اهمیــت برنامــه هــای غربالگــری در ســطح کشــور انجــام شــود.

واژگان کلیدی: سرطان پستان، شاخص های اپیدمیولوژیک، شیوع



ا�ید��و�وژی

77

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

ارزیابی اقتصادی مداخالت بهداشتی: یک مرور انتقادی

محمود زمندی

دانشجوی دکتری اقتصاد سالمت، گروه علوم مدیریت واقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت،  دانشگاه علوم پزشکی تهران.
Mzamandi8@gmail.com 

چکیده

ــش  ــرای افزای ــه ب ــعه یافت ــورهای توس ــژه در کش ــه وی ــده ای ب ــور فزاین ــه ط ــت ب ــادی بهداش ــای اقتص ــی ه ــدف: ارزیاب ــه و ه زمین
بهــره-وری ســازمانهای بهداشــتی و درمانــی و اســتفاده بهینــه از منابــع مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. همچنیــن تجمیــع و یکپارچــه 
کــردن نتایــج مطالعــات منتشــر شــده بــرای مدیــران بهداشــتی در تصمیــم گیــری هــای مبتنــی بــر شــواهد مفیــد اســت. ایــن پژوهــش بــا 
رویکــرد انتقــادی مطالعــات ارزیابــی اقتصــادی مداخــالت بهداشــتی منتشــر شــده در طــی ســالهای 1975 تــا 2015 میــالدی را مــورد 

بررســی قــرار مــی دهــد.

 Springer Link ,Web of science, Science مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر بــا جســتجو در هفــت پایــگاه اطالعاتــی
ــد واژه  ــا اســتفاده از کلی Direct ,SID , PubMed, Scopus ,Cochrane ,Database of Systematic Reviews, و ب
  ,cost -benefit analysis, cost- utitlity analysis, cost- effictiveness analysis, economic evaluation های
بــرای یافتــن مقــاالت ارزیابــی اقتصــادی مداخــالت بهداشــتی انجــام شــد. مقــاالت پــس ازغربالگــری و ارزیابــی کیفیتــی، مــورد تحلیل 

ــرار گرفتند. انتقــادی ق

ــل  ــرار گرفــت )شــامل 33 تحلی ــل ق ــا: پــس از غربالگــری مقــاالت بدســت آمــده تعــداد 178مطالعــه مرتبــط مــورد تحلی ــه ه یافت
هزینــه- منفعــت و 145 تحلیــل هزینــه -اثــر بخشــی(. بیشــتر مطالعــات )59 درصــد( در قــاره هــای آســیا و آمریــکا انجــام شــده بــود. 
ــب 16درصــد  ــه ترتی ــس از آن ب ــود. پ ــا واکســن ب ــل پیشــگیری ب ــاره بیمــاری هــای قاب ــن، بیشــتر مطالعــات )61 درصــد( درب همچنی
مطالعــات در مــورد تغذیــه ســالم و مراقبت هــای دوران حاملگــی و  23 درصــد مطالعــات در مــورد آمــوزش بهداشــت و آگاه 
ســازی، بیمــاری هــای منتقلــه جنســی و بیماریهــای غیرواگیــر بــود. هزینه-اثربخشــی مداخــالت پیشــگیری بــه ویــژه واکســن بــه هزینــه 
برنامــه و شــیوع بیمــاری بســیار حســاس اســت. پرکاربردتریــن روش تحلیــل هزینــه- اثربخشــی نســبت هزینه-اثــر بخشــی فزاینــده و 
پرکاربردتریــن روش تحلیــل هزینــه -منفعــت، روش منفعــت خالــص بــود. فقــط 23 درصــد از مطالعــات بررســی شــده معیارهــای فنــی 

ــد. روش شــناختی ارزیابــی هــای اقتصــادی را کامــاًل رعایــت کــرده بودن

ــتی  ــای بهداش ــرای برنامه ه ــل از اج ــتی قب ــالت بهداش ــادی مداخ ــی اقتص ــای ارزیاب ــج پژوهش ه ــتفاده از نتای ــری: اس ــه گی نتیج
ضــروری اســت. بــرای افزایــش کیفیــت روش شــناختی مقــاالت و پایبنــدی بــه معیارهــای فنــی، تهیــه دســتورالعمل هــای شــفاف بیــن 

المللــی ارزیابــی اقتصــادی و انجــام بررســی انتقــادی از یافتــه هــا الزم  اســت.

واژگان کلیدي: ارزیابی اقتصادی، مرور انتقادی، مداخالت بهداشتی. 
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بررسي اپیدمیولوژی کودکان با وضعیت اورژانسی مراجعه کننده به 

اورژانس بیمارستان: مرور سیستماتیک

فاطمه جعفری نیا1، فاطمه ترابی1، مصطفی مدملی2، یعقوب مدملی3، مرضیه بیگم بیگدلی شاملو4

1دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
3دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
4کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

زمینــه و هــدف: بــراي بســیاري از کــودکان حادثــه دیــده، بخــش قابــل توجهــي از آنچــه کــه ســاعت طالیــي خوانــده مــي شــود، 
در مرحلــه پیــش بیمارســتاني بــه هــدر مــي رود و ایــن تاخیــر در تــدارک خدمــات شــناخته شــده بــراي کــودکان دچــار آســیب شــدید، 
ممکــن اســت پیامدهــاي نامطلوبــي را بــه دنبــال داشــته باشــد. لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســي اپیدمیولــوژی کــودکان بــا وضعیــت 

اورژانســی مراجعــه کننــده بــه اورژانــس بیمارســتان انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر مقالــه مــروری اســت کــه بــا بررســی و جمع بنــدی مقاله هــای متعــدد از بانک هــای 
اطالعاتــی و ســایتهای معتبــر علمــی Google scholar، magiran، Sid، PubMed و iranmedex بــا کلیــدواژه هــای 
ــی  ــا ط ــتان، تروم ــس بیمارس ــودکان، اورژان ــوژی، ک Epidemiology,Children, emergency room, trauma  اپیدمیول

ــد. ــام ش ــا 2015 انج ــای 1995 ت ــال ه س

یافتــه هــا: نتایــج مطالعــات نشــان داد کــه بیشــترین تروماهــا در کــودکان محــل خانــه و مدرســه بــه وقــوع پیوســته بودنــد. شــایع تریــن 
نــوع حادثــه، ســقوط تــا 32 درصــد و پــس از آن حــوادث ترافیکــي بیــن 30تــا 31,1درصــد بــود. بیــن 66تــا68 درصدکــودکان مراجعــه 
کننــده بــه دلیــل اورژانــس هــاي طــب داخلــي و ســایر مــوارد بیــن 30 تــا 32درصــد بــه دلیــل اورژانــس هــاي ترومــا بــود. شــایعترین 
ــد و  ــا 12,3درص ــیاري بین11ت ــالل هوش ــا )18,3%(، اخت ــنج ت ــا )18,7%(، تش ــات ت ــي از تصادف ــاي ناش ــب تروم ــه ترتی ــالالت ب اخت
مشــکالت تنفســي تــا )10,4%( بــود. بیــن 4تــا5,3 درصــد پیــش از رســیدن آمبوالنــس بــه محــل حادثــه فــوت کــرده بودنــد. بیشــترین 
ــي دار  ــاط معن ــه جراحــي و GCS ارتب ــاز ب ــن نی ــاالي ده ســال مشــاهده شــد. بی ــر ســه ســال و ب ــر در ســنین زی ــرگ و می ــي م فراوان
ــه  ــه بیمارســتان داراي زمــان رســیدن آمبوالنــس ب ــده رســانده شــده ب ــا بیمــاران زن وجــود داشــت. بیمــاران فــوت شــده در مقایســه ب

بالیــن کوتــاه تــري از نظــر آمــاري بودنــد.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه ایــن کــه بــا توجــه بــه آنکــه ســقوط و تصادفــات بســیار درکــودکان حائــز اهمیــت مــي باشــند و نقــش 
اصلــی در مــرگ و میــر کــودکان دارد و همچنیــن کــودکان در معــرض آســیب شــدیدي در اثــر تصادفــات درون شــهري مــي باشــند 

، لــذا نیــاز بــه برنامــه ریــزی جهــت ارتقــاء فرهنــگ والدیــن احســاس میشــود.

واژگان کلیدی:  اپیدمیولوژی، کودکان ،اورژانس بیمارستان، تروما
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بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک سرطان ریه در ایران

علی قره خان1، علی خبازی2، مهدی قادر زاده3، احمد واحدنصیری4*

1و3 دانشجوی کارشناسی پیوسته، پرستاری، دانشکده علوم پزشکی مراغه، کمیته تحقیقات دانشحویی، مراغه، ایران
2و4 دانشجوی کارشناسی پیوسته، اتاق عمل، دانشکده علوم پزشکی مراغه، کمیته تحقیقات دانشحویی، مراغه، ایران

 ahmad.vahednasiri@yahoo.com

چکیده

ــران محســوب  ــی در ای ــه، یکــی از شــایعترین ســرطانها در سراســر جهــان و یکــی از 5 ســرطان اصل ــدف: ســرطان ری ــه و ه زمین
ــن ریســک  ــان گروه هــای پرخطــر و تعیی ــرای غربالگــری و درم ــن ســرطان، ب ــوژی ای می شــود.اطالعات در مــورد وضعیــت اپیدمیول
ــران  ــه در ای ــرطان ری ــک س ــت اپیدمیولوژی ــی وضعی ــر، بررس ــه حاض ــدف از مطالع ــرد. ه ــد ک ــک خواه ــف کم ــای مختل فاکتوره

می باشــد.

ــی )SID, PubMed, Magiran( و  ــای اطالعات ــتوجو در پایگاه ه ــق جس ــروری از طری ــه م ــن مطالع ــا: در ای ــواد و روش ه م
موتــور جســتوجوگر )Google scholar( و بــا بهــره بــردن از واژه هــای کلیــدی« اپیدمیولــوژی، ســرطان ریــه و ایــران »بــه مقــاالت 
ــل  ــن کام ــه مت ــه کــه دسترســی ب ــا اســتفاده از عملگــر )AND( می باشــد. 18 مقال ــب واژگان ب دسترســی حاصــل شــد. نحــوه ترکی
آنهــا میســر بــود از ســال 2000 تــا 2017 مــورد مطالعــه قــرار گرفــت کــه در نهایــت 9 مقالــه مرتبــط بــا عنــوان پژوهــش مــورد بررســی 

قــرار گرفتنــد.

ــن  ــاالی 70 ســال و کمتری ــا رده ســنی ب ــان ب ــه در آقای ــروز ســرطان ری ــزان ب ــن می ــق بررســی های انجــام شــده، باالتری ــا: طب یافته ه
ــان در خطــر ابتــال  ــر از زن ــر بیش ت ــا 6 براب ــه طــور کلــی مــردان تقریب ــود. ب ــر از 40 ســال ب ــا رده ســنی کمت ــروز در خانم هــا ب ــزان ب می
بــه ســرطان ریــه قــرار داشــتند. شــایعترین روش تشــخیصی برونکوســکوپی و شــایعترین نــوع پاتولــوژی تومــور ریــه SCC بــوده اســت. 
لــوب فوقانــی راســت شــایعترین محــل بــروز ضایعــه و ســرطان ســلول سنگفرشــی، شــایعترین ســرطان ریــه در مقــاالت مــورد مطالعــه 
بــود. همچنیــن بیش تریــن جراحی هــای انجــام شــده از نــوع Stage I و Stage IV بــود. خلــط خونــی اصلی تریــن شــکایت 
بیمــاران در هنــگام مراجعــه بــه پزشــک و ســرفه مزمــن شــایعترین عالمــت همــراه بیمــاری بــود. ســابقه مصــرف ســیگار، ســابقه مصــرف 

اوپیوئیــد و ســابقه خانوادگــی مثبــت بدخیمــی، عمــده عوامــل مؤثــر در بــروز ایــن عارضــه بودنــد.

نتیجه گیــری: باتوجــه بــه بــاال بــودن شــیوع ســرطان ریــه در آقایــان و نیــز بــا در نظــر گرفتــن اینکــه ســرطان ریــه جــزو بیماری هــای 
ــور  ــه منظ ــای کاری ب ــود در محیط ه ــای موج ــک فاکتوره ــی ریس ــرای بررس ــر ب ــات بیش ت ــام مطالع ــود؛ انج ــوب می ش ــغلی محس ش

کاهــش ایــن بدخیمــی و فراهــم کــردن بهداشــت حرفــه ای در محیط هــای کار توصیــه میشــود.

واژگان کلیدی: اپیدمیولوژی، سرطان ریه، ایران
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تحلیل مسیر عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر میزان بروز و مرگ و میر 

استاندارد سرطان تخمدان

کاظم رحمانی1، فرزانه بیدختی2

1دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران

چکیده
ــتاندارد آن  ــروز اس ــزان ب ــال2012  می ــه در س ــت ک ــان اس ــن زن ــایع در بی ــرطان ش ــن س ــدان هفتمی ــرطان تخم ــدف: س ــه و ه زمین
ــروز و مــرگ و میــر ســرطان  ــر میــزان ب ــه ازای هــر 100 هــزار نفــر رســید. تاثیــر عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی ب ــه 6,1 ب در جهــان ب
تخمدان،اهمیــت بلقــوه ایــن عوامــل را در افزایــش و یــا کاهــش میــزان بــروز و مــرگ ومیــر ایــن ســرطان را نشــان مــی دهــد. الگــوی 
و چگونگــی ارتبــاط بیــن عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی بــا میــزان بــروز و مــرگ ومیــر ســرطان تخمــدان هنــوز بــدون توضیــح باقــی 
مانــده اســت لــذا هــدف ایــن مطالعــه بررســی الگــو و مســیر هــای ارتباطــی عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی بــا میــزان بــروز و مــرگ ومیــر 

اســتاندارد ســرطان تخمــدان در بیــن کشــور هــای جهــان اســت.

ــا انجــام شــد. از جملــه  مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه اکولوژیــک اســت کــه در بیــن تمــام کشــور هــای دنی
ــب و کل  ــتقیم از جی ــت مس ــانی و پرداخ ــعه انس ــاخص توس ــه ش ــوان ب ــی ت ــه م ــن مطالع ــم در ای ــی مه ــادی و اجتماع ــل اقتص عوام
ــگاه داده ای  ــر از پای ــرگ می ــروز و م ــزان ب ــاز  می ــورد نی ــای م ــود. داده ه ــاره نم ــالمت اش ــش س ــده در بخ ــرف ش ــای ص ــه ه هزین
ــل داده  ــرای تحلی ــد. ب ــه ش ــگاه داده ای world bank گرفت ــی از پای ــادی و اجتماع ــات اقتص ــن اطالع GLOBOCAN و همچنی
هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار STATA 12 و بــا آزمــون آمــاری path regression (path analysis) و بــا در نظــر گرفتــن ســطح 

خطــای کمتــر از0,05 انجــام شــد. 

ــه هــای صــرف شــده در  ــورد نظــر)CFI, TLI( )0,08<RMSE<0,9(، هزین ــرازش مناســب مــدل م ــه ب ــا توجــه ب ــا: ب ــه ه یافت
 )HDI(ــانی ــعه انس ــاخص توس ــدار ش ــا مق ــی داری ب ــور معن ــه ط ــب )OOPs(ب ــتقیم از جی ــت مس ــالمت)THE( و پرداخ ــش س بخ
ارتبــاط داشــت)p>0,01(. همچنیــن شــاخص توســعه انســانی بــه طــور مســتقیم بــا میــزان بــروز و مــرگ ومیــر ســرطان تخمــدان ارتبــاط 

.)0,01<p(معنــی داری داشــت

نتیجــه گیــری: در ایــن مطالعــه بــه خوبــی نشــان داده شــد کــه پرداخــت مســتقیم از جیــب بــه طــور معکــوس و کل هزینــه هــای 
صــرف شــده در بخــش ســالمت بــه طــور مســتقیم بــا مقــدار شــاخص توســعه انســانی مرتبــط بــود از طــرف دیگــر شــاخص توســعه 
ــر میــزان بــروز و مــرگ ومیــر ناشــی از ســرطان تخمــدان اثــر گــذار بــود. نظــام هــای مالــی و بیمــه ای  ــه طــور مســتقیمی ب انســانی ب
کشــورها و همچنیــن تخصیــص ســهم بیشــتری از GDP بــه بخــش ســالمت بــه طــور غیــر مســتقیم بــر ســرطان تخمــدان اثــر گــذار 

اســت.

واژگان کلیــدی: شــاخص توســعه انســانی، ســرطان تخمــدان، پرداخــت مســتقیم از جیــب، کل هزینــه هــای صــرف شــده در بخــش 
مت سال
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شیوع پلیپ آدناماتوز در بیماران ایرانی: مرور نظام مند و متاآنالیز 

 مجتبی عبدی1، متینه پوررحیمی2

1 کارشناسی پرستاری، کمیته پژوهشی دانشجویی، شاخه دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
2 کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کمیته پژوهشی دانشجویی، شاخه دانشکده ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده 

ــا  ــروز و هــر دو نــوع مــرگ و میــر کلــی و مرتبــط ب ــه و هــدف: درک شــیوع ســرطان کولورکتــال موجــب کاهــش نــرخ ب زمین
بیمــاری مــی شــود. همانطــوری کــه یــک آدنوســارکوما میتوانــد بــه صــورت تهاجمــی تغییــر پیــدا کنــد، درک شــیوع آن در ایــران 

اهمیــت مــی یابــد. تعییــن شــیوع پلیــپ آدناماتــوز در بیمــاران ایرانــی در 10 ســال اخیــر

ــک  ــت. ی ــه اس ــورت پذیرفت ــال 2016 ص ــه در س ــت ک ــد اس ــام من ــه ی نظ ــک مطالع ــر ی ــه ی حاض ــا: مطالع ــواد و روش ه م
 Barakatkns، EbscoHost، Google Scholar، Irandoc، Magiran، جســت و جــوی سیســتماتیک در پایــگاه هــا
منابــع  و   Wiley و    NoorMags، Proquest، Pubmed، Science Direct، Scopus، SID، Web of Science
مقــاالت یافتــه شــده صــورت پذیرفــت و پــس از چــک لیســت پریزمــا بــرای ارزیابــی مقــاالت ســال هــای 16-2006 اســتفاده گردیــد 
و توســط نــرم افــزار Comprehensive.Meta.Analysis.2,2,064 مــورد آنالیــز قــرار گرفتنــد. تمامــی مراحــل مطالعــه توســط 

ــری از خطــا و ســوگرایی انجــام شــده اســت. ــه منظــور جلوگی ــه صــورت مســتقل ب ــر ب دو نف

یافتــه هــا: مجمــوع مقــاالت مــورد بررســی، 8 مقالــه بــا 2124 نمونــه ســرطان کولورکتــال بــود کــه 1200 نمونــه )54,49%( مــرد و 
بقیــه زن بودنــد. از ایــن 2124 نمونــه، 140 مــورد )66,14%( پلیــپ آدناماتــوز داشــته انــد.

نتیجــه گیــری: ایــن موضــوع اهمیــت اجــرای یــک برنامــه بــرای تشــخیص بیمــاران مبتــال بــه ســرطان کولورکتــال و یــک برنامــه ی 
پیشــگیری بــرای کاهــش بــروز ســرطان کلورکتــال بخصــوص پلیــپ آدناماتــوز را پیشــنهاد مــی کنــد.

 واژگان کلیدي: پلیپ آدنوماتوز، شیوع، مرور سیستماتیک، ایران
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انواع روش های تدریس آناتومی، بهترین روش کدام است؟)مرور 

سیستماتیک(

راضیه مختاری1، محسن ادیب حاجی باقری2

1دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده ی پرستاری و مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
2استاد، گروه پرستاری، دانشکده ی پرستاری و مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

adib1344@yahoo.com

چکیده 

ــه  ــه و هــدف: درس آناتومــی از دروس مهــم علــوم پزشــکی بــوده کــه حــاوی حجــم وســیعی از اطالعــات اســت کــه مــی بایســت ب زمین
ذهــن ســپرده شــود. چنانچــه شــیوه ای از تدریــس بــرای ایــن درس ارائــه شــود کــه هماهنگــی مناســبی بــا یادگیــری داشــته باشــد میتوانــد تســهیل 
یادگیری،کاهــش وابســتگی بــه حافظــه و تثبیــت اموخته هــا در فراگیری آناتومی را ســبب شــود. روش های متعــددی در تدریــس آناتومی موجود 
اســت؛ کــه باتوجــه بــه کاربــردی بــودن ایــن درس و لــزوم دانســتن دقیــق و مانــدگاری طوالنــی آن، ضــروری اســت بهتریــن شــیوه ی تدریــس این 
درس شناســایی و بــه کار گرفتــه شــود.هدف از ایــن مطالعــه مــروری معرفــی بهتریــن روش تدریــس آناتومــی بــرای دانشــجویان در دانشــگاه هــای 

علــوم پزشــکی می باشــد.

مــواد و روش هــا: جســتجو بــه منظــور دســتیابی بــه متــن کامــل مقــاالت بــا زبــان انگلیســی یــا فارســی در فاصلــه ی زمانــی2017- 2010 در 
پایــگاه هــای اطالعاتــی نظیــر science direct,SID,Pub Med  و مجلــه ایرانــی آمــوزش در علــوم پزشــکی انجــام؛ ســپس بــرای اطمینــان از 
 teaching نیزجســتجو انجــام شــد. کلمــات مــورد اســتفاده در جســتجوی پایــگاه هــای التیــن Google scholar کامــل بــودن جســتجو، در
method ,learning anatomy ودر پایــگاه هــای فارســی نظیــر SIDو مجلــه ایرانــی آمــوزش در علــوم پزشــکی شــامل تدریــس آناتومــی، 
آمــوزش آناتومــی و یادگیــری آناتومــی بودنــد. معیــار هــای ورود شــامل: مداخلــه ای بــودن مطالعــه، انجــام مداخلــه بــر روی دانشــجویان دانشــگاه 
هــای علــوم پزشــکی، بررســی یکــی از روش هــای تدریــس آناتومی بود. ســپس متــن کامل مقــاالت رامطالعــه کــرده و از آن خالصه ای برداشــت 
شــده کــه شــامل عنــوان ، هــدف اصلــی، اهــداف فرعــی، دالیــل انجــام، شــرایط ورود و خــروج، حجــم نمونــه، روش انتخــاب و تخصیــص نمونــه 
هــا، نــوع و نحــوه مداخلــه، متغیرهــاي اصلــي، پیامدهــاي مــورد بررســي، ابــزار انــدازه گیــري و روش بررســي پیامدها، نتایــج اصلي مداخلــه با توجه 

بــه پیامدهــاي مــورد بررســي، بود.

 یافتــه هــا: در جســتجوی اولیــه 34مقالــه یافــت شــد کــه پــس از بررســی بیشــتر و اعمــال دقیــق معیــار هــای ورود 18 مقالــه وارد مرور نهایی شــد. 
نتایــج حاصــل از مطالعــه مقــاالت را میتــوان در ســه دســته کلــی: عوامــل موثــر بــر تدریــس آناتومــی، دیــدگاه دانشــجویان و اســاتید از روش هــای 

گوناگــون تدریــس آناتومــی و تاثیــر روش هــای گوناگــون تدریــس بــر میــزان یادگیــری دانشــجویان تقســیم کرد. 

 نتیجــه گیــری: نتایــج حاصــل از مــرور مقــاالت حاکــی از آن اســت که، ســخنرانی یــک روش متــداول بــرای تدریــس آناتومی به دلیــل صرفه 
جویــی در زمــان و عــدم نیــاز بــه امکانــات خــاص مــی باشــد، امــا در مقایســه با ســایر روش هــا تاثیر کمتری بــر میــزان یادگیــری و یــادداری مطالب 
دارد؛ ازطرفــی روش هــای دیــداری و ســایر روش هــای تدریــس آناتومــی نظیــر: کار در گــروه هــای کوچــک، مســاله محــور و... نیازمنــد صــرف 
زمــان بیشــتر وهزینــه بــر مــی باشــند، امــا نمــرات حاصــل از اعمــال ایــن روش هــا نشــان از تاثیــر مثبت اعمــال ایــن روش ها بــر یادگیــری و یــادداری 
مطالــب آناتومــی در دانشــجویان دارد. در کل روش هــای دیــداری و اســتفاده از تکنیــک هــای مختلــف تدریــس در کنــار ســخنرانی میتوانــد بــه 

افزایــش ســطح یادگیــری و رضایتمنــدی دانشــجویان و اســاتید آناتومی منجــر گردد.

واژگان کلیدی: روش تدریس، آناتومی، آموزش
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میزان شیوع سرطان  ها در ایران و جهان

محمد دالیی میالن1، رسول اسالمی اکبر2، جالل خادم3، محمد رضا محمد پور4

1دانشجوی کارشناسی پرستاری٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران.
2دکترای پرستاری٬ عضو هیئت علمی دانشگاه٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران.

3دانشجوی کارشناسی پرستاری٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران.

4دانشجوی کارشناسی هوشبری٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران.

چکیده 

زمینــه و هــدف: ســرطان بعــد از بیمــاری هــای قلبــی عروقــی دومیــن عامــل شــایع مــرگ و میــر در کشــور هــای در حــال توســعه و 
ســومین عامــل مــرگ در کشــورهای کمتــر توســعه یافتــه محســوب میشــود و ســومین عامــل مــرگ ومیــر در ایــران اســت ســرطان یــک 
اختــالل در ســطح ســلول اســت کــه منجــر بــه انــواع مختلــف بدخیمــی هــای مختلــف مــی شــود و ماهیــت بیولوژیــک مشــابهی دارنــد 
عوامــل محیطــی و اجتماعــی مختلفــی در بــروز ســرطان هــا نقــش دارد در حــال حاضــر 12 درصــد مــرگ ومیرهــا در جهــان بــه علــت 
ســرطان اســت ســاالنه بیــش از 40000 نفــر درایــران در اثــر ســرطان هــا فــوت مــی کننــد و ایــن رقــم رو بــه افزایــش اســت و  نگــران 

کننــده اســت. پژوهــش حاضــر بــا هــدف میــزان شــیوع مــرگ و میرســرطان هــا در ایــران و جهــان صــورت گرفتــه اســت

 SCOPUS, PUBMEDــی ــای اطالعات ــتجو در پایگاه ــق جس ــق از طری ــع و عمی ــی جام ــرور حکای ــن مطالعه،م روش کار: در ای
PROQUEST,SCIENCE DIRECT, ISC, IRANDOC, MAGIRAN بــا واژگان کلیــدی بیمــاری ســرطان٬ ایــران 

و جهــان و بــدون محدودیــت ســال انجــام شــد

یافتــه هــا: بــا بررســی دقیــق مقــاالت مختلــف و بــا توجــه بــه اینکــه ســرطان هــا بــه طــور فزاینــده ای در حــال رشــد اســت انتظــار 
مــی رود تــا ســال 2020 تعــداد مــوارد جدیــد ابتــال بــه ســرطان در جهــان بــه 17 میلیــون نفــر برســد و میــزان شــیوع ســرطان در ایــران 
ــه آن  ــژه ای ب ــد توجــه وی ــه 85000 نفــر در جمعیــت برســد و ایــن آمــاری نگــران کننــده محســوب مــی شــود و بای در ســال2020 ب

داشــته باشــیم

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه ســرطان هــا بــه طــور افراینــده ای در حــال رشــد اســت بــا برنامــه ریــزی هــای هــای بهداشــتی ، 
مراقبتــی و پیشــگیرانه بــه طــور فعــال و گســترده در تمــام نهادهــا و ســازمان هــا ی جهانــی بــه خصــوص ســازمان WHO  بــه مــردم 

ابــالغ و آگاهــی هــای الزم در ایــن زمینــه داده شــود.

کلمات کلیدی: سرطان، ایران و جهان
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شیوع افسردگی و پارامترهای مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مهشید بهرامی1، علیرضا دهدشتی2، میثم کرمی3

1دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.
2دکترای بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

3دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران. 
dehdashti@semums.ac.ir

چکیده

زمینــه و هــدف: بــروز افســردگی در ســنین جوانــی بــا افــت شــدید عملکــرد اجتماعــی و شــغلی و نیــز عملکــرد تحصیلــی همــراه 
اســت. نظــر بــه اهمیــت برنامه ریــزی بــرای پیشــگیری و بــا توجــه بــه تأثیــر ایــن بیمــاری بــر کیفیــت زندگــی، پژوهــش حاضــر بــا هــدف 
تعییــن شــیوع افســردگی و پارامترهــای مؤثــر بــر آن در دانشــجویان دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان اجــرا گردیــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفی-مقطعــی بــود. تعــداد 177 نفــر از دانشــجویان مشــغول بــه تحصیــل در نیمســال دوم 
تحصیلــی 96-95 بــه روش سرشــماری مــورد مطالعــه واقــع شــدند. بــه منظــور جمــع آوری داده هــا از پرسشــنامه 21 ســؤالی آزمــون 
بــک )The Beck Depression Inventory( اســتفاده شــد. یافته هــا بــا اســتفاده از آزمــون اســپیرمن، پیرســون، T-test و آنالیــز 

واریانــس یــک طرفــه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

ــی از  ــجویان درجات ــش از 80% دانش ــا بی ــاس یافته ه ــر اس ــود. ب ــش، 3/88±22/10 ب ــورد پژوه ــراد م ــنی اف ــن س ــا: میانگی یافته ه
افســردگی را تجربــه نمودنــد. میــزان شــیوع افســردگی بــه ترتیــب 19/8% فاقــد افســردگی )ســالم(، 26% افســردگی خفیــف، %37/3 
افســردگی متوســط و 16/9% دارای افســردگی شــدید بودنــد. اختــالف آمــاری معنــی داری بیــن دانشــجویان دختــر و پســر بــا میــزان 
شــیوع افســردگی یافــت نشــد )P=0/198(، امــا همیــن ارتبــاط بــا مصــرف داروی آرام بخــش، وجــود بیمــاری روحی-روانــی، شــغل 

.)P>0/05( و تحصیــالت والدیــن و وضعیــت اقتصــادی رابطــه معنــی داری داشــته اســت

ــود.  ــه ب ــش از حــد موجــود در جامع ــاال و بی ــورد پژوهــش ب ــن دانشــجویان م ــزان شــیوع افســردگی در بی ــری: در کل می نتیجه گی
بــا توجــه بــه رابطــه مســتقیم ایــن موضــوع بــا فاکتورهــای بیمــاری روحی-روانــی و خانوادگــی دانشــجویان، لــذا پیشــنهاد می گــردد 

برنامه هــای مناســبی در جهــت کنتــرل و پیشــگیری ایــن عارضــه در بیــن دانشــجویان تدویــن شــود.

واژگان کلیدی: دانشجو، افسردگی، پارامترهای مؤثر، آزمون بک
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مروری نظام مند بر شیوه ی زندگی سالم در دانشجویان پرستاری، واقعیتی 

فراموش شده

مینا شیروانی1، سارا مغاره دهکردی2، سیده مرضیه حسینی هفشجانی3

1کارشناسی ارشد،  پرستاری بهداشت جامعه،  دانشکده پرستاری بروجن، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.
2دانشجوی کارشناسی، بهداشت عمومی،  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.
3دانشجوی کارشناسی،  پرستاری،  دانشکده پرستاری بروجن، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.

marziehhoseini2013@gmail.com

 چکیده

زمینــه و هــدف: دانشــجویان پرســتاری در آینــده ی نزدیــک بــه عنــوان افــراد حرفــه ای نقــش کلیــدی در ارتقــاء ســالمتی و ارائــه 
ی مراقبــت بــه افــراد دارنــد. پــس بــه عنــوان یــک فــرد حمایــت کننــده برایشــان ضروریســت، بــه گونــه ای عمــل کننــد کــه عــالوه 
بــر حفــظ ســالمت خــود، ســالمت دیگــران را نیــز تضمیــن کننــد. بــه همیــن علــت شــیوه ی زندگــی ســالم در دانشــجویان پرســتاری 
ــر استرســی اســت،  ــا از آنجاییکــه پرســتاری شــغل پ ــت اســت. ام ــز اهمی ــان و بیمــاران حائ ــه مددجوی ــات ب ــر خدم ــه بهت جهــت ارائ
پرســتاران زمــان کافــی را بــرای تغییــر ســبک زندگــی خــود ندارنــد. ایــن مقالــه بــا هــدف حمایــت از دانشــجویان پرســتاری بــه اتخــاذ 

یــک رویکــرد عملــی بــرای حفــظ ســالمت و رفــاه خــود جهــت بهبــود زندگــی دانشــجویی پرداختــه اســت.

ــوان شــیوه ی زندگــی ســالم در دانشــجویان پرســتاری،  ــا عن ــواد و روش هــا: طــی ایــن مطالعــه ی مــروری، مقــاالت مرتبــط ب م
ــر  ــای معتب ــگاه ه ــی ( از پای ــت فیزیک ــی، فعالی ــم غذای ــتاری، رژی ــجویان پرس ــالم، دانش ــی س ــیوه ی زندگ ــای )ش ــد واژه ه ــا کلی ب
 healthy life style, nursing students,(و بــا کلیــد واژه هــای )SID, Iranmedex, magiran, Irandoc(داخلــی
ــا 2017،  ــالهای 2007 ت ــی س ــی )google scholar, Pubmed, Embase( ط ــر خارج ــای معتب ــگاه ه diet, exercise(از پای
تعــداد 80 مقالــه بــه دســت آمــد کــه از نتایــج بازیابــی شــده 13 مقالــه واجــد شــرایط بــرای ایــن مــرور مــورد بررســی، تحلیــل و دســته 

بنــدی قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: تحقیقــات نشــان داده اســت کــه شــیوه ی زندگــی در دانشــجویان سراســر جهــان متفــاوت اســت، ولــی در بیشــتر مطالعــات 
بــه جــز مطالعــه دای کــه روی دانشــجویان ایرلنــدی صــورت گرفتــه بــود، مشــاهده شــد کــه شــیوه ی زندگــی ایــن دانشــجویان کامــال 
مناســب نیســت. مطالعــات روی دانشــجویان کشــور ترکیــه، اردن، ایــران و ... نشــان مــی دهــد کــه برخــی دانشــجویان ممکــن اســت 
یــک رژیــم غذایــی کمتــر از حــد مــورد نیــاز بــدن را انتخــاب و یــا ایــن کــه فســت فــود را جایگزیــن غذاهــای ســالم کننــد. همچنیــن 
کاهــش فعالیــت هــای فیزیکــی، وجــود اســترس، مصــرف ســیگار و الــکل مــی توانــد در بــه خطــر افتــادن ســالمت جســمی و مســائل 

بهداشــتی روانــی اثــر گــذار باشــد.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه مطالعــات صــورت گرفتــه مشــخص شــد، شــیوه ی زندگــی ســالم در دانشــجویان پرســتاری در اکثــر 
مــوارد کامــال مطلــوب نمــی باشــد، پــس بایــد در جهــت برطــرف کــردن ایــن مشــکل برنامــه ریــزی هــای مناســب صــورت گرفتــه 
و امکانــات الزم جهــت تأمیــن ســالمت فــردی، اجتماعــی و همچنیــن کاهــش هزینــه ی درمــان بیمــاری هــای قابــل پیشــگیری فراهــم 
گــردد. بــه علــت کمبــود مطالعــات در ایــن زمینــه، انجــام پژوهــش هــای بیشــتری در رابطــه بــا ایــن موضــوع مهــم پیشــنهاد مــی گــردد.

واژگان کلیدی: شیوه ی زندگی سالم، دانشجویان پرستاری، رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی
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اپیدمیولوژی سرطان ها در ایران

 محمد دالیی میالن1، فاطمه ذهبی2، الهام رزم جو3، یوسف حسینی4

1دانشجوی کارشناسی پرستاری٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران. 
2دانشجوی تخصص بیهوشی ٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران.

3دانشجوی کارشناسی پرستاری٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران.
4دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاه٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران.

چکیده

زمینــه و هــدف: ایــران بــه عنــوان کشــوری در حــال توســعه ، دوره گــذر اپیدمیولوژیکــی بیمــاری هــای خــود را تجربــه کــرده و در 
ایــن زمینــه بــار بیمــاری هــای زیــادی را تحمــل مــی کنــد . ایــن گــذر اپیدمیولوژیکــی و دموگرافیکــی کــه در ایــران در حــال رخ دادن 
اســت تاثیــر قابــل توجهــی بــر الگــوی مــرگ و میــر بیمــاری هــا در آینــده نزدیــک و دور خواهــد داشــت ، بــر اســاس آخریــن بررســی 
هــای آمــاری در ایــران، ســرطان بعــد از بیمــاری هــای قلبــی عروقــی و حــوادث غیــر عمــدی ســومین عامــل مــرگ و میــر محســوب 
مــی شود.ســاالنه بیــش از 40000 نفــر از جمعیــت ایــران در اثــر ایــن بیمــاری جــان مــی بازنــد و تخمیــن زده مــی شــود ســاالنه بیــش از 
80000 مــورد جدیــد ســرطان در کشــور رخ دهــد  از ســویی بــا افزایــش امیــد بــه زندگــی و ســالمندی  انتظــار مــی رود  میــزان ســرطان 
افزایــش یابــد و هــدف ایــن پژوهــش بررســی اپیدمیولــوژی ســرطان درایــران بــوده اســت. بــا ماشــینی شــدن زندگــی و اســتفاده ازانــواع 
مــواد مختلــف شــیمیایی میــزان بــروز ســرطان هــا افزایــش یافتــه اســت و هــدف ایــن پژوهــش بررســی اپیدمیولــوژی ســرطان هــا در 

ایــران صــورت گرفتــه اســت.  

 SCOPUS, ــی ــای اطالعات ــتجو در پایگاه ــق جس ــق از طری ــع و عمی ــی جام ــرور حکای ــن مطالعه،م ــا: در ای ــواد و روش ه م
PUBMED, PROQUEST,SCIENCE DIRECT, ISC, IRANDOC, MAGIRAN بــا واژگان کلیــدی ســرطان 

٬ ایــران ٬ بــروز و بــدون محدودیــت ســال انجــام شــد.

یافتــه هــا: بــا بــررس مقــاالت مختلــف و گــزارش جامــع و بررســی هــای میدانــی در ســال 1384 حــدود 58000 نفــر مبتــال بــه ســرطان 
بودنــد کــه 55 درصــد آن را آقایــان و 45 درصــد آن را خانــم هــا تشــکیل داده انــد و در ســال 1392 ایــن آمــار بــه بیــش از 400000 
رســیده  کــه باالتریــن ســطح رشــد ســرطان را دردنیــا داریــم و بیشــتر ســرطان هــا مربــوط بــه ســرطان معــده ، ریــه ، روده ، پروســتات 

و پســتان بــوده اســت.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه آمــار ســرطان در کشــور مــا خیلــی رایــج شــده و تــا حــدی کــه بــه آن ســونامی ســرطان هــم 
گفتــه مــی شــود و عوامــل متعــددی باعــث ســرطان مــی شــود بایــد برنامــه هــای پیشــگیرانه و بهداشــتی را بــه صــورت وســیع توســط 
ــه اجــرا گذاشــته شــود و هــم چنیــن آگاه ســازی عمومــی هــم از طریــق رســانه هــا بــه صــورت مــدام  دانشــگاهای علــوم پزشــکی  ب

صــورت بگیــرد.

واژگان کلیدي: سرطان، ایران
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کاربرد آمار توصیفی در مطالعات علوم بهداشتی

میالد جمالی دولت آباد1، علی بهاری2، داریوش جعفرزاده3

1دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، گروه آمار و اپیدمیولوژی،  دانشکده بهداشت و تغذیه،  دانشگاه علوم پزشکی تبریز،  مرکز تحقیقات 
حوادث ترافیکی تبریز.

2دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز تحقیقات 
حوادث ترافیکی تبریز.

3دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادبهداشت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،  دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی،  دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز، قطب علمی و آموزشی مدیریت سالمت ایران.

m.jamali.d@gmail.com

چکیده

ــه نتایــج بدســت آمــده از پژوهــش هــا ی علمــی، امــری بســیار مهــم و ضــروری  ــه و هــدف: امــروزه خالصــه ســازی و ارائ زمین
بــه شــمار مــی رود. زیــرا بســیاری از تصمیــم هــای مهــم بــر اســاس آن اتخــاذ مــی شــوند. همچنیــن ایــن نتایــج بایســتی دارای زبــان 
ــز  ــوم بهداشــتی نی ــل اســتفاده باشــد. در مطالعــات عل ــوم قاب ــن عل ــن ای ــرای تمامــی مخاطبی ــا ب ــوم مختلــف باشــد ت ــن عل مشــترکی بی
اهمیــت ایــن موضــوع بــه طــور چشــمگیری محســوس اســت و تفســیر ایــن نتایــج، منجــر بــه اتخــاذ تصمیــم هــای حیاتــی در حــوزه 
ی ســالمت مــی شــود. هــدف از ایــن مطالعــه معرفــی کلــی روش هــای آمــار توصیفــی بــکار بــرده شــده در پژوهــش هــای حــوزه ی 

علــوم بهداشــتی مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از یــک بررســی کلــی روش هــای آمــار توصیفــی کــه در مطالعــات علــوم بهداشــتی 
بــکار بــرده شــده بودنــد، اســتخراج گردیــده و ماهیــت هــر کــدام از ایــن روش هــا نیــز از منابــع معتبــر گــرد آوری و ارائــه شــده انــد.

یافتــه هــا: مطالعــه حاضــر چهارچوبــی جامــع از روش هــای آمــار توصیفــی بکاربــرده شــده در مطالعــات حــوزه ی علــوم بهداشــتی 
ــواع  ــردی )ماننــد شــاخص هــای مرکــزی و پراکندگــی(، ان ــر: شــاخص هــای مهــم و کارب ــه داده اســت. ایــن ســاختار مشــتمل ب ارائ
جــداول خالصــه ســازی، انــواع نمــودار هــای آمــاری بــرای توصیــف داده هــا )ماننــد نمــودار میلــه ای، دایــره ای و نمــودار نقطــه ای 

و...( مــی باشــد. کاربــرد هرکــدام از آیتــم هــای ایــن ســاختار در مطالعــات مختلــف اهمیــت خــاص خــود را دارا مــی باشــند.

نتیجــه گیــری: بــا اســتفاده از ســاختار بدســت آمــده از مطالعــه حاضــر، محققیــن ســالمت مــی تواننــد بخــش هــای آمــاری پژوهــش 
هــای خــود کــه مرتبــط بــا ایــن ســاختار هســت را ارزیابــی نمــوده و محتــوی بخــش مربوطــه را بــا کیفیــت قابــل قبولــی بــرای تمامــی 
ــوع مطالعــات بنحــوی  ــن ن ــج ای ــای تصمیمــات مهــم ســالمتند، نتای ــز مبن ــه اینکــه پژوهــش هــا نی ــا توجــه ب ــد. ب ــه دهن ــن ارائ مخاطبی

میتواننــد در اتخــاذ تصمیــم صحیــح و سیاســت گــذاری هــای مفیــد در حــوزه ســالمت، موثــر باشــند.

واژگان کلیدی: آمار توصیفی، بهداشت، مطالعات سالمت، خالصه سازی، داده ها
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مروری بر تاثیر ماساژ بر پیشگیری از زخم فشاری

طیبه محمدی

طیبه محمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

  mariamohamadi1371@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: زخــم فشــاری کــه زخــم بســتر هــم نامیــده مــی شــود. صدمــات ناشــی از فشــار مــداوم بــه بــدن اســت کــه معمــوال 
در افــراد بــی تحــرک ماننــد ســالمندان, افــراد فلــج و بیمــاران بســتری شــده در بیمارســتان ایجــاد مــی شــود. التیــام زخــم بســتر زمــان بــر 
و طوالنــی اســت و عــوارض خطرناکــی ماننــد عفونــت دارد. بنابرایــن پیشــگیری از آن بســیار حائــز اهمیــت اســت. یکــی از روش هــای 
پیشــگیری ماســاژ  بــر روی نقــاط تحــت فشــار اســت. بــه علــت شــیوع بــاالی زخــم بســتر در بیمــاران بســتری در بیمارســتان و عــوارض 

خطرنــاک آن مطالعــه ای بــا هــدف  بررســی تاثیــر ماســاژ بــر پیشــگیری از زخــم فشــاری انجــام دادیــم.

ــه مــروری اســت کــه داده هــای آن از پایــگاه اطالعاتــی PubMed و ســایت هــای  ــه حاضــر یــک مقال ــواد و روش هــا: مقال م
ــد واژه  ــا اســتفاده از کلی ــع ب ــی جام ScienceDirec  و Google Scholar  و Scopus جمــع آوری شــده اســت. جســت جوی
هــای مشــخص از ســال 2000 تاکنــون و پــس از غربالگــری اولیــه،20 مقالــه مرتبــط انتخــاب و مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.                  

ــد تشــک هــای  ــد ماســاژ، اســتفاده از سیســتم هــای حمایتــی مانن ــا: روش هــای مختلــف پیشــگیری از زخــم فشــاری مانن ــه ه یافت
هــوا و آب، تغییــر وضعیــت هــر 2 ســاعت یکبــار و اســتفاده از پوســت گوســفند و ... مــی باشــند. مطالعــات نشــان داد کــه ماســاژ اگــر 
بــه درســتی و روی پوســت قبــل از ایجــاد زخــم انجــام شــود مــی توانــد موثــر باشــد امــا در نهایــت ارتبــاط معنــی داری بیــن ماســاژ و 

کاهــش خطــر زخــم فشــاری یافــت نشــد.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه در حــال حاضــر ماســاژ یکــی از روش هــای پیشــگیری از زخــم بســتر اســت و در بعضــی مراکــز 
درمانــی انجــام مــی شــود امــا نتیجــه مطالعــات رابطــه معنــی داری را مشــخص نکــرده اســت و نیــاز بــه مطالعــات بیشــتری در ایــن زمینــه 

. ست ا

واژگان کلیدی: پیشگیری، ماساژ، زخم فشاری
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بررسی اپیدمیولوژی افسردگی در ایران؛ مطالعه مروری نظام مند 

رضا پیوندی1، علی افکاری2، علی خبازی3

1 دانشجوی کارشناسی، اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران
2 دانشجوی کارشناسی، پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران

3 دانشجوی کارشناسی، اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران
alikhabbazi11@gmail.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: افســردگی یکــی از شــایع تریــن بیمــاری هــای اعصــاب و روان اســت کــه محــدود بــه زمــان و مــکان خاصــی نبــوده 
و هــر فــردی را ممکــن اســت گرفتــار نماید.ایــن مشــکل باعــث کاهــش کارکــرد افــراد نیــز مــی شــود. در مطالعــه حاضــر، بــه بررســی 

اپیدمیولــوژی افســردگی در ایــران و ارتبــاط آن بــا عوامــل مختلــف مــی پردازیــم.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه مــروری سیســتماتیک، بــا اســتفاده از پایــگاه هــای اطالعاتــی نظیــر SID و Pubmed و موتــور 
ــا موضــوع  ــه کارگیــری کلمــات کلیــدی افســردگی، ایــران و اپیدمیولــوژی مقــاالت مرتبــط ب جســتجوگر Google scholar  و ب
شناســایی گردیــد. 9 مقالــه کــه دسترســی کامــل بــه متــن آنهــا میســر بــود از ســال 2000 تــا 2016 مــورد مطالعــه قــرار گرفــت کــه از 6 

مقالــه در میــان آنهــا در ایــن مطالعــه مــروری بهــره کامــل گرفتــه شــد.

یافتــه هــا: گزارشــات حاکــی از آن اســت کــه زنــان و بــه ویــژه زنانــی کــه همسرانشــان در محلــی دور از محــل زندگــی قــرار دارنــد 
نســبت بــه مــردان بیشــتر در معــرض افســردگی قــرار دارنــد. هــم چنیــن بــا چنــد مــورد تحقیقــات انجــام گرفتــه در میــان دانشــجویان، 
ــا  ــل ه ــردگی در متاع ــیوع افس ــد. ش ــاهد گردی ــا مش ــد آنه ــش از 50 درص ــدید در بی ــا ش ــف ت ــردگی از خفی ــاوت افس ــات متف درج
نســبت بــه مجــرد هــا، در غیــر بومــی هــا نســبت بــه بومــی هــا، در انتخــاب رشــته تحصیلــی اجبــاری نســبت یــه انتخــاب رشــته تحصیلــی 
مختارانــه بیشــتر اســت. از پیامــد هــای مهــم افســردگی مــی تــوان بــه کاهــش ســطح عملکــرد و اختــالل در روابــط فــردی، اجتماعــی 

و اقــدام بــه خــود کشــی اشــاره نمــود.

نتیجــه گیــری: افســردگی رفتــه رفتــه بــه یکــی از مشــکالت شــایع در جامعــه و بــه ویــژه قشــر جــوان تبدیــل خواهــد شــد. حــل ایــن 
مشــکل، برنامــه ریــزی هــای وســیع و سیاســت هــای کالن کشــوری جهــت رفــع مشــکالتی کــه در آحــاد مــردم و بــه ویــژه قشــر جــوان 

منجــر بــه افســردگی مــی شــوند را مــی طلبــد.

واژگان کلیدي: افسردگی، ایران، اپیدمیولوژی
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وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری دیابت نوع II در مراجعه کنندگان به کلینیک 

دیابت استان کرمانشاه )1392-93(

ندا ایزدی1، مهرعلی رحیمی2، فاطمه رضوان مدنی3، حمیدرضا شتابی4، میترا دربندی5

1دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران.
2دانشیار گروه داخلی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه

3پزشک عمومی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه
4استادیار گروه بیهوشی، بیمارستان امام رضا )ع(، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه

5دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه
neda.izady@yahoo.com

چکیده

ــن  ــدف تعیی ــا ه ــه ب ــن مطالع ــت. ای ــا اس ــر در دنی ــر واگی ــای غی ــایع ترین بیماری ه ــی از ش ــوع 2 یک ــت ن ــدف: دیاب ــه و ه زمین
ــت. ــام گرف ــاه انج ــتان کرمانش ــوع دو در اس ــت ن ــاری دیاب ــوژی بیم اپیدمیول

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه مقطعــی، اطالعــات شــامل مشــخصات دموگرافیــک، ســابقه خانوادگــی، بســتری، نــوع درمــان، 
عالئــم بالینــی، بیمــاری هــای همــراه و عــوارض، ســوابق مربــوط بــه زنــان و اطالعــات آزمایشــگاهی بــر اســاس پرونــده بیمــاران دیابتــی 
مراجعــه کننــده بــه کلینیــک دیابــت کرمانشــاه طــی ســال هــای 93-1392 اســتخراج شــد. وزن و قــد افــراد بــا کمتریــن پوشــش و بــدون 

کفــش انــدازه گیــری شــد. اطالعــات، بــا اســتفاده از Stata 11 و آمــار توصیفــی، مجــذور کای و t-test تجزیــه و تحلیــل شــد.

یافتــه هــا: میانگیــن ســنی 2309 فــرد مــورد بررســی 10/84±54/92 ســال بــود. 61% از افــراد زن بودنــد. نــوع درمــان در %76/11 
ــی خــون و بیمــاری هــای قلبــی- عروقــی  ــه نوروپاتــی، چرب ــوط ب ــه ترتیــب مرب ــراد ب ــود. بیشــترین عــوارض در اف ــراد خوراکــی ب اف
ــام،  ــان ســابقه ســقط و 6/51% ســابقه مــرده زایــی داشــتند. ارتبــاط بیــن پارامترهــای تری گلیســیرید، کلســترول ت ــود. 30/69% از زن ب
ــتر از  ــه بیش ــراد دارای عارض ــنی در اف ــن س ــد. میانگی ــت آم ــی دار بدس ــی معن ــراد دیابت ــس در اف ــترول و جن HDL و LDL کلس
 ،BMI ،0/05(. بیشــتر عــوارض مربــوط بــه بیمــاری ارتبــاط معنــی داری بــا ســن<P( کســانی بــود کــه عــوارض بیمــاری را نداشــتند

.)0/05<P( ــتند ــترول داش ــام، HDL و LDL کلس ــترول ت ــیرید، کلس تری گلیس

نتیجــه گیــری: بــر اســاس نتایج، عامـــل جنســـیت بـــه ویـــژه جنــس مؤنــث و وجــود ســابقه خانوادگــی از مهمتریــن عوامـــل مؤثر در 
ابتــال بــه دیابــت بــوده، بنابرایــن تدویــن برنامــه هــای پیشــگیری و غربالگــری منظــم بســتگان درجــه اول مبتالیــان بــه مفیــد بــوده و بــه 

شــدت توصیــه مــی شــود.

واژگان کلیدی: وضعیت اپیدمیولوژیک، دیابت نوع 2، پروفایل چربی، کرمانشاه



ا�ید��و�وژی

91

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

بررسی هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه های شهر اردبیل

فیروز امانی1، امین عظیمی ثانی 2

1نویسنده مسئول دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشیار آمار زیستی.    
2 دانشجوی کارشناسی HIT ، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

biostat.f@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف:  هــوش هیجانــي شــامل توانایــي هایــي میشــود کــه برابــر آن شــخص میتوانــد انگیــزه اش را حفــظ کنــد و در مقابــل 
مشــکالت اســتقامت نمایــد و در شــرایط بحرانــي تکانــش هــاي خــودش را کنتــرل و خونســردي اش را حفــظ کنــد. بــا توجــه بــه نقــش 
بــه ســزایی کــه هــوش هیجانــی در موفقیــت افــراد دارد و نیــز بــا تاکیــد بــر ایــن دانــش کــه مهــارت هــوش هیجانــی در اثــر تعلیــم و 
تربیــت ،پیشــرفته میگردد.ارزیابــی میــزان ایــن توانایــی در یادگیرنــدگان معقوالنــه بــه نظــر میرســد. هــدف از مطالعــه حاضــر بررســی 

ســطح هــوش هیجانــی دانشــجویان دانشــگاه هــای شــهر اردبیــل بــود. 

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی بــود کــه بــر روی 250 نفــر از دانجویــان دانشــگاه هــای ســطح شــهراردبیل انجــام 
شــد. اطالعــات از طریــق پرســش نامــه اســتاندارد گلمــن جمــع آوری و در برنامــه آمــاری  SPSS V16 آنالیــز شــدند. 

یافتــه هــا: میــزان هــوش هیجانــی در بیــن دانشــجویان دانشــگاه هــای اردبیــل  بــا 59,6% در حــد نرمــال و 26,4% در حــد خــوب و 
14% در حــد بــد بــوده اســت. بیــن میــزان هــوش هیجانــی و متغیرهــای جنــس، ســن، نــوع دانشــگاه ، تــرم تحصیلــی ، مقطــع تحصیلــی 

و و ضعیــت تاهــل ارتبــاط معنــی دار آمــاری وجــود دارد.

نتیجــه گیــری: تاثیــر ابعــاد مختلــف هــوش هیجانــي بــر ســطح زندگــی دانشــجویان  بــه دلیــل اهمیمــت برخــورد و تعامــل بــا افــراد 
مختلــف بــا خصوصیــات شــخصیتي و هیجانــي متفــاوت غیرقابــل انــکار بــه نظــر میرســد.

واژگان کلیدی: هوش هیجانی، گلمن، دانشجویان، اردبیل
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بررسی پدیده بی خانمانی و ارتباط آن با ابتال به انواع بیماری ها

محمد معین افشاری1، 2 ، فروغ سرایی1، 2، سیده فاطمه میرعزیزی1، 2، زهرا ناصحی1 ،2

1دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه علوم مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، تهران، ایران.   

2دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز پژوهش های دانشجویی، انجمن عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، تهران، ایران.

foroughsaraee@yahoo.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: »بــی خانمــان« یــا »کارتــن خــواب« را کســی مــی نامنــد کــه اقامتگاهــی بــرای ســکونت موقــت و یا محــل اقامــت ثابتی نداشــته 
باشــد. اقســام گوناگــون بــی خانمانی شــامل: کارتــن خوابی، قطــار خوابی، گورخوابــی، خیابــان خوابی، مترو خوابــی، خرابه خوابــی و ... می باشــد. 
عوامــل مهــم کارتــن خوابــی را بــه دو مقولــه عمــده عوامــل »شــخصی« و »اجتماعــی- ســاختاری« تقســیم مــی کننــد. از مهمتریــن عوامل شــخصی 
مــی تــوان بــه بیمــاری ذهنــی، ســوء مصــرف مــواد مخــدر و الــکل، خشــونت خانگــی و فقــدان یــک شــبکه حمایــت خانوادگــی و از مهمتریــن 
عوامــل اجتماعــی- ســاختاری بــه فقــر، بیــکاری، کمبود مســکن مناســب بــرای اقشــار کــم درآمــد و ناکارآمــدی نظام رفــاه اجتماعــی اشــاره کرد. 
بــی خانمانــی یــک مســئله اجتماعــی چند وجهــی، پیچیده و متفاوت اســت کــه پرداختن به  آن و بررســی مشــکالت بهداشــتی حاصــل از آن حائز 

اهمیــت فراوانــی اســت. در ایــن پژوهــش قصــد آن را داریــم تــا بیمــاری هــای شــایع در ایــن مقولــه را بررســی نماییــم.

 homeless، مــواد و روش هــا: مطالعــه انجــام شــده یــک پژوهــش مــروری به نحو نظــام مند اســت که بــا اســتفاده از کلیــدواژه هــای انگیســی
illness، homeless health و کلیــدواژه هــای فارســی بــی خانمانــی، بیمــاری، آســیب اجتماعــی، کارتــن خوابــی، اعتیــاد، بــرای جســتجو در 
پایــگاه هــای Google scholar، Sid، Magiran، PubMed ضمــن اعمــال متغیــر هــای ورود بــه مطالعــه، نظیــر روزآمــدی مطالعــه، به زبان 

انگلیســی و فارســی و مقالــه اصیــل صــورت گرفتــه و طــی آن 30 مقالــه مــورد بررســی نهایی قــرار گرفتند.

یافتــه هــا: بــر اســاس نتایــج بررســی هــای صــورت گرفتــه بــه این مــورد دســت یافتیــم که پدیــده بــی خانمانــی به دلیــل شــرایط غیربهداشــتی محل 
زندگــی، عــدم دسترســی بــه مراقبــت هــای اولیــه و خدمات بهداشــتی، عــادات رفتاری اشــتباه و اعتیــاد به مــواد مخــدر و در نهایت عدم تامیــن نیازهای 
عاطفــی و حضــور در محیــط گــرم خانــواده، بــا ابتــال بــه انــواع بیماریهــا همــراه اســت. در ایــن مطالعــه مشــاهده شــد کــه بیمــاری هــای روانــی، ســل و 
ایــدز)HIV( بــه صــورت قابــل مالحظــه ای در میــان بیخانمانــان شــایع تــر هســتند، در ایــن میــان بیمــاری هایــی همچــون هپاتیــت B و C، ســیفلیس، 

انســدادهای ریــوی و مشــکالت پوســتی، از درصــد شــیوع کمتــری در میــان جوامــع بــی خانمــان برخوردارند.

نتیجــه گیــری: بیمــاری هــای مذکــور در میــان جمعیــت بــی خانمــان در مقایســه بــا عمــوم مــردم شــیوع بســیار باالتــری دارنــد، ابتــالء همزمــان 
بــه دو یــا ســه بیمــاری نیــز بســیار شــایع بــوده و ارتبــاط مشــخصی بــا اعتیــاد تزریقــی داشــته اســت. از آنجــا کــه اغلــب ایــن بیمــاری هــا در دســته 
بیمــاری هــای واگیــر بــوده و در صــورت شــیوع آنهــا در ســطح جامعــه، هزینــه هــای گزافــی بــر دوش نظــام ســالمت خواهــد گذاشــت، ضــرورت 
اقدامــات پیشــگیرانه، محســوس و الزم اســت. آمــوزش و اطــالع رســانی بــه مــردم بــه تنهایــی الزم اســت ولــی کافی نیســت؛ یک مجموعــه  کامل 
از مداخــالت از قبیــل مالحظــات ســطح کالن همچــون افزایــش فرصــت هــای اقتصــادی و شــغلی در جهــت کاهش بــی خانمانی و مداخــالت در 
ســطح فــردی ماننــد تمــام مداخــالت رفتــاری مــورد نیــاز اســت. چنیــن  مداخالتــی مــی توانــد کلیــه عوامــل تعییــن کننــده بیمــاری در میــان 
مصــرف کننــدگان مــواد را در نظــر بگیــرد. رایــگان و در دســترس بــودن خدمــات بهداشــتی درمانــی، بویــژه بــرای ایــن قشــر از افــراد 

جامعــه کــه فقــر از عــوال اصلــی بــی خانمانــی آنهــا محســوب مــی شــود بســیار ضــروری اســت.

واژگان کلیدی: بی خانمانی، بیماری، آسیب اجتماعی
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بررسی برخی عوامل مرتبط با میزان آگاهی و نگرش  پوکی استخوان  در 

زنان استانهای شمال غرب کشور

نگار صابری ممقانی1، هاله شکرکار1، فرشته حسین پور1، مریم میرزایی2 ، مارال قربان پور2، سعید دستگیری3

1پزشک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
2کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، گروه آمار ور اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، نام دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

3 استاد اپیدمیولوژی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
saberi_negar@yahoo.com

چکیده

ــک  ــوان ی ــه عن ــروزه ب ــک اســتخوان اســت کــه ام ــن بیمــاری متابولی ــدف:  پوکــی اســتخوان )اســتئوپروز( شــایع تری ــه و ه زمین
معضــل بهداشــت عمومــی مطــرح اســت. بــا توجــه بــه اینکــه آگاهــی از علــل و عوامــل خطــر و نحــوه ی پیشــگیری از آن نقــش مهمــی 
ــان  ــا میــزان آگاهــی و نگــرش زن ــا هــدف بررســی برخــی از عوامــل مرتبــط ب در کاهــش بــروز ایــن بیمــاری دارد، مطالعــه حاضــر ب

شــهرهای شــمال غــرب کشــور در زمینــه ی پوکــی اســتخوان انجــام شــده اســت.

ــه و  ــز، ارومی ــهرهای تبری ــان ش ــر از زن ــامل 264 نف ــاری ش ــه ی آم ــی جامع ــی- تحلیل ــه توصیف ــن مطالع ــا: در ای ــواد و روش ه م
اردبیــل بــود کــه بــه روش نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند، ســطح آگاهــی و نگــرش آنهــا توســط پرسشــنامه ی پژوهشــگر 
ســاخته مــورد بررســی قــرار گرفــت. تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از آزمــون هــای توصیفــی )فراوانــی ، میانگیــن و انحــراف 

ــرم افــزار آمــاری SPSS   23.vol انجــام شــد. ــار( و تحلیلــی ) ANOVA و ضریــب همبســتگی پیرســون( در ن معی

یافتــه هــا: بــر اســاس نتایــج مطالعــه میانگیــن ســنی زنــان مــورد بررســی )SD=14/6(36/3 ســال بــود، 62/5 درصــد متاهــل و 54/7 
درصــد خانــه دار بودنــد. ســطح تحصیــالت اکثــر آنــان )60/6 درصــد( زیــر دیپلــم بــود. میانگیــن نمــره آگاهــی و نگــرش ایــن افــراد 
ــتخوان  ــی اس ــی از پوک ــالت و آگاه ــطح تحصی ــن س ــود. بی ــب )SD=2/7(7/6 و )SD=3/4( 58/2 ب ــه ترتی ــنامه ب ــاس پرسش ــر اس ب
ارتبــاط معنــی داری از نظــر آمــاری مشــاهده شــد و بــر اســاس آزمــون تعقیبــی Sidak ایــن اختــالف بیــن گــروه بــی ســواد و بــاالی 
دیپلــم بــود ) P= 0,01(. همچنیــن بیــن اشــتغال و آگاهــی از پوکــی اســتخوان ارتبــاط معنــی داری از نظــر آمــاری مشــاهده شــد کــه بــر 
اســاس آزمــون تعقیبــی Sidak ایــن اختــالف بیــن گــروه خانــه دار و شــاغل بــود)P= 0,01(. نحــوه نگــرش آنــان در مــورد بیمــاری 
ــا  ــا ســطح تحصیــالت و درآمــد ارتبــاط مســتقیم و معنــی داری داشــت)P= 0,01(. ســایر عوامــل بررســی شــده در ایــن پژوهــش ب ب

میــزان آگاهــی و نگــرش ارتبــاط معنــی دار آمــاری نداشــتند. 

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نقــش آگاهــی از روشــهای پیشــگیری از پوکــی اســتخوان و عــادات زندگــی در پیشــگیری از پوکــی 
اســتخوان و بــا در نظــر گرفتــن نقــش کلیــدی زنــان در ســالمت نســل آینــده، برنامــه ریــزی بــه منظــور ارتقــاء ســطح آگاهــی و بهبــود 

نگــرش و نهایتــاً عملکــرد آنــان بخصــوص در زنــان بــا تحصیــالت پاییــن، خانــه دار و بــا درآمدکــم توصیــه مــی شــود.

واژگان کلیدی: پوکی استخوان، دانش، نگرش، زنان
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بررسی الگوي مصرف دارو سالمندان تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان  

شهرستان خلیل آبادخراسان رضوی در سال 1392               

حجت پسنده1، فرحناز محمدی2، محمد جواد آزاد چهر3، سید حسین حسینی4 

1* کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
2 استادیار گروه آموزشی پرستاری و عضو مرکز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.

3  کارشناسی ارشد آمار زیستی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
4 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

 hojjatpassandeh@yahoo.com

چکیده

ــا دیگــر  ــه و هــدف: یکــی از بخــش هــاي جمعیتــي در حــال رشــد جامعــه مــا جمعیــت افــراد ســالمند اســت. افــراد ســالمند در قیــاس ب زمین
ــن الگــوی مصــرف دارو در  ــا هــدف بررســی تعیی ــه ب ــن مطالع ــد. ای ــال شــده و دارو مصــرف مــی کنن ــه بیمــاری مبت گــروه هــای ســنی، بیشــتر ب

ســالمندان شــبکه بهداشــت و درمــان خلیــل آبــاد خراســان رضــوی انجــام شــده اســت.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه مقطعــی، اطالعــات 282 ســالمند تحــت پوشــش شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان خلیــل آبــاد بــه روش 
ــزل ســالمندان در ســطح شهرستان)شــهر  ــه درب من ــه ب ــا مراجع ــرای جمــع آوری اطالعــات ب ــی در دســترس انجــام شــد. ب ــری تصادف ــه گی نمون
ــا اســتفاده از شــاخص هــای  ــت. داده هــای حاصــل ب ــل پرسشــنامه از پیــش طراحــی شــده صــورت گرف ــه و تکمی ــه روش مصاحب و روســتا( و ب
میانگیــن و پراکندگــی توصیــف و بــا اســتفاده از آزمــون هــای مجــذور خــی، تــی تســت و فیشــر تحلیــل شــد. بــرای ایــن منظــور نــرم افــزار آمــاری 

23spss  بــه کار گرفتــه شــد.

یافتــه هــا: میانگیــن ســنی افــراد 74,12 ســال بــا انحــراف معیــار 8,7 ســال اســت . از میــان 282 نفــر ســالمند مــورد مطالعــه، 156 نفــر زن بــوده 
انــد. 72 درصــد از ســالمندان در روســتا زندگــی مــی کردنــد، آمارهــا حاکــی از ایــن اســت کــه بیــش از 80 درصــد از ســالمندان مصــرف همزمــان 
بیــش از ســه قلــم دارو را دارنــد.  میانگیــن اقــالم دارویــی مصرفــی در زنــان 5,43 و در مــردان 4,57 بــود کــه بــا اســتفاده از آزمــون تــی مســتقل 
 NSID ــه ــوط ب ــاداری بیــن میانگیــن اقــالم دارویــی در دو گــروه وجــود داشــت )p>0,001(. شــایعترین گــروه دارویــی مصرفــی مرب تفــاوت معن
ــه  )87,2%( مــی باشــد و و پــس از آن گــروه هــای دارویــی گوارشــی، اســکلتی، فشــار خــون و قلبــی عروقــی  جــزو پرمصــرف تریــن داروهــا ب
ــوده اســت و  ــردان ب ــان ســالمند بیشــتر از م ــه، در زن ــه جــز مجــاری ادرار و کلی ــی  ب ــزان مصــرف تمــام گــروه هــای داروی ــد. می شــمار مــی آین
همچنیــن میــزان مصــرف گــروه هــای دارویــی فشــار خــون، چربــی خــون، گوارشــی، مجــاری ادرار و کلیــه، تقویتــی و NSID بــا جنــس رابطــه 
ــه خــود اختصــاص داده  ــه نخســت را ب ــا 90,8 درصــد رتب ــی ب ــه، ضعــف اســکلتی عضالن ــورد مطالع ــان بیمــاری هــای م ــد. از می ــاداری دارن معن
اســت و بیمــاری هــای گوارشــی، فشــار خــون، کاهــش بینایــی و بیمــاری هــای قلــب و عــروق  در رتبــه هــای بعــدی قــرار دارنــد. فرزنــدان نقــش 
موثــری در کمــک بــه مصــرف صحیــح داروی ســالمندان دارنــد بــه طوریکــه در ایــن مطالعــه نزدیــک بــه 65 درصــد ســالمندان از فرزندانشــان 
ــان  ــه روش و در زم ــا را ب ــي از داروه ــر  نیم ــه 102 نف ــن مطالع ــد. در ای ــی گیرن ــک م ــرف دارو کم ــت مص ــح و روش درس ــرف صحی در مص

صحیــح مصــرف و 95 نفــر اغلــب داروهــا و تنهــا 14 نفــر تمــام داروهایشــان را بــه روش و در زمــان صحیــح مصــرف می-کننــد.

نتیجــه گیــری: تدویــن و برگــزاری برنامــه هــای آموزشــی داروشناســی ســالمندی بــرای پزشــکان، بهــورزان و فرزنــدان ســالمندان در جهــت 
جلوگیــری از مصــرف نابجــا و بــی رویــه دارو در ســالمندان امــری ضــروری مــی باشــد. 

وازگان کلیدی: الگوی مصرف دارو، سالمند، خلیل آباد
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متاآنالیز ارتباط  pH رشد سلولهای سرطانی و کنترل آن از طریق تغذیه

کاملیا مبشری1، محمد ضعیفی زاده2

1دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران
2استادیار، گروه زیست شناسی،دانشکده علوم پایه، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران

MobasheriKamelia@gmail.com

چکیده

ــال اســت و عــدم تعــادل pH از نشــانگان ســرطان محســوب مــی شــود.  ــی فاکتوری ــدف: ســرطان یــک بیمــاری مولت ــه و ه زمین
ــر متابولیســم ســلولی  ــی ب ــرات نامطلوب ــدن مــی باشــد. محیــط اســیدی اث ــه تعــادل pH در ب ــه شــدت وابســته ب زندگــی موجــودات ب
دارد، اگــر محیــط بــدن بــه مــدت زیــادی اســیدی باقــی بمانــد مــی توانــد باعــث ایجــاد مشــکالتی در ســالمتی از جملــه ســرطان شــود. 
در مکانیــزم ســرطان شــیب pH داخــل ســلولی نســبت بــه خــارج ســلول افزایــش مــی یابــد. ایــن تغییــر شــیب، ســرطان را بــا ترویــج 
پرولیفراســیون، فــرار از آپوپتــوز، ســازگازی بــا ســوخت و ســاز بــدن، مهاجــرت و تهاجــم، پیشــرفت مــی دهــد. بنابرایــن نیــاز اســت کــه 
حالــت قلیایــی بــدن حفــظ شــود.  pH خــون مــا تحــت تاثیــر غذاهایــی اســت کــه مصــرف مــی کنیــم و تغذیــه مناســب مــی توانــد از 
اســیدی شــدن محیــط بــدن جلوگیــری کنــد. یــک رژیــم غذایــی قلیایــی ممکــن اســت بــه پیشــگیری تعــدادی از بیمــاری هــا از جملــه 
ســرطان بینجامــد. علیرغــم اهمیــت   pH اســیدی در کارســینوژنز، مکانیســم مولکولــی آن بســیار کــم شــناخته شــده اســت. هــدف از 
ایــن مطالعــه، بررســی رابطــه شــبکه ایــی  pH رشــد ســلولهای ســرطانی و تغذیــه و بررســی مســیر جدیــد کارســینوژنی کــه در نتیجــه 

تغییــر pH محیــط ایجــاد مــی شــود مــی باشــد. 

مــواد و روش هــا: در ایــن مقالــه مطالعــات انجــام شــده بــا انالیــز فــرا تحلیــل)Meta analysis( مقــاالت، مــورد ارزیابــی قــرار 
گرفــت و بدیــن منظــور جســتجو و بررســی منابــع موجــودPubMed ،Google scholar، Science Direct و رفرنــس هــای 

مرتبــط صــورت گرفــت.

یافتــه هــا: نتایــج حاصــل از بررســی متاآنالیــز مشــخص نمــود بــه منظــور پیشــگیری از ســرطان بهتــر اســت 80 درصــد غــذای مصرفــی 
از ســبزیجات و میــوه هــای تــازه، خــام و آجیــل اســتفاده شــود. کــه همگــی محیــط قلیایــی در خــون را ایجــاد مــی کننــد.

نتیجــه گیــری: در مجمــوع مشــخص شــد کــه بــدن بــرای متعــادل نگــه داشــتن ســطح pH  خــون، مــواد اســیدی را در بافت هــای 
بــدن رســوب می دهــد کــه بــا تــداوم ایــن رونــد اســیدیته اینگونــه بافت هــا افزایــش یافتــه و نهایتــا بــه مــرگ ســلول ها و ســرطانی شــدن 

آن هــا می انجامــد همچنیــن pH اســیدی مــی توانــد آســیب بــه DNA را در ســلول القــا کنــد.

واژگان کلیدي: تعادل pH، محیط اسیدی، سرطان، جهش، تغذیه 
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بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک سرطان سینه در ایران

احمد واحدنصیری1، رعنا رحیمی2، مینا غزنوی3، علی خبازی4

1و4 دانشجوی کارشناسی پیوسته،  اتاق عمل، دانشکده علوم پزشکی مراغه، کمیته تحقیقات دانشحویی،  مراغه،  ایران.
2و3 دانشجوی کارشناسی پیوسته،  بهداشت عمومی،  دانشکده علوم پزشکی مراغه، کمیته تحقیقات دانشحویی،  مراغه،  ایران.

alikhabbazi11@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: در بیــن انــواع مختلــف ســرطان، ســرطان ســینه شــایع ترین ســرطان و کشــنده ترین بدخیمــی در بیــن زنــان محســوب 
می شــود و یکــی از مهم تریــن عوامــل نگران کننــده ســالمتی زنــان در جهــان می باشــد. ســرطان ســینه دومیــن عامــل کشــنده در زنــان 
در کشــورهای توســعه یافتــه و ســومین عامــل کشــنده زنــان در کشــورهای در حــال توســعه اســت. شــیوع ســرطان ســینه در کشــورهای 
ــور  ــه منظ ــر ب ــه ی حاض ــد. مطالع ــش می باش ــه افزای ــعه روب ــال توس ــورهای در ح ــیوع آن در کش ــزان ش ــوده و می ــاوت ب ــف متف مختل

بررســی وضعیــت اپیدمیولوژیــک ســرطان ســینه در ایــران انجــام گرفتــه اســت.

ــا بهره جســتن  ــی )PubMed( و )SID( و ب ــا جســتوجو در پایگاه هــای اطالعات ــن مطالعــه ی مــروری، ب ــا: در ای ــواد و روش ه م
از کلیــد واژه هــای اپیدمیولــوژی، ســرطان، ســینه و ایــران و بــا اســتفاده از عملگــر )AND( بــه مقــاالت دسترســی حاصــل شــد. معیــار 
ــه متــن کامــل  ــه چــاپ رســیده اند. 2( مقاالتــی کــه ب ــا 2017 ب ورود مقــاالت در ایــن مطالعــه: 1( مقاالتــی کــه در ســال های 2013 ت

آنهــا دسترســی وجــود داشــت. از بیــن 12 مقالــه مطالعــه شــده، 5 مقالــه انتخــاب و از آنهــا در ایــن مقالــه بهــره کامــل گرفتــه شــد.

یافته هــا: نتایــج مطالعــات حاکــی از رونــد رو بــه افزایــش بــروز ســرطان ســینه و همچنیــن پاییــن آمــدن ســن ابتــال بــه ایــن عارضــه در 
زنــان ایرانــی اســت. شــایع ترین ســن بــروز توده هــای خوش خیــم و بدخیــم ســینه بیــن 40 تــا 49 ســال بــود. بیش تریــن فراوانــی ضایعــه، 
مربــوط بــه ضایعــه فیبروکســتیک بــوده و شــایع ترین بدخیمــی بــه ترتیــب فراوانــی، کارســینوم مهاجــم داکتــال، کارســینوم مــدوالری و 
کارســینوم توبــوالر بودنــد. شــایع ترین شــکایت منجــر بــه مراجعــه بیمــاران درد مبهــم ســینه بــود. همچنیــن طبــق مطالعــات انجــام شــده، 
عمــده عوامــل خطرســاز ســرطان ســینه عبــارت بودنــد از: ســن، جنــس، اســتعداد ژنتیکــی، چاقــی و اضافــه وزن، رژیــم غذایــی، الــکل، 

تنباکــو، مصــرف داروهــای پیشــگیری از بــارداری خوراکــی، مصــرف هورمــون پــس از یائســگی، حاملگــی و آالینده هــای محیــط.

نتیجه گیــری: باتوجــه بــه اینکــه زنــان محــور و تنظیم کننــده ســالمت خانــواده هســتند و باتوجــه بــه شــیوع بــاالی ســرطان ســینه در 
سراســر دنیــا و در ایــران، لــزوم تشــخیص زودرس ســرطان و پیشــگیری از آن بــه عنــوان یکــی از بهتریــن رویکردهــا در جهــت کنتــرل 
ــه  ــه منظــور ارتقــای ســطح آگاهــی افــراد نســبت ب ــز اهمیــت اســت؛ از ایــن رو آمــوزش و اطــالع رســانی وســیع ب ایــن بیمــاری حائ

روش هــای غربالگــری ســرطان ســینه توصیــه می شــود.

واژ های کلیدی: اپیدمیولوژی، سرطان، سینه، ایران
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بررسی عوامل مرتبط خود درمانی با دارو در دانشجویان دانشگاه های 

ایران: مرورنظام مند

مینا غزنوی1، علی خبازی2، احمد واحد نصیری3، میالد اورجی4، مرتضی بیرام زاده5، رعنارحیمی6

1،6دانشجوی کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی مراغه کمیته تحقیقات دانشجویی مراغه ایران.
2،3،5دانشجوی کارشناسی پیوسته اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی مراغه کمیته تحقیقات دانشجویی مراغه ایران.

4دانشجوی دکتری عمومی پزشکی دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران، ایران.
rana60rah@gmail.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: خــود درمانــی بــه فرآینــدی مــی گوینــد کــه در آن فــرد بــدون اینکــه اطالعــات اولیــه از بیمــاری اش داشــته باشــد 
بــا دیــدن نخســتین نشــانه هــا اقــدام بــه درمــان میکنــد. بــا توجــه بــه شــیوع روبــه افزایــش مصــرف خــود ســرانه دارو مطالعــه حاضــر 

باهــدف تعییــن علــل خــود درمانــی در بیــن دانشــجویان دانشــگاه هــای ایــران انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: در ایــن بررســی نظــام منــد کلیــد واژه هــای دارو، دارد درمانــی، خــود درمانــی در عنــوان و چکیــده ی مقــاالت 
چــاپ شــده در پایــگاه هــای علمــی معتبــر ایرانــی  SID ، MAGIRA  ، IRANMEDEX  مــورد جســت وجــو قــرار گرفت.مطالعــات 
فارســی کــه بــه صــورت توصیفــی، مــروری و مداخلــه ای در زمینــه ی مصــرف خــود ســرانه دارو بــرروی جمعیــت مــورد مطالعــه ی 
دانشــجویان دانشــگاه هــای ایــران بودنــد توســط دو نفــر محقــق و بــه صــورت جداگانــه مــورد مطالعــه و اطالعــات مــورد نیــاز اســتخراج 

. ند شد

یافتــه هــا: در ایــن مطالعــه تعــداد 250مقالــه بدســت آمــد کــه پــس از بررســی خالصــه مقــاالت واجــد شــرایط در نهایــت 20 مقالــه 
ــد.  ــان بیشــتر از مــردان خــود درمانــی انجــام داده بودن بــرای بررســی جامــع و اســتخراج داده هــا انتخــاب شــدند. نتایــج نشــان داد زن
ارتبــاط معنــی داری بیــن رشــته تحصیلــی و میــزان خــود درمانــی مشــاهده شــد. بیشــترین علــت خــود درمانــی تــب و ســردرد ، تجویــز 
نســخه مشــابه از ســوی پزشــک ،اســتفاده قبلــی از دارو و بهبــودی عالیــم بــود. بیشــترین داروهــای مــورد اســتفاده در خــود درمانــی بــه 

مســکن ،آنتــی بیوتیــک ها،داروهــای ضــد ســرفه و ســرماخوردگی اختصــاص داشــت.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه میــزان خــود درمانــی در دانشــجویان شــیوع باالیــی داشــت و بیشــتر مطالعــات موجــود از نــوع 
ــر روی جمعیــت دانشــجویان  ــه منظــور کاهــش میــزان خــود درمانــی ب ــذا پیشــنهاد میشــود مطالعــات مداخلــه ای ب ــد ل توصیفــی بودن

طراحــی ،اجــرا و ارزشــیابی شــود.

واژگان کلیدی: دارو، خود درمانی، دانشجویان
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ارزیابی اپیدمیولوژیک عوارض دیابت در زنان مراجعه کننده به  بیمارستان 

ها و مراکز دیابت: مرورسیستماتیک

علی کاظمیان حیدری1، مصطفی مدملی1، مرضیه بیگم بیگدلی شاملو2

1دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
2کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

چکیده

زمینــه و هــدف:  دیابــت شــایع تریــن بیمــاری غــدد درون ریــز اســت و مهــم تریــن چالــش قــرن اخیــر بــه حســاب مــی آیــد. و یــک 
اختــالل بالقــوه ناتــوان کننــده مــی باشــد کــه بــا تأثیــر بــر روي بیــش از 300 میلیــون نفــر در سراســر جهــان، بــه ســریع تریــن بیمــاري 
ــان بســیار شــایع و گوناگــون  مزمــن در حــال پیشــرفت تبدیــل شــده اســت. از آنجایــی کــه عــوارض بیمــاری دیابــت در بیــن مبتالی
اســت عــوارض بیمــاری دیابــت در بیــن مبتالیــان بســیار شــایع و گوناگــون اســت؛ کــه ازجملــه آن هــا بــه عــوارض چشــمی، کلیــوی؛ 
ــن  ــذا ای ــا مــی گــردد؛ اشــاره کــرد، ل ــه آســیب و زخــم پ ــی محیطــی و بیمــاری هــای شــریانی محیطــی اســت؛ کــه منجــر ب نوروپات
مطالعــه بــا هــدف ارزیابــی اپیدمیولوژیــک عــوارض دیابــت در زنــان مراجعــه کننــده بــه  بیمارســتان هــا و مراکــز دیابــت انجــام شــد.

ــی  ــر علم ــایتهای معتب ــدد از س ــای متع ــدی مقاله ه ــی و جمع بن ــا بررس ــه ب ــت ک ــروری اس ــر م ــه حاض ــا: مطالع ــواد و روش ه م
ــوژی،  ــان، اپیدمیول ــت، زن ــوارض دیاب ــای ع ــد واژه ه ــا کلی Google scholar، magiran، Sid، PubMed و iranmedex ب
ــا  بیمــاري مزمــن  Complications of diabetes, women, chronic illness, epidemiology طــی ســال هــای 1996 ت

2016 انجــام شــد.

ــا 72  ــان، نشــان مــی دهــد کــه جهــت کنتــرل بیمــاري ت ــاره عــوارض دیابــت در زن ــه هــا: بررســی مطالعــات انجــام شــده درب یافت
درصــد مــوارد قــرص هــاي خوراکــي بویــژه گلــي بــن کالمیــد تجویــز مــي شــود. تــا  21,3 درصــد بیمــاران  اختــالالت گوارشــي و بیــن 
12تــا 13,2  درصــد مشــکالت در اندامهــا  و بقیــه عــوارض شــامل بیمــاري قلبــي و گواتــر بــود. در بیــن عــوارض حــاد، تــا20  درصــد 
از بیمــاران عارضــه هیپوگلیســمي،بین 6 تــا 6,5 درصــد کتواســیدوز و تــا 4 درصــد کمــاي هیپراســموالر را تجربــه کــرده انــد. همچنیــن 
چاقــي و زایمــان هــاي متعــدد مــي توانــد دلیــل افزایــش زمینــه ابتــال بــه دیابــت در زنــان باشــد. بیــن دیابــت نــوع دو BMI نیــز ارتبــاط 

معنــي داري مالحظــه گردیــد. همچنیــن بیــن تحصیــالت و ســابقه فامیلــي بــا دیابــت نــوع دو نیــز ارتبــاط معنــي داري دیــده شــد.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه افــراد مبتــال بــه دیابــت بــا داشــتن شــاخص تــوده بــدن)BMI(  باالتــر از یــک طبقــه بنــدی  »طبیعــی« 
در خطــر افزایــش ابتــال بــه عــوارض ثانویــه دیابــت هســتند، بدیهــی اســت بــراي کاســتن عــوارض ایــن بیمــاران بــا انجــام اقدامــات غیــر 
دارویــي و دارویــي و مصــرف بعضــي از مــواد غذایــي از جملــه میــوه و ســبزي از طریــق آمــوزش همگانــي بــا کمــک رســانه هــا اقــدام 

. د کر

واژگان کلیدي: عوارض دیابت، زنان، بیماري مزمن، اپیدمیولوژی
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بررسی عوامل موثر بر تاخیر در تشخیص بیماری تب مالت در شمال و شمال 

غربی ایران

جلیل حسنی1، علی خورشیدی2، حمید صالحی نیا3، سلمان خزایی4، مهدی محمدیان5، عبداهلل محمدیان 
هفشجاني6

1دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
2دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایران.

3دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 
4کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

5کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
6دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمــه و هــدف: تشــخیص بموقــع بیمــاری تــب مالــت بخصــوص در مناطــق غیــر آندمیــک همــواره بــا تاخیــر و یــا اشــتباه همــراه 
اســت. ایــن مطالعــه بــا هــدف شناســایی عوامــل مرتبــط بــا تاخیــر در تشــخیص بیمــاری تــب مالــت در شــمال و شــمال غــرب ایــران 

انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع مقطعــی بــود. داده هــای 6 ماهــه اول ســال 1393 بــرای کلیــه مــوارد گــزارش شــده بیمــاری 
تــب مالــت توســط مراکــز درمانــی )بخــش دولتــی و خصوصــی( مــورد بررســی قــرار گرفــت. داده هــا بــر اســاس فــرم گزارشــدهی 
ــر در  ــر تاخی ــا ب ــر ه ــی جمــع آوری شــد. جهــت بررســی نقــش متغی بیمــاری توســط کارشناســان بهداشــتی مراکــز بهداشــتی درمان

تشــخیص بیمــاری، از مــدل رگرســیون لجســتیک و بــرای بررســی رابطــه بیــن متغیرهــای کیفــی از آزمــون کای دو اســتفاده شــد. 

بافتــه هــا: در کل، 2585 بیمــار توســط نظــام مراقبــت بیمــاری هــا در مناطــق تحــت مطالعــه گــزارش گردیــد. از ایــن تعــداد 1599 
نفــر )62 درصــد( مــرد، و 95 درصــد مــوارد جدیــد بودنــد. بیشــترین مــوارد ابتــال )35/4 درصــد( در گــروه ســنی 44-25 ســال مشــاهده 

شــد. ارتبــاط معنــاداری بیــن متغیرهــای ســن )P =0/014( و نــوع بیمــاری )P= 0/016( بــا تاخیــر در تشــخیص مشــاهده شــد.

نتیجــه گیــری: یافتــه هــای مطالعــه نشــان داد تاخیــر در تشــخیص بیمــاری در گــروه 44-25 ســال و در مــوارد جدیــد بیمــاری بیشــتر 
اســت. تقویــت نظــام مراقبــت و سیســتم گــزارش دهــی بیمــاری، آمــوزش در زمینــه راه هــای انتقــال و عالیــم بالینــی بیمــاری بــرای 

کاهــش تاخیــر در تشــخیص بیمــاری ضــروری مــی باشــد.

واژگان کلیدی: تاخیر در تشخیص، تب مالت، شمال غرب ایران
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بررسی الگوی اپیدمیولوژیکی خودکشی موفق ایران در سال 1392

سمانه ابراهیمی کبریا1*، سید سعید هاشمی نظری2، هاجر نظری کنگاوری

1 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت، تهران ایران
b.s.ebrahimi1394@gmail.com

2 استادیار، دکتری اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت، تهران ایران

چکیده

زمینــه و هــدف:  خودکشــی اقدامــی آگاهانــه در جهــت کشــتن خویــش اســت و یکــی از ده علــت اول مــرگ در دنیــا بشــمار مــی 
رود. در حــال حاضــر بــه عنــوان یکــی از مشــکالت بهداشــت عمومــی درکشــور مــا نیــز مطــرح اســت کــه بــروز، رونــد و علــل آن بــا 
توجــه بــه اختالفــات فرهنگــی و ارزشــهای اجتماعــی در مناطــق مختلــف کشــور متفــاوت اســت. لــذا انجــام مطالعــات مشــاهده ای بــه 
تفکیــک اســتان هــا، ســال هــای گذشــته، و همچنیــن بــر حســب متغیــر هــای ســن، جنــس، تحصیــالت، شــغل، وضعیــت تاهــل، روش 
انجــام خودکشــی، و وضعیــت ســکونت مــی توانــد بــرای شــناخت بهتــر وضعیــت موجــود و کشــف الگــوی خودکشــی موفــق در نقــاط 
مختلــف مفیــد باشــد. هــدف از ایــن پژوهــش انجــام بررســي هــای جامــع بــر روی عوامــل خطــر خودکشــی بــرای کمــک بــه تدویــن 

فرضیاتــی در زمینــه ریشــه یابــی و اتخــاذ بهتــر اقدامــات مداخلــه ای، پیشــگیرانه و متناســب بــا نیــاز هــر اســتان در کشــور مــی باشــد. 

مــواد و روش هــا:  ایــن پژوهــش یــک مطالعــه ی مقطعــي بــوده و جامعــه هــدف آن 31 اســتان کشــور بــا نمونــه هایــی برگرفتــه از 
تمــام  3928 مــورد مــرگ ثبــت شــده بــه علــت خودکشــي موفــق در ســازمان پزشــکی قانونــی کل کشــور طــي ســال 92 مــی باشــد. 
تجزیــه و تحلیــل هــا در نــرم افــزار stata14 بــا اســتفاده از داده هــای جمعیتــی بانــک اطالعاتــی مرکــز آمــار ایــران و همچنیــن آمــاره 
ــرای تحلیــل توصیفــي متغیرهــای کمــی از شــاخص هاي  هــاي ثبــت شــده در ســازمان پزشــکي قانونــی کشــور انجــام شــده اســت. ب
پراکندگــی، بــرای متغیرهــای رتبــه ای و طبقــه ای از شــاخص هــای مرکــزی ، و همچنیــن بــرای کشــف ارتبــاط یــا اختــالف بیــن متغیــر 

هــای کیفــی از آزمــون کای دو، و بــرای متغیرهــای کمــی از آزمــون آنالیــز واریانــس یکطرفــه بهــره گرفتــه شــده اســت.

یافتــه هــا: در ســال 1392، از 3928 مــورد خودکشــی موفــق 67/9% آن متعلــق بــه مــردان بــوده و گــروه ســنی 29-15 ســال بیشــترین 
ــق  ــرای انجــام خودکشــی حل ــورد اســتفاده ب ــن روش م ــد. شــایع تری ــه خــود اختصــاص داده بودن ــی خودکشــی )49/1%( را ب فراوان
ــس در  ــر دو جن ــرای ه ــی ب ــد خودکش ــترین درص ــود. بیش ــا )17/1%( ب ــم ه ــا س ــمومیت ب ــد از آن مس ــردن )50/4%( و بع ــز ک آوی
فصــل بهــار)28%(، مــاه خــرداد )9/6%( و متعلــق بــه افــراد متاهــل )52/1%( مــی باشــد. ســه اســتانی کــه دارای باالتریــن میــزان بــروز 
خودکشــی بــه ازای هــر100,000 نفــر بودنــد بــه ترتیــب شــامل اســتان ایــالم )15/11(، کرمانشــاه )13/25(، لرســتان )13/16( مــی باشــد. 
ــوده و در هــر دو جنــس  ــی خودکشــی ب ــن فراوان ــی )27/3%( دارای باالتری ــا ســطح تحصیــالت راهنمای ــراد ب از نظــر تحصیــالت، اف
ــه  ــن مطالع ــد. در ای ــه خــود اختصــاص داده بودن ــوارد خودکشــی را ب ــی م ــراد ســاکن در مناطــق شــهری )76/4%( بیشــترین فراوان اف

ــت. ــی اس ــی خودکش ــترین فراوان ــه داری )25/1%( دارای بیش ــاغل، خان ــن مش ــال 92 در بی ــه در س ــد ک ــخص ش مش

نتیجــه گیــري: یافتــه هــای ایــن مطالعــه بــر اســاس الگــوی خودکشــی موفــق در ســال 1392 نشــان داد کــه الزم اســت در برخــی 
از اســتان هــا، گــروه هــای هــدف، و مــاه هــای ســال اقدامــات ویــژه ای بــرای کاهــش بــروز خودکشــی موفــق اتخــاذ شــود. لــذا تدویــن 
علمــی راهکارهــای پیشــگیرانه کــه مبتنــی بــر عوامــل خطــر بــوده و بــه کمــک یافتــه هــای توصیفی_تحلیلــی مطالعــات اپیدمیولوژیــک 

مشــاهده ای بدســت مــی آیــد مــی تواندگامــی موثــر در جهــت کاهــش بــروز خودکشــی در برداشــته باشــد.

واژگان کلیدی: الگوی اپیدمیولوژیکی، خودکشی موفق، ایران، 1392
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چکیده

زمینــه و هــدف: ویــروس هپاتیــت ب در دنیــا حــدود 350 تــا 400 میلیــون نفــر را بــه طــور مزمــن آلــوده کــرده کــه از هــر 4 نفــر آنهــا یــک 
نفــر بــه هپاتیــت مزمــن ، ســیروز کبــدی و یــا ســرطان کبــد مبتــال مــی شــوند. ایــن ویــروس علــت نیمــی از مــوارد هپاتیــت هــای حــاد ، بیــش از 
60 درصــد از هپاتیــت هــای مزمــن و ســیروز کبــدی و بیــش از 80 % ســرطان کبــد در ایــران اســت. ایــران از لحــاظ شــیوع عفونــت هپاتیــت ب 
وضعیــت متوســط دارد . طــی تحقیقــات انجــام شــده در ایــران حــدود3/1 % تــا 6/89% از جامعــه ناقــل مزمــن ایــن ویــروس مــی باشــند کــه ایــن 

ــزان در اســتانهای مختلــف متفــاوت اســت.  می

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بــه روش مقطعــی طــی  ســالهای  90 تــا 92  صــورت گرفــت و کلیــه مــوارد مبتــال بــه هپاتیــت ب بــه روش نمونــه 
ــال مرکــز مدیریــت  ــن  دوره ثبــت پورت ــه ذکــر اســت کــه تمامــی مــوارد در طــی ای ــد  ،  الزم ب ــرار گرفتن ــری در دســترس مــورد بررســی ق گی
  SPSS 23 بیماریهــای واگیــر  وزارت بهداشــت گردیــد و داده هــا پــس از وارد شــدن بــه برنامــه  اکســل ، متغیرهــاي آن  توســط نــرم افــزار آمــاری

مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت. 

یافتــه هــا: بیشــترین مبتالیــان  بــه هپاتیــت ب در طــی ســالهای 90 تــا92   از نظــر جنســیت زن )71,42 در صــد( بودنــد. و بیشــترین مــوارد در گــروه 
ســنی 25 تــا 29 ســال )26,19 درصــد ( قــرار داشــتند .

از نظــر منبــع گــزارش بیمــاری بیشــترین مــوارد توســط آزمایشــگاه )52,3 درصــد (  و کمتریــن مــوارد )2,38 درصــد ( توســط مطــب پزشــکان بــه 
مرکــز بهداشــت گــزارش شــده بــود کــه نظــارت همــه جانبــه و ایجــاد نظــام هماهنــگ گــزارش گیــری بیماریهــا حائــز اهمیــت اســت . 

همچنیــن از نظــر بررســی عالئــم بالینــی بیمــاری )83,3 درصــد ( مــوارد بــدون عالئــم بالینــی بودنــد کــه پیگیــری و بررســی ســالیانه از نظــر آنزیــم 
ــت بررســی آزمایشــات حاملگــی)30,95 درصــد (  ــوارد عل ــه آزمایشــگاه ، بیشــترین م ــه ب ــت مراجع ــد. و از جهــت عل ــی طلب ــدی را م هــای کب
بــود  همچنیــن از کل مــوارد شناســایی شــده  طــی ســه ســال )83,33در صــد ( بــدون ســابقه واکسیناســیون بودنــد و تنهــا 16,67 درصــد ســابقه  وا 

کسیناســیون داشــتند .

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه شــیوع متوســط ایــن بیمــاری در کشــور و اهمیــت آن بــه دلیــل واگیــری زیــاد)100 برابــر ایــدز ( و مزمــن شــدن 
و رفتــن بــه ســمت ســیروز کبــدی لــزوم  بررســی خانــواده مبتالیــان و شناســایی منبــع عفونــت را مــی طلبــد ، همچنیــن پیگیــری مبتالیــان هــر 6 
مــاه جهــت انجــام آزمایشــات آنزیــم هــای کبــدی و واکسیناســیون گروههــای در معــرض خطــر  توســط مراکــز ارائــه خدمــات بهداشــتی درمانــی 

ضــروری بــه نظــر مــی رســد.

وازگان کلیدی: اپیدمیولوژی، هپاتیت ب، خلیل آباد
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Abstract
Background: Suicide is a major cause of unnatural deaths in the world. The alarming growth of 11.5 percent 
of successful suicides in the 2013 compared to 2012 indicates a need for further studies in this field. Significant 
differences in suicide methods and also demographic variations in suicide rate in terms of gender, age and other 
factors among provinces, show different patterns of suicide in the country and the need to look at the regional so-
cial damage. The purpose of this study was to analyze suicide mortality data between 2006 and 2016 as well as to 
forecast the number of suicides for 2017 in four provinces of Iran (Ilam, Lorestan, Kermanshah and Kohgiluyeh 
and Boyer-Ahmad ).

Methods: In this descriptive-analytic study, all data of suicide and undetermined deaths during 2006-
2016 were obtained from Iranian Legal Medicine Organization and analyzed by time  series analysis 
using R software(version3.3.3). In this study, we used forecast package. BoxCox and KPSS test were 
used to evaluate the stationary of variance and mean. In order to compare three automatic meth-
ods (Auto.arima, ETS(Error Transitional Seasonality) and TSLM) in terms of mean absolute error, 
cross-validation procedure was carried out.  Then the model with the lowest error was selected to 
forecasting.
Results: The number of suicides in men and women were 4259 and 2745, respectively.  The mean age of study 
population was (32.05 ± 15.48). Hanging and self-immolation were the most frequent types of suicide in men 
and women, respectively. The maximum and minimum number of suicides were occurred in (July and August) 
and January. Time series plot of Ilam and Lorestan, showed a stationary trend over time. Series of Kermanshah 
showed stationary trend up to 2012 and since then an increasing trend until 2014 and then showed a decreasing 
trend. Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad showed decreasing trend in three first years of the study and showed a 
consistent trend since 2009 to 2013, since then, the fluctuations in the province have been different. Results of this 
study showed differences in the rate and trend of suicide in these four provinces that this could be due to differ-
ences in the properties of population under study, different demographic, cultural, economic conditions and social 
factors and other factors that affect this matter.
Conclusion: Considering the current situation in these four provinces of Iran, if one of the goals of the national 
health system to be health promotion in the society, It is suggested that intervention measures, particularly in the 
age group 15-29 years, and especially in these four provinces of Iran which have a relatively high suicide rate in 
the country, be done. Due to the higher suicide by self-immolation method compared to the Iran average s’ rate, 
in Ilam and Lorestan provinces, it is recommended that interventional and prevention measures be taken in these 
two provinces.
Keywords: Suicide, Mortality, Time series, Iran
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Abstract
Background and Objective: The incidence rate of animal bite in Quchan city is much higher than national and 
provincial average. We applied a stochastic autoregressive integrated moving average (ARIMA) model with the 
objective of monitoring and forecasting animal bite in Quchan.
Materials and methods: In this cross-sectional analytic study, animal bite data from 2003 to 2014 were used to 
fit ARIMA model. Akaike Information Criterion (AIC) and Ljung-Box test were used to evaluate the constructed 
models. Subsequently, the fitted ARIMA model was applied to obtain the fitted animal bite incidence from 2003 
to 2014. To assess the validity of the proposed model, the residuals were examined.  The fitted ARIMA model 
was used to forecast the incidence of animal bite cases (2015-2016). All analyses were performed with using 
STATA14 with a significant level of p< 0.05.
Results: The goodness-of-fit test of the optimum ARIMA (2, 0, 2) model showed non-significant autocorrelations 
in the residuals of the model. The forecast values for 2015 were 818 cases and 444 per 100,000 in Quchan. 
We found an increasing trend during 2003 to 2014 in Quchan. A rate of 373.5 per 100000 with animal bite injury 
reported in 2003 increased to 524 in 2014. The lowest rate reported in 2004 and highest rate were reported in 
2014. 
Conclusion: Since the incidence of animal bite in Quchan city is growing, it’s essential that provide appropriate 
intervention programs to prevent and reduce the incidence of animal bites. Officials should be planned to provide 
required vaccines-serum at 2015-2016.
Key words: Animal bite, Epidemiology, Rabies, Quchan
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چکیده

زمینــه و هــدف:  افســردگی بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن بیمــاری هــای جامعــه بشــری بــه عنــوان یــک معضــل بهداشــتی بــرای 
تمامــی نظــام هــای ســالمت دنیــا شــناخته مــی شــود. ایــن بیمــاری مــی توانــد بــه شــدت باعــث ایجــاد افــت در انگیــزه هــا و بــه تبــع آن 
کاهــش کارایــی افــراد شــود. از طرفــی دانشــجویان علــوم پزشــکی بــه خاطــر نقــش مهــم و تاثیــر گــذاری کــه در آینــده اجتمــاع ایفــا 
مــی کننــد الزم اســت بتواننــد بــا حداکثــر کارایــی از فرصــت هــای آموزشــی اســتفاده نماینــد. لــذا پژوهــش حاضــر بــه منظــور تعییــن 
شــیوع افســردگی در بیــن دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان کرمــان طراحــی و اجــرا گردیــد.

ــه  ــوم پزشــکی کرمــان کــه ب ــر روی 91 نفــر از دانشــجویان دانشــگاه عل ــه شــیوه مقطعــی ب ــا: پژوهــش حاضــر ب ــواد و روش ه م
شــیوه نمونــه گیــری تصادفــی ســاده انتخــاب شــده بودنــد انجــام شــد. ابــزار ســنجش افســردگی در ایــن مطالعــه پرسشــنامه اســتاندارد 
ــار  ــزی( و آم ــی و مرک ــای پراکندگ ــاخص ه ــار توصیفی)ش ــک آم ــه کم ــش ب ــل از پژوه ــای حاص ــود. داده ه ــردگی Beck ب افس
تحلیلــی) آزمــون t تحلیــل واریانــس و مجــذور کای و...( مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. بــه ایــن منظــور از نــرم افــزار stata 13  اســتفاده 

شــد.

ــد. 72% در مقطــع کارشناســی، 18 % تحصیــالت تکمیلــی  ــر و 37 درصــد پســر بودن ــا: 63 %  واحــد هــای پژوهــش دخت ــه ه یافت
ــوط  ــه 31% مرب ــود ک ــجویان 58% ب ــن دانش ــردگی در بی ــیوع افس ــزان ش ــد. می ــی کردن ــل م ــی تحصی ــرای عموم ــز دکت و 10% نی
ــن  ــود. بی ــف، 11% افســردگی متوســط 5/9 درصــد افســردگی نســبتا شــدید و 11/1 درصــد افســردگی شــدید ب ــه افســردگی ضعی ب
ــا دار  ــا افســردگی معن ــی ب ــا رابطــه مقطــع تحصیل ــاداری مشــاهده نشــد. ام ــا وضعیــت افســردگی رابطــه معن ــی ب ســن و رشــته تحصیل
بــود)P>0,05(. بــه ایــن معنــا کــه بــا افزایــش مقطــع تحصیلــی شــیوع افســردگی افزایــش مــی یافــت. میــزان شــیوع افســردگی در بیــن 
دختــران دانشــجو بــه شــکل معنــا داری بیــش از دانشــجویان پســر بــود. در بیــن دانشــجویان خوابگاهــی شــیوع افســردگی بــه شــکل 

.)0,05<P(ــود ــی ب ــر خوابگاه ــجویان غی ــش از دانش ــا داری بی معن

نتیجــه گیــری: پژوهــش خوبــی ماننــد بســیاری پژوهــش هــای دیگــر انجــام شــده در بیــن دانشــجویان نشــان دهنــده شــیوع بیشــتر 
افســردگی در بیــن دانشــجویان نســبت بــه جمعیــت عمومــی اســت. الزم اســت ایــن موضــوع مــد نظــر سیاســتگذاران آموزشــی قــرار 

بگیــرد تــا بتواننــد بــا اســتفاده از برنامــه ریــزی هــای مناســب شــیوع ایــن بیمــاری را در محیــط دانشــگاه کاهــش دهنــد. 

واژگان کلیدي: افسردگی، افسردگی دانشجویان، علوم پزشکی کرمان
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           بررسی ارتباط استرس درک شده با سطح قند خون در بیماران مبتال 

به دیابت نوع 2 

مرادعلی زارعی پور1، موسی قلیچی قوجق2 ،  فاطمه زارع3

 1  دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سالمت، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی، 
ارومیه، ایران              

      2کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، مرکز بهداشت شهرستان ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران
 3  دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران

z.morad@yahoo.com

چکیده

ــژه  ــه وی ــر عــوارض جســمی، برخــی مشــکالت روانشــناختی ب ــه و هــدف: دیابــت یــک بیمــاری مزمــن اســت کــه عــالوه ب زمین
اســترس نیــز در افــراد مبتــال بــه دیابــت شــایع اســت. هــدف از ایــن مطالعــه بررســی ارتبــاط بیــن اســترس درک شــده و قنــد خــون در 

بیمــاران مبتــال بــه دیابــت نــوع 2 شهرســتان ارومیــه مــی باشــد.

ــوع 2 از  ــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش یــک مطالعــه مقطعــی )توصیفــی – تحلیلــی ( مــی باشــد کــه 330 نفــر بیمــار دیابتــی ن م
مراکــز بهداشــتی درمانــی روســتایی شــهر ارومیــه در ســال 1395 بــه روش نمونــه گیــری خوشــه ای تصادفــی انتخــاب شــدند. اســترس 
بــا اســتفاده از پرسشــنامه اســترس درک شــده کوهــن و بــراي انــدازه گیــري قندخــون از هموگلوبیــن گلیگوزیلــه  و قنــد خــون ناشــتا 
ــا اســتفاده از آمــار توصیفــی و آزمــون هــای آمــاری تــی مســتقل، آنالیزواریانــس و ضریــب  بیمــاران دیابتــی اســتفاده شــد داده هــا ب

ــت. ــرار گرف ــل ق ــورد تحلی ــزار SPSS v.21 م ــرم اف همبســتگی پیرســون کای دو در ن

ــن اســترس  ــن و میانگی ــر بیمــاران )70,9 درصــد( در ســطح پایی ــه نشــان داد کــه اســترس درک شــده اکث ــج مطالع ــا: نتای ــه ه یافت
ــترس درک  ــن اس ــون بی ــتگی پیرس ــون همبس ــق آزم ــت. مطاب ــوده اس ــن )7,6±24,22( ب ــطح پایی ــم در س ــا ه ــده در آن ه درک ش

.)0,28=r ،0,001=p( .ــی دار و مثبــت مشــاهده شــد ــاط آمــاری معن ــد خــون  ارتب شــده و قن

نتیجــه گیــري: بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه حاضــر تدویــن برنامــه هــا و رویکردهایــی در جهــت کاهــش اســترس در بیمــاران مبتــال 
بــه دیابــت در راســتای کاهــش و بهبــود قنــد خــون آنهــا پیشــنهاد مــی گــردد 

واژگان کلیدی: دیابت نوع 2، استرس درک شده، سطح قند خون
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اپیدمیولوژی سکته مغزی در شهر اردبیل در سال94

رقیه اصالنیان*1، فیروز امانی2

1  کارشناس ارشد بیوشیمی، بیمارستان قائم،دانشگاه علوم پزشکی 
2   دانشیار آمارزیستی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

r.aslaniyan@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: ســکته مغــزی یکــی از بیماریهــای نورولوژیــک و ســومین علــت رایــج مــرگ پــس از ســرطان و بیمــاری قلبــی در 
ایــاالت متحــده اســت. طبــق گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی )WHO( ایــران بــا 97/4 درصــد مــرگ و میــر در هــر 100 هــزار نفــر 
در رتبــه 90 در بیــن کشــورهای جهــان قــرار دارد. هــدف از مطالعــه حاضــر بررســی اپیدمیولوژیــک ســکته مغــزی در شــهر اردبیــل 

بــوده اســت.

ــه  ــر روی 850 نفــر از بیمــاران بســتری شــده مشــکوک ب مــواد و روش هــا:  ایــن مطالعــه از نــوع  توصیفــي- مقطعــي بــود کــه ب
ســکته مغــزی در بخــش نورولــوژی بیمارســتان علــوی اردبیــل صــورت گرفــت. تعــداد 207 بیمــار بــا تشــخیص قطعــی ســکته مغــزی 
ــا اســتفاده از روش هــای آمــاری در نــرم افــزار  شناســایی شــدند. اطالعــات مــورد نیــاز از پرونــده بیمــاران اســتخراج شــد. داده هــا ب

spss v16 تجزیــه و تحلیــل شــدند.

یافتــه هــا: 52 % از بیمــاران مــرد و بقیــه زن بودنــد. 98 % بیمــارن متاهــل و 67 % ســاکن شــهر بودنــد. میانگیــن ســنی بیمــاران 70±13 
ســال بــود. 71 % بیمــاران ســابقه فشــارخون بــاال و 47 % ســابقه ســکته مغــزی داشــتند. 25/6 % بیمــاران همزمــان دچــار دیابــت و فشــار 

خــون بــاال بودنــد کــه میــزان مــرگ و میــر در ایــن بیمــاران 22/6 % بــوده اســت. 

نتیجــه گیــری: مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه ســابقه فشــار خــون بــاال و ســکته مغــزی قبلــی مهمتریــن عوامــل و شــهر نشــینی و فصــل 
ســرد از عوامــل محیطــی تاثیــر گــذار در بــروز ســکته مغــزی بودنــد. میــزان بــروز ســکته مغــزی در ســاعات پایانــی روز و شــب هنــگام 

بیشــتر از زمانهــای دیگــر بــوده اســت. 

واژگان کلیدی: سکته، اردبیل، اپیدمیولوژی
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نقش تغذیه در دیابت بارداری:یک مطالعه سیستماتیک

افسانه خوئی شرق1، نعیمه سادات کیا2، مهرداد عامری3

1  دانشجوی کارشناسی فناوری اطالعات سالمت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
2  استادیار، پزشکی اجتماعی، دانشکده  پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 

 3  آزمایشگاه مرکز بهداشت شهر سمنان، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان،سمنان،ایران 
a.khoiishargh@gmail.com 

چکیده

ــم  ــه و عالئ ــاال رفت ــارداری ب ــی در طــی ب ــه شــرایطی اطــالق میشــود کــه ســطح گلوکــز خون ــارداری ب ــه و هــدف: دیابــت ب زمین
دیابــت در خانــم بــارداری کــه قبــال دیابــت برایــش تشــخیص داده نشــده، دیــده میشــود. دیابــت بــارداری مهمتریــن عارضــه طبــی و 
ــد مــدت  ــاه مــدت و بلن ــوده کــه شــیوع آن در حــال افزایــش اســت و دارای عــوارض کوت ــارداری ب اختــالل متابولیکــی در دوران ب
جنینــی و مــادری مــی باشــد.یک رژیــم غذایــی مناســب بــرای درمــان ایــن اختــالل از اولویــت هــای سیســتم بهداشــتی مــی باشــد.از آن 
جایــی کــه دیابــت بــارداری هماننــد دیابــت نــوع 2 بدلیــل مقاومــت بــه انســولین ایجــاد مــی شــود،در زمــان ابتــال بــه دیابــت بــارداری 
عــالوه بــر حجــم و نــوع مــواد غذایــی زمــان غــذا خــوردن کــه شــامل 6 وعــده غذایی}3وعــده غذایــی اصلی)صبحانــه، ناهــار، شــام( 3 
میــان وعــده )10 صبــح، میــان وعــده عصــر و قبــل از خواب({مــی باشــد. کــه رعایــت ایــن مــوارد بــه تقســیم مناســب کالــری در بــدن 
و در نتیجــه جلوگیــری از افزایــش یــا کاهــش قنــد خــون کمــک خواهــد کرد.نیــز بســیار مهــم اســت. لــذا بــه منظــور پیشــگیری از ابتــال 
بــه ایــن اختــالل، کنتــرل بهتــر قنــد خــون و کاهــش عــوارض جنینــی و مــادری در مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری بررســی عامــل مهــم موثــر 

بــر فعالیــت انســولین در بــدن یعنــی رژیــم غذایــی در ایــن گــروه افــراد ضــروری بــه نظــر مــی رســد.

ــای  ــگاه ه ــی و پای ــع اینترنت ــتجو در مناب ــق جس ــای آن از طری ــوده و داده ه ــروری ب ــوع م ــه از ن ــن مطالع ــا: ای ــواد و روش ه م
اطالعاتــی معتبــر همچــون PubMed , Google scholar،SID بــا اســتفاده از کلیــد واژه هــای تغذیــه، دیابــت بــارداری، رژیــم 

غذایــی گــردآوری شــد.

یافتــه هــا: نتایــج مطالعــه نشــان داد، ترکیــب برنامــه غذایــی اثــر مهمــی بــر فعالیــت انســولین در طــی بــارداری دارد، اندیــس گلســیمی 
و بــار گلســیمی در نوشــیدنی هــای شــیرین و عوامــل التهابــی کــه عوامــل مهمــی در ابتــال بــه دیابــت بــه شــمار مــی رونــد را افزایــش 
داده و حساســیت بــه انســولین و ترشــح انســولین را کاهــش مــی دهد.شــیرینی هــا، مربــا و کمپوت،مایونز،نوشــابه، میــان وعــده هــای 
شــور چربــی هــای جامــد، گوشــت قرمز،ســیب زمینــی، تخــم مــرغ، غــذای آمــاده، لبنیــات پــر چــرب، غــذای آماده،مصــرف پاییــن 

لبنیــات کــم چــرب، حبوبــات و غــالت کامــل بــا افزایــش خطــر دیابــت بــارداری ارتبــاط مثبــت دارد.

نتیجــه گیــری: بنابــر نتایــج مطالعــه و یافتــه هــا واثربخشــی مداخلــه آموزشــی ،برخــورداری از دانــش و مهــارت هــای مراقبــت از 
خــود بــه ویــژه در زمینــه تغذیــه نقــش مهمــی در کنتــرل دیابــت بــارداری دارد چنانچــه طــرح بــه صــورت یــک مداخلــه مســتمر در 

کلیــه مراکــز بهداشــتی –درمانــی اجراشــود نقــش مهمــی در رژیــم غذایــی مــادران و دیابــت بــاردی  آنهــا خواهــد داشــت.

واژگان کلیدی: تغذیه، دیابت بارداری، رژیم غذایی.
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ارزیابی سطح آمادگي مقابله با بحران  در باالیا و حوادث غیر مترقبه در 

بیمارستان هاي کشور: مرور سیستماتیک

مرضیه عباس زاده علی آباد1، یاسین ثابت کوهنجانی 2، عابدین ایران پور3 

1  کارشناسی، بهداشت عمومی، بهداشت، علوم پزشکی کرمان، کمیته تحقیقات دانشجویی
2  کارشناسی، فناوری اطالعات سالمت، مدیریت، علوم پزشکی کرمان، کمیته تحقیقات دانشجویی

3  دکتری تخصصی، آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، بهداشت، علوم پزشکی کرمان

چکیده

زمینــه و هــدف: دنیــاي مــا هــر روز تحــت تاثیــر حــوادث طبیعــي و غیرطبیعــي اســت کــه عمومــا بــه بحــران تبدیــل شــده، بــه نقطــه 
عطفــي جهــت ایجــاد تغییــرات کوچــک و بــزرگ در زندگــي بشــر تبدیــل مــي گردنــد. بهداشــت و درمــان یکــی از اجــزاء فعــال در 

مدیریــت فاجعــه و یــک بخــش جدایــي ناپذیــر از برنامــه ســالمت ملــي اســت.

ــوع حــوادث از  ــل از وق ــد قب ــي محســوب میشــوند کــه بای ــن مراکــز درمان ــم تری ــن و مه ــوان اساســي تری ــه عن ــز ب ــا نی بیمارســتان ه
آمادگــي الزم و کافــي برخــودار باشــند تــا بتواننــد در هنــگام رویارویــي بــا بحــران هــای مختلــف، پاســخگویي صحیــح و ســریع بــه 
حادثــه را تضمیــن کننــد و بــار مصیبــت ناشــی از حــوادث را کاهــش دهنــد.  بنابرایــن ایــن مطالعــه بــا هــدف ارزیابــی ســطح آمادگــي 

مقابلــه بــا بحــران  در باالیــا و حــوادث غیــر مترقبــه در بیمارســتان هــاي کشــور در چنــد ســال اخیــر انجــام شــد.

ــا بررســی و جمع بنــدی مقاله هــای متعــدد از بانک هــای اطالعاتــی  ــه مــروری اســت کــه ب مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر مقال
 google schoolar   و موتــور جســتجوی   pubmed,sid,magiran,iranmedex,embase و ســایتهای معتبــر علمــی
 Hospital, ــا ــران، توانمندیه ــت بح ــا، مدیری ــتان، محدودیته ــای بیمارس ــد واژه ه ــا کلی ــت و ب ــم ن ــی عل ــی فارس ــگر علم و جویش

limitations, crisis management, capabilities طــی ســالهای2008 تــا 2016 انجــام شــد.

یافتــه هــا: تحلیــل نتایــج حاصلــه از پژوهــش هــای بررســی شــده نشــان داد کــه میانگیــن آمادگــی اکثــر بیمارســتانهای بررســی شــده 
بیشــتر از 50 درصــد میباشــد. همچنیــن کمتریــن امتیــاز مربــوط بــه واحــد پذیــرش و بیشــترین امتیــاز مربــوط بــه واحــد پشــتیبانی اعــالم 

شــد. همچنیــن بررســی بیمارســتانهای مــرزی نشــان داد کــه از نظــر امکانــات و تجهیــزات و نیــروی انســانی و فرماندهــی 

بحــران در ســطح خــوب و میــزان تمریــن بــرای آمادگــی مقابلــه بــا بحــران در حــد متوســط بــود. بررســي هــاي وســیع در زمینــه میــزان 
 HEICS هماهنگــي بــا ســاختار درمانــي ایــران و نیــز تحلیــل دقیــق نیازهــاي مراکــز درمانــي ایــران، نشــان مي دهــد کــه مــدل بومــي
یکــي از مناســبترین مــدل هــا جهــت پایــه ریــزي دســتورالعملي جامــع و کامــل بــراي مقابلــه بــا هــر نــوع بحــران و در هــر ابعــادي بــه 
شــمار مــي رود. و طبــق نتایــج آنالیزهــای آمــاری مختلــف بیــن ســطح آمادگــی و نــوع بیمارســتان تفــاوت معنــی داری وجــود نداشــت.

نتیجــه گیــری: در مقابلــه بــا بالیــا و حــوادث غیرمترقبــه، مدیــران مراکــز بهداشــتي درمانــي بایــد اطالعــات مــورد نیــاز را در زمینــه 
مدیریــت بحــران فــرا گرفتــه و برنامــه ریــزي الزم را انجــام دهنــد تــا بــه هنــگام وقــوع بالیــا، آگاهانــه عمــل نمــوده و نقــش خــود را 
آنچنــان کــه بایــد، ایفــا نماینــد. همچنیــن تکمیــل تمــام تجهیــزات و نیروهــای انســانی آمــوزش دیــده جهــت کنتــرل بحــران ضــروری 

میباشــد.

واژگان کلیدي: بیمارستان، محدودیتها، مدیریت بحران، توانمندیها



ا�ید��و�وژی

109

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

بررسی عوامل شایع در ایجاد مننژیت های باکتریال کودکان

شکوه شمیل شوشتری1، مصطفی مدملی2،یعقوب مدملی1،مرضیه بیگم بیگدلی شاملو3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
2  دانشجوی کاردانی فوریتهای پزشکی،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران

3 کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: مننژیــت باکتریــال هنــوز بــه عنــوان یکــي از خطرناکتریــن بیماریهــاي عفونــي شــناخته شــده اســت کــه در صــورت 
عــدم تشــخیص و درمــان بــه موقــع، بــا عــوارض و تلفــات زیــادي همــراه خواهــد بــود. درمــان مناســب مننژیــت باکتریــال خصوصــا در 
کــودکان بــه علــت مقاومــت هــاي دارویــي بــه وجــود آمــده، امــري مهــم و خطیــر مــي باشــد و از آنجایــي کــه هــر ســاله تعــدادي از 
بیمــاران مــا در اثــر مننژیــت باکتریــال فــوت مي کننــد و عــده اي نیــز دچــار عــوارض ناشــي از آن مــي شــوند،لذا ایــن مطالعــه بــا هــدف 

بررســی عوامــل شــایع در ایجــاد مننژیــت هــای باکتریــال کــودکان انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر مقالــه مــروری اســت کــه بــا بررســی و جمــع  بنــدی مقالــه  هــای متعــدد از بانــک  هــای اطالعاتــی 
ــال،  ــت باکتری ــای مننژی ــد واژه ه ــا کلی ــرGoogle scholar،magiran،Sid،PubMedوiranmedex ب ــای معتب ــایت ه و س

هموفیلــوس آنفلوآنــزا ،عــوارض و مــرگ و میر،کــودکان طــی ســالهای 1995 تــا 2015 انجــام شــد.

ــا 8,4  ــه مننژیــت ت ــه دســت آمــده نشــان داد کــه از مجمــوع کــودکان مــورد بررســی مشــکوک ب ــا: بررســی مطالعــات ب ــه ه یافت
ــي  ــه باکتریهــاي گــرم منف ــت و بقی ــا 63 درصــد باکتریهــاي گــرم مثب ــن 60 ت ــد کــه بی ــي بودن ــت باکتریای درصــد داراي کشــت مثب
جــدا شــد. بیشــترین مــوارد مثبــت بیمــاری در اطفــال گــروه ســنی 7 مــاه تــا 2 ســاله و درفصــل پاییــز و زمســتان دیــده شــد. همچنیــن 
ــود. موثرتریــن  ــا شــایعترین باکتــری عامــل مننژیــت در ایــن کــودکان ب ــزای تیــپ b و اســترپتوکوکوس پنومونی هموفیلــوس آنفلوآن
ــاران، سفتیزوکسیم،کانامایســین و جنتامایســین  ــده از بیم ــدا ش ــي ج ــت و منف ــري گــرم مثب ــر دو گــروه باکت ــراي ه ــک ب ــي بیوتی آنت
ــه ای  ــن در مطالع ــي وجــود داشــت. همچنی ــت نســبتا باالی ــکل مقاوم ــیلین وکلرامفنی ــي س ــیلین، آمپ ــه آموکســي س ــا نســبت ب بود،ام

ــوده اســت. ــاال ب ــر دو مــاه ب ــر در شــیرخواران زی عــوارض عصبــي و مــرگ می

نتیجــه گیــری: باتوجــه بــه اهمیــت بیمــاری مننژیــت باکتریــال و عــوارض ناشــی از آن و مقاومــت ایــن بیمــاری نســبت بــه آموکســي 
ــل  ــح جهــت پیشــگیری از انتشــار باکتریهــای عام ــوان گفــت کــه در انجــام مراقبــت صحی ــکل، میت ــي ســیلین وکلرامفنی ســیلین، آمپ
بیمــاری در فصــل هــای مــورد نظــر، تشــخیص و درمــان بــه موقــع و اســتفاده از داروهــای کاربــردی بــا دوز صحیــح کــه بیمــاری بــه آن 

مقاومــت نشــان ندهنــد، بایــد در دســتور کار پزشــکان و ســایر کادر درمانــی مداخلــه کننــده قــرار گیــرد.

واژگان کلیدی: مننژیت باکتریال،هموفیلوس آنفلوآنزا،عوارض و مرگ و میر،کودکان
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ارتباط بیماري انسداد مزمن ریوي با شدت و الگوي مصرف دخانیات و سایر 

مواد در بیماران بستري در بیمارستان دکتر مسیح دانشوري

بامداد میراب زاده اردکاني1،میترا صفا2، فاطمه قاسم بروجردي3، دکتر فیروزه طلیسچي4

 دانشجوي پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي
2استاد، روانپزشکی، مرکز تحقیقات سل بالیني و اپیدمیولوژي، پژوهشکده سل و بیماریهاي ریوي، مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و 

بیماریهاي ریوي بیمارستان دکتر مسیح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني شهید بهشتي
3دانشجوی دکترای روانشناسی، مرکز تحقیقات بیماریهاي مزمن تنفسي، پژوهشکده سل و بیماریهاي ریوي، مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني 

سل و بیماریهاي ریوي بیمارستان دکتر مسیح دانشوري، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني شهید بهشتي
4مرکز تحقیقات پرستاري و مدیریت سالمت تنفس، پژوهشکده سل و بیماریهاي ریوي، مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بیماریهاي 
ریوي بیمارستان دکتر مسیح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني شهید بهشتي، استادیار ، متخصص بیماریهاي داخلي

چکیده 

زمینــه و هــدف: درمــان همــه جانبــه نگــر )Holistic(مســتلزم آن اســت کــه بــه بیمــار نــه بــه عنــوان یــک ریــه بیمــار بلکــه بــه عنوان 
یــک انســان بیمــار بنگریــم و درک کنیــم بــدون درمــان همــه جانبــه و همزمــان جســم و روان امــکان دســت یابــی بــه نهایــت درمــان 
مطلــوب، فراهــم نمیشــود. هــدف ایــن مطالعــه بررســي الگــوي ســوء مصــرف مــواد در بیمــاران بســتري انســداد مزمــن ریــه بــوده اســت 

تــا درمــان مناســب تــري بــراي آنهــا فراهــم شــود. 

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع مقطعــي –تحلیلــی اســت. مــکان مطالعــه بیمارســتان دکتــر مســیح دانشــوري بــود. 90 بیمــار 
انســداد مزمــن ریــوی بــا ســابقه اختــالل  مصــرف مــواد بــا 90 بیمــار انســداد مزمــن ریــوی بــدون ســابقه اختــالل مصــرف مــواد از نظــر 
شــدت و الگــو مصــرف مــواد بررســي شــدند. نمونــه بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــد و جامعــه آمــاری شــامل کلیــه بیمــاران انســداد 
ــد. پرسشــنامه ASI جهــت اخــذ اطالعــات از بیمــاران اســتفاده  ــر مســیح دانشــوری در ســال 1395 بودن مزمــن ریــوی بیمارســتان دکت
شــد. اطالعــات بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS-21  توســط روش هــای آمــاری خــی دو و آزمــون  tمــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار 

گرفــت. 

یافتــه هــا: ســن متوســط شــرکت کننــدگان در مطالعــه 11±66 ســال کــه 90% مذکــر و84% متاهــل بودنــد.  37/9% در زمــان انجــام 
مطالعــه ســیگار مصــرف مــي کردنــد و 51/2 % تــا 5 دقیقــه اول پــس از بیــداری ســیگار خــود را روشــن مــی کردنــد. بیشــترین تعــداد 
بیمــاران یعنــي 50/9 % در 20 تــا 39 ســالگي شــروع بــه مصــرف تریــاک کــرده بودنــد. 71% بیمــاران  مصــرف منظــم تریــاک داشــتند. 
64/8% از راه تدخیــن و 35/2% بصــورت خوراکــی بــوده اســت.الگوی مصــرف تریــاک وتعــداد دفعــات بســتری مرتبــط بودنــد. بیــن 

شــغل و الگــوی مصــرف ســیگار ومــواد ارتبــاط معنــی دار دیــده شــد.

نتیجــه گیــري: نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه در صــد باالیــی از بیمــاران بــا وجــود اینکــه مبتــال بــه بیمــاری ریــوی پیشــرفته هســتند 
ســیگاری و مصــرف تریــاک دارنــد و ایــن عــادت از طرفــي باعــث کاهــش پذیــرش درمــان بیمــاري جســمي و ازطرفــي باعــث افزایــش 
تعــداد دفعــات بســتری گردیــده اســت. بــا توجــه بــه یافتــه هــاي موجــود  بــا برنامــه ریــزي همــه جانبــه و کلــي درمان،بیماریهــاي ریــوي 

و اعتیــاد همزمــان مــورد بررســي و درمــان قــرار گیرنــد.

واژگان کلیدی: بیماری انسدادی مزمن ریوی، سیگار، سایر مواد
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تحلیل اپیدمیولوژیک بیماران سوختگی مراجعه کننده به بیمارستان شهید 

رجایي قزوین: 1387-91

داریوش جعفرزاده1،*، محمدزکریاکیایی2، افسانه فالحی3، بهزاد اشتیاق4، مریم نعیمی آذر3، آمنه   
دالوری3

1دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادبهداشت،گروه  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز، کمیته تحقیقات دانشجویی،

 ormia71@gmail.com

2عضو هیات علمی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، کمیته تحقیقات دانشجویی
3دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین، کمیته تحقیقات دانشجویی
4دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،گروه  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی 

پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، قطب علمی و آموزشی مدیریت سالمت ایران

چکیده
زمینــه و هــدف: ســوختگی و عــوارض ناشــی از آن از علــل مهــم مــرگ و میــر و ناتوانــی در ایــران و ســایر کشــورها مــی باشــد.  
مطالعــه حاضــر، بــا هــدف تحلیــل اپیدمیولوژیــک بیمــاران ســوختگي مراجعــه کننــده بــه بیمارســتان شــهید رجایــي قزویــن بین ســالهای 

91- 1387 انجــام شــده اســت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی، گذشــته نگــر بــوده و مبتنــی بــر اطالعــات بیمارســتانی میباشــد.جامعه آمــاری ایــن 
پژوهــش 2250  بیمــار بــود کــه از ســال 91- 1387بــه بخــش ســوختگي بیمارســتان شــهید رجایــی قزویــن مراجعــه نمودند.اطالعــات 
 16 SPSS ــزار ــرم اف ــزارExcel 2010 و ن ــرم اف ــی در ن ــار توصیف ــای آم ــاخص ه ــتفاده از ش ــا اس ــاران ب ــده بیم ــده از پرون ــتخراج ش اس
ــی تســت اســتفاده  ــون کای دو و ت ــروز ســوختگی از آزم ــا ب ــرای بررســی رابطــه ی متغیرهــای پژوهــش ب ــل گردید.ب ــه و تحلی تجزی
شــد. بــرای تجزیــه و تحلیــل عوامــل موثــر بــر ســوختگی و مــرگ و میــر بــر اثــر ســوختگی از روش رگرســیون لجســتیک اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: از مجمــوع 2250 نفــر 1248 نفــر)55/5%( را مــردان و 1002 نفــر )44/5% ) را زنــان تشــکیل مــی دادنــد. میانگیــن ســنی 
بیمــاران بســتری شــده 24/3 بود.بیشــترین مــوارد مربــوط بــه علــل ســوختگی هــا بــه ترتیــب ناشــی از آب جــوش 645 نفــر )28/6%( و 
آتــش 529 نفــر )23/5( بــوده اســت.بین میانگیــن ســطح ســوختگی)65 درصــد ســطح بــدن( در بیمــاران فــوت شــده بــا ســایر بیمــاران 
ــن  ــتیک بی ــیون لوجس ــز رگرس ــد )P=0,001(.در آنالی ــاهده ش ــاری مش ــر آم ــی داری از نظ ــالف معن ــدن( اخت ــطح ب ــد س )20/3درص
متغیرهــای علــل ســوختگی و درصــد ســوختگی بدنبــا وضعیــت حیــات بیمــاران دچــار ســوختگی رابطــه معنــی داری از نظــر آمــاری 

.)0,05<P(وجــود داشــت

نتیجــه گیــری: یافتــه هــای پژوهــش حاضــر مــی توانــد تدابیــر الزم را جهــت اقدامــات درمانــی و پیشــگیری ارائــه دهــد. ایــن تدابیــر 
در راســتای بهســازی محیــط زندگــی افــراد، محــل کار و همچنیــن آمــوزش هــا در زمینــه مخاطــرات موجــود و راهکارهــای پیشــگیری 

و مقابلــه بــا خطــرات موجــود مــی تواننــد از بــروز بســیاری از مشــکالت جســمی، روانــی و اجتماعــی جلوگیــری نماینــد.

واژگان کلیدی: تحلیل اپیدمیولوژیک، بیماران سوختگی، علل سوختگی،  قزوین 
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اپیدمیولوژی حیوان گزیدگی در شهرستان هویزه طی سالهای           

1393-1391

فاطمه وزیری1، علی اکبر جایروندی2

 1 کارشناس بهداشت عمومی، مرکزبهداشت هویزه، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
 2کارشناس بهداشت عمومی، شبکه بهداشت و درمان هویزه، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

vzfata@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: بیمــاری هــای ناشــی از حیــوان گزیدگــی بــه بیمــاری هــای گفتــه مــی شــوندکه در اثــر زخــم ناشــی از گــزش یــا 
پنجــه یــک حیــوان وحشــی یــا خانگــی ایجــاد مــی شــود. بــا وجــود اینکــه ایــن بیمــاری هــا خســارات اقتصــادی و بهداشــتی فراوانــی 
بــه کشــورها وارد مــی کننــد امــا همچنــان مــورد اهمــال و غفلــت قــرار گرفتــه انــد و رونــدی روبــه رشــد پیــدا کردنــد. ایــن مطالعــه بــه 

منظــور تعییــن وضعیــت اپیدمیولــوژی حیــوان گزیدگــی در شهرســتان هویــزه در ســالهای 1391 تــا 1393 انجــام گردیــد.

ــوان  ــوارد حی ــت م ــر ثب ــا و دفات ــده ه ــای الزم از پرون ــد داده ه ــی باش ــر م ــته نگ ــه توصیفی،گذش ــن مطالع ــا: ای ــواد و روش ه م
ــده  ــوان گزی ــه مــورد حی ــن مطالع ــد. درای ــا 1393 اســتخراج گردی ــزه در ســالهای 1391 ت گزیدگــی مرکــز بهداشــت شهرســتان هوی
فــردی اســت کــه بــه علــت گــزش حیوانــات و تــرس از ابتــال بــه هــاری بــه واحــد هــای هــاری شهرســتان مراجعــه نمودنــد. متغییــر هــای 
مــورد بررســی شــامل مشــخصات جمعیــت شــناختی، مشــخصات مربــوط بــه مــکان زندگــی و محــل رخــداد مصدونیــت، نــوع حیــوان 
گزنــده، مشــخصات مربــوط بــه محــل گــزش از بدن،الگوهــای زمانــی مصدومیــت الگوهــای مربــوط بــه دریافــت خدمــات بهداشــتی 

و درمانــی مصدومیــن مــی باشــند کــه بــا نــرم افــزار اکســل مــورد آنالیــز قــرار گرفتنــد.

ــه مرکــز گــزش شهرســتان هویــزه مراجعــه کــرده اند.میــزان  ــازده زمانــی 3 ســاله 361 مــورد حیــوان گزیــده ب ــه هــا:در طــی ب یافت
بــروز حیــوان گزیدگــی در ســال 1391، 374و در ســال 1393، 348 و در ســال 1393، 265 در صــد هــزار مــورد بــوده اســت. 
ــراد  ــی در اف ــزان گازگرفتگ ــرد بودند.می ــان )64%) م ــت آن ــتند. اکثری ــرار داش ــال ق ــنی 10-19 س ــدوده س ــراد در مح ــه24% اف ک
ــس از  ــد پ ــرار گرفتن ــزش ق ــورد گ ــگ م ــط س ــوارد توس ــش از 89 % م ــت. بی ــوده اس ــهری ب ــراد ش ــتر از اف ــتایی )78%) بیش روس
ســگ،گربه دومیــن عامــل حیــوان گزیدگــی در ایــن مطالعــه بــوده اســت. درفصــل بهــار بــا 29% مــورد و فصــل پاییــز بــا 25% مــورد 
ــورد  ــا 89م ــه دار ب ــان خان ــورد )29٪( و زن ــا 108 م ــوزان ب ــش آم ــغلی دان ــت.. ازنظرش ــده اس ــاهده ش ــتر ازمش ــی بیش ــوان گزیدگ حی
)24٪(بیشــتر از ســایر مشــاغل در معــرض خطــر بودنــد. پاهــا بــا 68% بیشــتر در معــرض گــزش قــرار گرفتــه بودنــد. ازافرادگازگرفتــه 

شــده282 مــورد )83٪( پــس ازگــزش

سه نوبت واکسن هاری، 56 مورد )17٪( ازمصدومین واکسیناسیون کامل دریافت نموده بودند.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه مــوارد حیــوان گزیدگــی در دانــش آمــوزو جوانــان روســتایی بیشــتر اتفــاق مــی افتــد لــذا پیشــنهاد 
مــی گــردد برنامــه هــای آموزشــی مــداوم در راســتایی افزایــش آگاهــی ایــن گــروه در خصــوص اســتفاده از پوشــش مناســب درهنــگام 
تمــاس بــا حیــوان، ایمــن ســازی حیوانــات بــه ویــژه ســگ هــا در روســتاها و تاکیــد بــر انجــام واکسیناســیون کامــل در مــوارد حیــوان 

گزیدگــی صــورت بگیــرد.

واژگان کلیدی: حیوان گزیدگی، اپیدمیولوژی، شهرستان هویزه. 
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بررسی روند اپیدمیولوژیک سرطان های حفره دهان، مری و معده در 

استان کردستان

محمد عزیز رسولی1، کیانا انتظارمهدی2، بهمن قیطاسی3، سید محمد چاووشی 4

1 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
2 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

3 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
4  دانشجوی پزشکی، واحد علوم پزشکي تهران، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران ، ایران

Mohamad.chavoshi44@gmail.com

چکیده 

زمینــه و هــدف: ســرطان یــک مشــکل جــدی و رو بــه رشــد بخصــوص در کشــورهای درحــال توســعه اســت. بیشــتر از یکصــد بیمــاری بســیار 
ــان، علــل شــناخته شــده و گســترش جغرافیائــی  ــد کــه از نظــر عالیــم بالینــی، ســیر بیمــاری، مشــخصات میزب مشــخص در ایــن گــروه قــرار دارن
بســیار بــا یکدیگــر متفاوتنــد. عوامــل مختلفــی در بــروز و شــیوع ســرطان هــا نقــش دارنــد کــه باعــث تفــاوت در مناطــق مختلــف جغرافیایــی شــده 

اســت. ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی رونــد اپیدمیولوژیــک ســرطان هــای حفــره دهــان، مــری و معــده در اســتان کردســتان انجــام شــده اســت.

مــواد و روش هــا: در ایــن تحلیــل تمامــی جمعیــت در معــرض خطــر بــر مبنــاي سرشــماری ســال 1385 و 1390 اســتان کردســتان و میانگیــن 
جمعیــت- وزنــي بــه ازاي 100000 شــخص- ســال در نظــر گرفتــه شــد. میــزان بــروز اختصاصــی بــرای هــر گــروه ســنی بــر پایــه جمعیــت اســتاندارد 

ســال 2000 بــرآورد گردیــد. آنالیــز داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار Stata 12 انجــام شــد.

یافتــه هــا: در ایــن مطالعــه مــوارد بــروز ســرطان هــای حفــره دهــان، مــری و معــده براســاس کدبنــدی بیــن المللــی ســرطان هــا )ICD10( در طــول 
ــن  ــروز ســرطان هــای حفــره دهــان، مــری و معــده در ای ــرار گرفــت. تعــداد مــوارد ب 9 ســال )93- 1385( در اســتان کردســتان مــورد بررســی ق
دوره زمانــی بــه ترتیــب 250 مــورد، 1128 مــورد و 1714 مــورد بــود. میانگیــن± انحــراف معیــار ســنی افــراد مبتــال بــه ســرطان حفــره دهــان±17/2 
58/9 ســال، ســرطان مــری 11/8±67/1 ســال و در ســرطان معــده ســال بــود. میــزان بــروز خــام ســرطان حفــره دهــان در مــردان 60/7% و نســبت 
ــود و نســبت شــهری  ــان 47/8% ب ــردان 52/2% و در زن ــروز خــام در م ــزان ب ــری می ــود. در ســرطان م ــن ســرطان 2/41 ب ــه روســتایی ای شــهری ب
بــه روســتایی ایــن ســرطان 1/34 بــود. میــزان بــروز خــام  ســرطان معــده در مــردان 72/8% و نســبت شــهری بــه روســتایی1/51می باشــدکه رونــد 
ــروز اختصاصــی ســنی ســرطان حفــره دهــان در  ــزان ب ــروز در اســتان کردســتان مشــاهده نمــی شــود. بیشــترین می ــا کاهــش ب ثابتــی از افزایــش ی
ــا 2/60 گــزارش شــد. در ســرطان  ــروز ب ــا 6/43 مــورد در هــر 100000 نفــر و در گــروه ســنی 69-65 ســال کــه باالتریــن مــوارد ب ســال 1387 ب
مــری بیشــترین میــزان بــروز اختصاصــی در ســال 1392 و ســال 1389 بــه ترتیــب بــا 26/5مــورد و 19/6 مــورد در 100000 نفــر گــزارش گردیــد. 
ــر  ــا 27/7در 100000 نف ــن در ســال 1392 ب ــا 46/1 و کمتری ــروز اســتاندارد شــده در ســال 1387 ب ــزان ب ــده بیشــترین می ــن در ســرطان مع همچنی

ــود. ــا 51/2 در 100000 نفــر و در گــروه ســنی 74-70 باالتریــن ب ــروز در شهرســتان ســنندج ب مشــاهده گردیــد. همچنیــن بیشــترین میــزان ب

نتیجــه گیــری: توجــه بــه رونــد اپیدمیولوژیــک بــروز ســرطان هــا در گروههــای ســنی خــاص، جنســیت و مناطــق جغرافیایــی مختلــف میتوانــد 
آگاهــی بهتــری در ارتبــاط بــا تشــخیص زودرس، ارتقــاء آگاهــی مــردم و برنامــه هــای غربالگــری در جهــت کاهــش بــروز ســرطان هــا ارئــه دهــد.

واژگان کلیدي: بروز خام، بروز استاندارد شده، سرطان، کردستان



ا�ید��و�وژی

114

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

اپیدمیولوژی بیماری سل در شهرستان تربت حیدریه طی سالهای     

1390-1393

هادی علیزاده سیوکی1 ،حسن رمضانی2*،ابراهیم تیموری3 ، علی سلیمانی نژاد4

1-دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
2-*دانشجوی کارشناسی ارشد سالمت سالمندی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران،ایران

hasanramzani71@gmail.com 

3- کارشناس ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
4- دانشجوی کارشناسی ارشد سالمت سالمندی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران،ایران

چکیده

مقدمــه و هــدف: سلیکيازقدیميترینبیماريهايشناختهشدهدرانسانــاست بیمــاری ســل یکــی از بیماریهــای عفونــی اســت کــه 
باتوجــه بــه پیشــرفت جامعــه پزشــکی و بهداشــت هنــوز بــه عنــوان یــک معضــل بهداشــتی در ســطح جهانــی مطــرح و از علــل مهــم 
مــرگ و میــر و ناتوانــی انســانها اســت.لذا مطالعــه حاضرباهــدف تعییــن اپیدمیولــوژی بیمــاری ســل درشهرســتان تربــت حیدریــه طــی 

ســالهای 1393-1390طراحــی واجــرا شــد.

ــی  ــازه زمان ــه در ب ــلی ک ــامل126بیمار س ــاری ش ــه آم ــت، جامع ــی اس ــه مقطع ــک مطالع ــر ی ــش حاض ــا: پژوه ــواد و روش ه م
ســالهای 1393-1390در ایــن شهرســتان دارای پرونــده و بــه عنــوان بیمــار ســلی تحــت درمــان بودنــد تعــداد کل بیمــاران مســلول بــه 
روش سرشــماری اســتخراج شــده و اطالعــات از طریــق مطالعــه و بررســی پرونــده هــای موجــود در مرکــز بهداشــت شهرســتان تربــت 
حیدریــه جمــع آوری شــد. بــرای ایــن منظــور بــرای هرکــدام از بیمــاران چــک لیســتی طراحــی شــد و اطالعــات جمــع آوری شــده 

پــس از ورود بــه کامپیوتــر توســط نــرم افــزار spss-18 مــورد تجزیــه و تحلیــل قرارگرفــت.

یافته هــا: ایــن مطالعــه نشــان داد کــه از 126 بیمــار مــورد بررســی69نفر )55/8 درصــد( مــرد بــوده انــد. میانگیــن ســن بیمــاران مــورد 
بررســی19/67± 58/44 ســال بیشــترین گــروه ســنی مربــوط بــه بیمــاران 71ســال بــه بــاال بــا تعــداد 41)32/5درصــد( نفــر مــی باشــد.

بیشــترین بیمــاران متاهــل بــا تعــداد 119)94/45 درصــد( نفــر بودنــد.90 )71/4 درصد(نفــر از بیمــاران در شــهر زندگــی مــی کردنــد.

ــی در گــروه هــای ســنی کــه  ــا انجــام بیماریاب ــه نظــر میرســدکه ب ــه مشــاهدات مطالعــه حاضــر ایــن طــور ب ــا توجــه ب نتیجه گیری:ب
ــر  ــری در ام ــهم موث ــوان س ــی ت ــا م ــروه ه ــن گ ــوزش ای ــت آم ــالش در جه ــن ت ــد و همچنی ــته ان ــاری را داش ــی بیم ــترین فراوان بیش

ــت. ــازن را داش ــط مخ ــاری توس ــار بیم ــری از انتش ــن جلوگی ــع و همچنی ــه موق ــان ب ــخیص زودرس و درم تش

واژگان کلیدی :سل ، اپیدمیولوژی، تربت حیدریه
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اپیدمیولوژي بیماران مبتال به خونریزي تروماتیک  درون جمجمه مراجعه 

کننده به اورژانس بیمارستان خاتم االنبیاء زاهدان

علي جعفري خلیل ابادي1، رضا جعفري خلیل ابادي2

1  دانشجوي کارشناسي، گروه رادیولوژي، دانشکده پیراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 
2  کارشناس ارشد رادیوبیولوژي، گروه رادیولوژي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان

jafarialiradiology@gmail.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: ترومــا بــه عنــوان یکــي از علــل عمــده ي مــرگ و میــر و ناتوانــي در جهــان بــار بهداشــتي زیــادي بــردوش جامعــه و 
سیســتم بهداشــت و درمــان تحمیــل مــي کنــد متاســفانه آمارهــاي موجــود حاکــي از وخیــم شــدن ایــن مشــکل بهداشــتي است.شــناخت 
ترومــا هــا و بررســي درک نــوع وقــوع یــک حادثــه در پیشــگیري و کنتــرل و کاهــش صدمــات و عــوارض مهــم خواهــد بــود. ایــن 
مطالعــه بــا هــدف بررســي اپیدولــوژي بیمارانــي کــه بــه دنبــال ترومــا بــه ســر دچــار خونریــزي درون جمجمــه اي شــده بودنــد انجــام 

. فت گر

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بــه صــورت مقطعــي بــر روي بیمــاران دچــار خونریــزي داخــل جمجمــه بــه دنبــال ترومــاي ســر 
مراجعــه کننــده در 6 ماهــه اول ســال 1395 در بیمارســتان خاتــم االنبیــا زاهــدان انجــام گرفت.جمــع آوري اطالعــات از طریــق چــک  
ــاران  ــي بیم ــد نهای ــیب وپیام ــک آس ــل آناتومی ــزي، مح ــوع خونری ــا، ن ــم تروم ــک، مکانیس ــاي دموگرافی ــر داده ه ــتمل ب ــت مش لیس
ــاي  ــار کم ــتفاده از معی ــا اس ــه ب ــده ک ــیب ایجــاد ش ــدت آس ــن ش ــراي تعیی ــار ب ــیاري بیم ــطح هوش ــن س ــن تعیی ــم چنی ــد. ه انجــام ش
گالســکو)GCS( ســنجیده مــي شــود، انجــام شــد. بیمــار از ابتــداي بســتري تــا زمــان ترخیــص تحــت کنتــرل بــود تــا اینکــه سرنوشــت 

ــا روش هــاي آمــار توصیفــي و تحلیلــي آنالــي زشــدند. ــرم افزارآمــاري SPSS 20و ب وي مشــخص شــود.داده هــا درن

یافتــه هــا: در ایــن پژوهــش 180 بیمــار بــا تشــخیص خونریــزي داخــل جمجمــه بــه دنبــال ترومــا ســر مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــدو 
تعــداد مــردان 141 نفــر )78/3 درصــد( و تعــداد زنــان 39 نفــر)21/7 درصــد ( بــود. بیشــترین گــروه ســني مراجعــه کننــده افــراد 21-30 
ســال بــا 34/3 درصــد بــود. بــا اســتفاده از تصاویــر ســي تــي اســکن یافتــه هــاي حاصــل از انــواع خونریــزي ایجــاد شــده مشــخص و 
شــایع تریــن خونریــزي، ســاب دورال در 69 نفــر)3/38%) بــود. هــم چنیــن طبــق نتایــج بــه دســت آمــده شــایع تریــن محــل خونریــزي 
ــات رانندگــي  ــا ایجــاد شــده در ســر بیمــاران، تصادف ــن علــت تروم ــا 21/7% وجــود داشــت. شــایع تری ــال جمجمــه ب ــه پریت در ناحی

بــا 67/8% و کمتریــن آن نــزاع و درگیــري بــا 7/2% مــي باشــد. میــزان مــرگ و میــر در ایــن مطالعــه 19 نفــر )10/6%) مــي باشــد.

نتیجــه گیــري: بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه خونریــزي درون جمجمــه اي در بیــن افــراد بــا گــروه ســني 30-21 ســال باالتریــن 
آمــار را داشــت. بــاال بــودن آمــار ابتــال بــه ضربــه مغــزي بــه دلیــل زمیــن خــوردن، تصــادف، ســقوط از ارتفــاع و نــزاع نیــز مــد بازنگــري 
و اصــالح الگــوي مدیریــت پیشــگیري از حــوادث و ســوانح در ســطوح جامعــه و مدیریــت برنامــه ریــزي کالن اســت. ضمــن آنکــه 

الزم اســت برنامــه هایــي در زمینــه ارتقــا ســطح فرهنــگ عمومــي جامعــه نیــز مــورد توجــه بیشــتري قــرار گیــرد.

واژگان کلیدی : اپیدومیولوژي ، خونریزي درون جمجمه اي، تروما، زاهدان
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بررسی اثر نانواولئوروپین روی آنزیم سوکسینات کوآنزیم A لیگاز در سل 

الین سرطانی سینه به روش پروتئومیکس

محمد ضعیفی زاده1، سولماز کامرانی2

1 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران
2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران 

kamranisolmaz@gmail.com

چکیده

ــا  ــاط دنی ــام نق ــا در تم ــی آن تقریب ــد و اپیدم ــی باش ــان م ــرطان در زن ــن س ــایع تری ــن و ش ــینه مهمتری ــرطان س ــدف: س ــه و ه زمین
ــی رســد  ــه نظــر م ــاد اســت، ب ــه زی ــی روی ــل رشــد ب ــه دلی ــرژی ب ــاز ان گــزارش شــده اســت. از آنجــا کــه در ســلولهای ســرطانی نی
آنزیــم هــای چرخــه ی کربــس دچــار تغییــر بیــان مــی شــوند و گــزارش هــای زیــادی هــم در خصــوص جهــش و تغییــر بیــان آنزیــم 
هــای سوکســینات دهیدروژنــاز، فومــارات هیدراتــاز و ایزوســیترات دهیدروژنــاز در ســرطان هــای انســانی وجــود دارد. هــدف از ایــن 
پژوهــش بررســی اثــر فنــول اولئوروپیــن زیتــون بــه صــورت نانومگنیــت بــر روی میــزان بیــان سوکســینات کوآنزیــم A لیــگاز؛ یکــی 

از پروتئیــن هــای چرخــه ی کربــس بــود.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بــر روی رده ســلولی MCF-7 کــه در رده ســلولی ســرطان ســینه بــود و از انســتیتو پاســتور تهیــه 
 ,0ppm ــن ــطح اولئوروپی ــه س ــی )MTT( در س ــده مان ــون زن ــام آزم ــر انج ــالوه ب ــش ع ــن آزمای ــت. در ای ــورت گرف ــد، ص گردی
600ppm ,300ppm در رده ی ســلولی MCF7، آنالیــز پروتئومیکــس نیــز انجــام شــد. نتایــج الکتروفــورز دو بعــدی بــرای 
پروتئیــن هــای اســتخراج شــده بــا اســتفاده از بــرش اســپات هــای افتراقــی و انجــام MS- MALDI-TOF-TOF و Alignآنهــا 

ــد. ــرار گرفتن ــایی ق ــورد شناس در Database م

یافتــه هــا: طبــق نتایــج، پروتئیــن سوکســینات کوآنزیــم A لیــگاز بــه عنــوان یــک پروتئیــن افتراقــی در مصــرف اولئوروپیــن شناســایی 
شــد بــه طــوری کــه بــا اعمــال تیمــار اولئوروپیــن 300ppm و 600ppm افزایــش بیــان داشــت.

نتیجــه گیــری: آنزیــم سوکســینات کوآنزیــم A لیــگاز بــه طــور غیرمســتقیم در چرخــه ی کربــس تاثیــر دارد، بنابریــن مــی تــوان 
گفــت اولئوروپیــن از طریــق اعمــال تغییــر بــر بیــان ایــن پروتئیــن غیــر مســتقیم مرتبــط بــا چرخــه ی کربــس در مهــار ســلولهای ســرطانی

MCF7 موثــر اســت.

واژگان کلیدی: سرطان سینه، اولئوروپین، چرخه ی کربس، پروتئومیکس، سوکسینات کوآنزیم A لیگاز.
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بررسی اپیدمیولوژی بیماری لیشمانیوزیس در شهرستان نورآباد ممسنی در 

سالهای1391 تا 1394

احمد بدیعی نژاد 1، سیده زهرا حسینی2، فریبا عباسی3

 1 دکتری مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده بهداشت
 2کارشناسی بهداشت عمومی، بهبهان

 3  دکتری مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،دانشکده بهداشت
Ahmadbadee72@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف:  لیشــمانیازیس یــک بیمــاری عفونــی مزمــن مــی باشــد کــه بــه دنبــال ورود انــگل داخلــی اجبــاری بــه جریــان خــون 
میزبــان پســتاندار، از طریــق گــزش پشــه خاکــی آلــوده ایجــاد میگــردد. عفونــت ایجــاد شــده بســته بــه نــوع انــگل مــی توانــد منجــر 
بــه بیمــاری جلدی،جلــدی مخاطــی و احشــائی گــردد. ایــن مطالعــه بــه منظــور بررســی میــزان بــروز انــواع ســالک جلــدی در فصــول 

مختلــف ســال و ارتبــاط آن بــا جنســیت مبتالیــان در شهرســتان نورآبــاد ممســنی انجــام شــده اســت.

ــه ســالک کــه از ســال  1391 تــا  مــواد و روش هــا:  مــواد و روش  هــا: ایــن مطالعــه توصیفــی - مقطعــی روی 36 بیمــار مبتــال ب
ســال 1394 در مرکــز بهداشــت شهرســتان نورآبــاد ممســنی اطالعــات آنهــا ثبــت شــده بــود، اطالعــات مربــوط بــه بیمــاران از قبیــل 
ســن، جنــس، ملیــت، محــل ســکونت، تعــداد و محــل زخــم، مــاه و ســال بــروز بیمــاری ثبــت شــد، داده هــای جمــع آوری شــده بــا 

نــرم افــزار spss  تجزیــه و تحلیــل شــد.

یافتــه هــا:  از 36 بیمــار مــورد مطالعــه، 20 )55/5 درصد(مــرد، از نظــر ملیــت همــه ایرانــی بودنــد، 15 نفــر )42 % ( در شــهر زندگــی 
ــن آن در  ــر از ده ســال وکمتری ــی بیمــاری در گــروه ســنی کمت ــود. بیشــترین فراوان ــا .60 ســال ب ــد، محــدوده ســنی از 5ت ــی کردن م
گروهســنی50 تــا 60 ســال بــود. انــدام هــای درگیــر  بــه ترتیــب عمدتــا شــامل صــورت، دســت، پــا، ســر وگــردن و بــازو بــوده اســت 
بطوریکــه در 18نفــر) 50% ( صــورت افــراد دچــار عارضــه شــده بــود، از نظــر فصلــی بیشــترین تعــداد بیمــاری در فصــل بهــار، کمتریــن 
ــال  ــن در س ــال 1393 و کمتری ــی در س ــورد بررس ــای م ــال ه ــن س ــاری بی ــروز بیم ــزان ب ــترین می ــود. بیش ــتان ب ــل تابس ــداد در فص تع
1392بــوده اســت. بیــن جنــس و بیمــاری ارتبــاط معنــی دار امــاری مشــاهده شــد)p>0/03(. همچنیــن تفــاوت معنــی دار امــاری بیــن 

.)p>0/05(بــروز بیمــاری در گروههــای ســنی مختلــف وجــود داشــت

نتیجــه گیــری:  بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده بیشــترین میــزان بــروز بیمــاری در مناطــق روســتایی اتفــاق افتــاده اســت، بــه نظــر مــی 
رســد کــه رهــا ســازی فاضــالب در مناطــق روســتایی و عــدم مدیریــت صحیــح آن باعــث تجمــع حشــرات و بــه دنبــال آن انتشــار بیشــتر 
بیمــاری در بیــن مــردم ایــن مناطــق شــده اســت، کــه الزم اســت توجــه بیشــتری بــه جمــع آوری پســماند و فاضــالب جهــت کنتــرل 

بیمــاری لیشــمانیوز در مناطــق روســتایی بــه عمــل آیــد.

واژگان کلیدی: لیشمانیوز، اپیدمیولوژی، شیوع، بروز
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اپیدمیولوژی بهداشت روانی آسیب دیدگان زلزله ی آذربایجان                    

) با تاکید بر اختالل استرس پس از تروما(

 بهناز بلندقامت1، آلهه سیدرسولی2، مهدیه اسمعیل نژاد3، فاطمه خدایی4

1 دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،تبریز، ایران 
2  کارشناس ارشد پرستاری،  مربی، عضو هیئت علمی گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری، گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
4  دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

Bolandghamat.bhz@gmail.com  

چکیده

زمینــه و هــدف: ایــران یکــي از ده کشــور درگیــر بالیــاي طبیعــي و جــزء پنــج کشــور اول درگیــر زلزلــه اســت .درســال 1391 دو 
زمیــن  لــرزه  بــا بــزرگای گشــتاوری 6.4در 17 کیلومتــری اهــرو بــا بــزرگای گشــتاوری 6.3در 10 کیلومتــری ورزقــان، 306  نفرکشــته و 
بیــش از 5000 نفرمجــروح وآســیب دیــده بــر جــای گذاشــت. بــا ایــن وجــود تاثیــرات هیجانــي و روانشــناختي بــاز مانــدگان جــدي بــه 
نظــر مــي رســد و از آن  جایــی  کــه اختــالل اســترس پــس از ترومــا در ســوانح و بالیــاي طبیعــي و جنــگ از 5 الــي 75 درصــد گــزارش 

شــده اســت لــذا بــر آن شــدیم تــا شــیوع اختــالل پــس از ترومــا را در بیــن بازمانــدگان ایــن ســانحه، در بیــن مــردم اهــر بســنجیم.

ــاال کــه در  ــه ب ــاالی 18 ســال ب ــراد ب ــا انتخــاب اف ــوع توصیفــی- مقطعــی مــی باشــدکه ب ــا: پژوهــش حاضــر از ن ــواد و روش ه م
زمــان زلزلــه ســاکن شهرســتان اهــر بودنــد بــه صــورت نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند. پرســش نامــه مــورد اســتفاده شــامل 
ســواالت مربــوط بــه مشــخصات دموگرافیــک و پرسشــنامه ی  )PTSD Checklist- Civilian Version (PCL-S بودکــه بــا 

اســتفاده از مقیــاس 5 درجــه ای لیکــرت بــا نمــره بنــدی از 17 تــا 85 شــد تعالیــم هــر مــالک را درجــه بنــدی میکنــد.

روانــی  بیمــاری  ی  ســابقه  درصــد   4 بودنــد.  باســواد  در صــد  و صــد  مونــث  دهنــدگان  پاســخ  درصــد   50 هــا:  یافتــه 
ــد. 73  ــرده بودن ــرف دارو را ذکرک ــابقه مص ــد س ــمی و 8 درص ــاری جس ــابقه ی بیم ــد س ــو...( و 7 درص )افسردگی،اضطراب،وسواس

ــد. ــا بودن ــس از تروم ــترس پ ــالل اس ــار اخت ــاالی 50 دچ ــره ب ــب نم ــه کس ــه ب ــا باتوج ــه ه ــد نمون درص

ــوارض  ــورد ع ــق در م ــزرگ، تحقی ــای ب ــه ه ــی زلزل ــی در پ ــوع پ ــودن و وق ــز ب ــه خی ــت زلزل ــه عل ــه ب ــن منطق ــری: ای نتیجه گی
ــا ی ایــن مطلــب اســت کــه   ــه و اختــالل اســترس پــس از ســانحه را مــی طلبــد و نتایــج پژوهــش حاضــر هــم گوی روانشــناختی زلزل

ــازد. ــی س ــرح م ــکی را مط ــالت پزش ــرورت مداخ ــه ض ــوده ک ــایع ب ــان ش ــه ی آذربایج ــدگان زلزل ــاز مان PTSD در ب

)PTSD(واژگان کلیدی: سانحه دیدگان، زلزله ، آذربایجان، اختالل استرس پس از تروما
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بررسی شیوع و عوامل خطر پوکی استخوان در سالمندان استان همدان: 

یک مطالعه مقعطی

پروین چراغی1، شیوا بزرگمهر2،  زهرا چراغی3

1 کارشناسی ارشد، دانشجوی دکتری تخصصی، سالمند شناسی، انشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
2 کارشناس، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

3 دکتری تخصصی، اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
cheraghiz@ymail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: اســتئوپروز شــایعترین بیمــاری متابولیــک اســتخوانی اســت و بــه عنــوان یــک مشــکل بهداشــت عمومــی خصوصــا 
در ســنین ســالمندی در سراســر دنیــا مطــرح مــی باشــد. بــا توجــه بــه اهمیــت بیمــاری مذکــور در ایجــاد ناتوانــی و خصوصــا مخاطــرات 
ــر آن در  ــر ب ــل مؤث ــتخوان و عوام ــی اس ــیوع پوک ــی ش ــه بررس ــه ب ــدیم ک ــر آن ش ــا ب ــالمندی م ــنین س ــاری در س ــن بیم ــی از ای ناش

ســالمندان بپردازیــم.  

ــی نیمــه اول ســال 1395  ــی و در نیمــه دوم 1394 ال ــوع توصیفی-تحلیل ــی و ازن ــن پژوهــش بصــورت مقطع ــا: ای ــواد و روش ه م
ــاال( تحــت پوشــش برنامــه مراقبــت  هــاي ادغــام یافتــه  ــه ب ــر روی تمــام ســالمندان مــرد و زن )60 ســال ب در ســطح اســتان همــدان، ب
ــت دوره ای ســالمندگرد آوری شــد.   ــه از چــک لیســت مراقب ــن مطالع ــرای ای ــت. اطالعــات الزم ب ــع ســالمندي صــورت گرف و جام
ــل  ــرات تعدی ــرآورد اث ــت ب ــد. جه ــام ش ــد انج ــان 95 درص ــطح اطمین ــایSTATA 13، در س ــتفاده از نرم افزاره ــا اس ــا ب ــز داده ه آنالی
شــده عوامــل خطــر بالقــوه و ســایر متغیرهــای مخدوش گــر در رخــداد پوکــی اســتخوان ازMultiple Logistic Regression و 

ــد. ــتفاده ش ــد اس ــی داری 5درص ــطح معن ــر Maximum Likelihood و در س ــای برآوردگ ــتفاده از روش ه ــا اس ب

یافتــه  هــا: درایــن مطالعــه مقطعــی در کل 1779 ســالمند مــرد و زن بــاالی 60 ســال تحــت مطالعــه قرارگرفــت، در ایــن مطالعــه شــیوع 
پوکــی اســتخوان 7/99٪ بدســت آمــد و شــیوع پوکــی اســتخوان در زنــان بیشــتر از مــردان بــود )8/08٪درمقابــل 7/83٪(. فاکتورهایــی 
 ,1,07-1,02:CI%95 ,1,05=OR(ــن ــش س ــود: افزای ــب ب ــن ترتی ــه ای ــد ب ــی  دادن ــش م ــتخوان را افزای ــی اس ــداد پوک ــانس رخ ــه ش ک
 ,4,11-1,93 :CI%95 ,2,82=OR( ســکونت در شــهر  .)0,04=pv 3,84-1,02:CI%95 ,1,96=OR( تحصیــالت کــم،)0,001<pv

 :CI%95 ,1,95=OR( و ســابقه ابتــالء بــه پوکــی اســتخوان )0,03=pv ,3,54-1,07 :CI%95 ,1,95=OR( ســیگاری بــودن،)0,001<pv

.)0,03=pv ,3,54-1,07

ــا نتایــج مــا افزایــش ســن، تحصیــالت کــم، ســکونت در شــهر، ســیگاری بــودن و ســابقه ابتــالء بــه پوکــی  نتیجه گیــري: مطابــق ب
ــتند. ــتخوان هس ــی اس ــداد پوک ــده در رخ ــای پیش بینی کنن ــالمندان از فاکتوره ــتخوان در س اس

واژگان کلیدی: پوکی استخوان، سالمندان، شیوع
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بررسی شیوع وعوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در سالمندان استان 

همدان: یک مطالعه مقعطی

پروین چراغی1، زهرا چراغی2، امین دوستی ایرانی2، شیوا بزرگمهر3

1 کارشناسی ارشد، دانشجوی دکتری تخصصی، سالمند شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
2 دکتری تخصصی، اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

3 کارشناس، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
cheraghiz@ymail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد جمعیــت ســالمندان می تــوان پیــش بینــی نمــود کــه بیمــاری هــای قلبــی عروقــی 
در آینــده بــه یکــی از مشــکالت بهداشــت عمومــی تبدیــل خواهــد شــد. لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن شــاخص هــای پیــش بینــی 

کننــده عوامــل خطــر ســاز بیمــاری هــای قلبــی عروقــی در ســالمندان شــهرهمدان ســال 1393 انجــام گردیــد.

مــواد و روش  هــا: ایــن پژوهــش بصــورت مقطعــی و از نــوع توصیفی-تحلیلــی و در  نیمــه دوم 1394 الــی نیمــه اول ســال 1395 
در ســطح  اســتان همــدان، بــر روی تمــام ســالمندان مــرد و زن )60 ســال بــه بــاال( تحــت پوشــش برنامــه مراقبت هــاي ادغــام یافتــه و 
جامــع ســالمندي صــورت گرفــت. اطالعــات الزم بــرای ایــن مطالعــه از چــک لیســت مراقبــت دوره ای ســالمند گــردآوری شــد.  آنالیــز 
ــرات تعدیــل شــده  ــرآورد اث ــان 95 درصــد انجــام شــد. جهــت ب ــا اســتفاده از نرم افزارهــای STATA 13 ، در ســطح اطمین داده هــا ب
 Logistic RegressionMultiple عوامــل خطربالقــوه و ســایر  متغیرهــای مخدوش گــر  در رخــداد بیماریهــای قلبــی عروقــی از

ــی داری 5درصــد اســتفاده شــد. ــا اســتفاده از روشــهای برآوردگــرMaximum Likelihood و در ســطح معن و ب

ــه  هــا: درایــن مطالعــه مقطعــی در کل 1779 ســالمند مــرد و زن بــاالی 60 ســال تحــت مطالعــه قــرار گرفــت، در ایــن مطالعــه  یافت
شــیوع کلــی بیمــاری هــای قلبــی عروقــی 16درصــد بدســت آمــد و البتــه شــیوع بیمــاری هــای قلبــی عروقــی در زنــان اندکــی بیشــتر 
ــهر  ــکونت در ش ــود: س ــب ب ــن ترتی ــه ای ــد ب ــش می دادن ــتخوان را افزای ــی اس ــداد پوک ــانس رخ ــه ش ــی ک ــود. فاکتورهای ــردان ب از م
)pv ,2,63-1,44:CI%95 ,1,95=OR>0,001(. افزایــش شــاخص تــوده بدنــی )pv ,2,7-1,27:CI%95 1,86=OR>0,001(، ســیگاری 
ســابقه  و    )0,001<pv  3,04-1,36:CI%95  ,2,03=OR( بــودن  دیابتــی  و   .)0,001<pv   ,4,47-2,16:CI%95  ,3,2=OR( بــودن 

.)0,001<pv 2,84 ,0,75:CI%95 ,1,36=OR( خانوادگــی دیابــت

نتیجه گیــري: مطابــق بــا نتایــج  عــالوه بــر نقــش  ســکونت در شــهر، دیابــت و ســابقه آن، افزایــش شــاخص تــوده بدنــی، اســتعمال 
ســیگار  ارتبــاط مثبــت و قــوی بارخــداد بیماریهــای قلبــی عروقــی در ســالمندان داشــت.

واژگان کلیدی: بیماریهای قلبی عروقی،سالمندان،شیوع
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بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک سرطان پروستات در ایران

علی خبازی1، علی افکاری2، پرنیا سید حاتمی1، احمد واحدنصیری1

1  دانشجوی کارشناسی پیوسته، اتاق عمل، دانشکده علوم پزشکی مراغه، کمیته تحقیقات دانشحویی، مراغه، ایران
2  دانشجوی کارشناسی پیوسته، پرستاری، دانشکده علوم پزشکی مراغه، کمیته تحقیقات دانشحویی، مراغه، ایران

ahmad.vahednasiri@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: پروســتات یکــی از غــدد برون ریــز در دســتگاه تناســلی مــردان اســت کــه ســرطان آن در ایــران و ســایر کشــورها 
بســیار شــایع می باشــد. ســرطان پروســتات دومیــن ســرطان شــایع و ســومین ســرطان مــرگ آور در مــردان می باشــد. میــزان بــروز ایــن 

بدخیمــی در جمعیت هــای نــژادی مختلــف متفــاوت اســت.

مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک سرطان پروستات در ایران انجام گردید.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع مروری_سیســتماتیک در مــورد ســرطان پروســتات بــوده کــه بــا اســتفاده از کلیــد وازه هــای 
"اپیدمیولــوژی، ســرطان پروســتات و ایــران" در بانک هــای اطالعاتــی )SID, Magiran, PubMed( و موتــور جســتوجوگر 

)Google scholar( صــورت گرفــت و از بیــن 12 مقالــه یافــت شــده، 7 مقالــه انتخــاب و مــورد بررســی قــرار گرفــت.

ــه افزایــش می باشــد  ــر رو ب ــران در 10 ســال اخی ــه هورمــون در ای ــود کــه ســرطان های وابســته ب یافته هــا: بررســی ها حاکــی از آن ب
ــال  ــاالی 70 س ــنی ب ــتات در رده س ــرطان پروس ــی س ــع فراوان ــن توزی ــت. بیش تری ــوده اس ــا ب ــایع ترین آنه ــتات ش ــرطان پروس ــه س ک
ــه ترتیــب از نــوع آدنوکارســینوم و ســلول ترانزیشــنال بودنــد. طبــف  بــود. همچنیــن ســرطان های پروســتات براســاس میــزان شــیوع ب
ــه  ــال ب ــه طوریکــه خطــر ابت ــد؛ ب ــل محیطــی نقــش مهمــی در ســرطانی شــدن غــده پروســتات دارن ــی و عوام ــم غذای ــات، رژی مطالع
ــت و  ــر اس ــد، بیش ت ــر می باش ــی نزدیک ت ــی غرب ــم غذای ــه رژی ــا ب ــی آنه ــی مصرف ــم غذای ــه رژی ــی ک ــتات در مردان ــرطان پروس س

ــد. ــه ســرطان پروســتات دارن ــال ب ــرای ابت ــری ب احتمــال بیش ت

ــود اطالعــات اپیدمیولوژیکــی کافــی در مــورد  ــران و نب ــه بدخیمــی پروســتات در ای ــان ب ــه افزایــش مبتالی ــری: باتوجــه ب نتیجه گی
ــود. ــه می ش ــتات توصی ــم های پروس ــا نئوپالس ــه ب ــر در رابط ــی های بیش ت ــی، بررس ــن بدخیم ــر در ای ــل مؤث ــت و عوام وضعی

واژگان کلیدی: اپیدمیولوژی، سرطان پروستات، ایران
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بررسی شیوع افسردگی در بین دانشجویان پرستاری  دانشگاه علوم پزشکی 

ایران در سال 1394

 مجتبی عبدی1، متینه پوررحیمی2

1 کارشناسی پرستاری، کمیته پژوهشی دانشجویی، شاخه دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2  کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کمیته پژوهشی دانشجویی، شاخه دانشکده ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

prof.m.abdi@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف:  ســالمت روان یکــی از مهمتریــن شــاخص هــای ســالمت جامعه اســت کــه افســردگییکی از مــوارد آن را در شــامل 
مــی شــود ، دانشــجویان پرســتاری بــه واســطه ی اســترس هــای مربــوط بــه رشــته ی خــود در معــرض خطــر بیشــتر بــروز افســردگی 

میباشــند ، پژوهــش حاضــر بــه دنبــال بررســی شــیوع افســردگی در دانشــجویان پرســتاری  دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر یــک پژوهــش مقطعــی تحلیلــی میباشــد کــه بــر روی 380 دانشــجوی پرســتاری دانشــگاه علــوم 
ــن  ــزار هــای مــورد اســتفاده در ای ــد انجــام گرفــت و اب ــه روش سرشــماری در ســال 1394 انتخــاب شــده بودن ــران کــه ب پزشــکي ای
پژوهــش پرسشــنامه ی افســردگی 21 گویــه ای بــک ، پرسشــنامه اطالعــات جمعیــت شــناختیو  تــرازو و متــر مــی باشــد .و روایــی و 
 Graph Pad PRISM پایایــی پرسشــنامه پیــش از اســتفاده مــورد ارزیابــی مجــدد قــرار گرفــت. آنالیــز آمــاری توســط نــرم افــزار
v.5 و تســت هــای آمــار چــون T-Test، Mann-Whitney test ، Wilcoxon test ، D'Agostino-Pearson Test و 

Kolmogorov-Smirnov test صــورت پذیرفــت.

ــه هــا  ــه هــا: 257 نفــر بــه صــورت 76 نفــر مذکــر و 181 نفــر مونــث در ایــن مطالعــه شــرکت داشــتند کــه میانگیــن ســن نمون یافت
ــد دانشــجویان  ــوده اســت و تمامــی دانشــجویانی کــه در پژوهــش همــکاری کردن ــا 23 ســال ب 1,21±19,76 ســالبابازهی ســنی 18 ت
مقطــع کارشناســی بــوده انــد.  166 نفــر فاقــد افســردگی)64,59%) ، 62 نفــر بــا افســردگی خفیــف)24,12%) ، 29 نفــر بــا افســردگی 
متوســط)11,28%) و فــردی بــا افســردگی شــدیدیا خیلــی شــدید مشــاهده نشــد. کــه بــا مقایســهی نســبت فراوانــی نمونــه هــای افســرده 
ــا  ــردگی ب ــن افس ــتیم.  بی ــر هس ــه هایمذک ــن نمون ــردگی در بی ــتر افس ــیوع بیش ــاهد ش ــردان)40,78%) ش ــان)33,14%) و م ــن زن در بی
ــاهده  ــاری مش ــادار آم ــاط معن ــاخص  BMI ارتب ــد، وزن و ش ــی، ق ــروه خون ــس، گ ــن، جن ــک س ــای دموگرافی ــک از داده ه هیچی

. )0,05>P(ــد نگردی

ــا وجــود انجــام پژوهــش هــای بســیار متعــدد در زمینهــی شــیوع افســردگی،عوامل  ــری: ایــن پژوهــش نشــان داد کــه ب نتیجــه گی
مرتبــط بــا آن و ارائــه راهــکار هــای متفــاوت بــرای بهبــود افســردگی، نقصــی در اجــرای ایــن راهــکار هــا و رفــع مشــکل وجــود دارد 

کــه پیشــنهاد مــی کنــد در ایــن زمینــه پژوهــش هــای بیشــتر صــورت پذیــرد.

واژگان کلیدي: افسردگی ، شیوع ، دانشجوی پرستاری
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بررسی کیفیت تغذیه در بیماران مبتال به دیابت

سید محمد محتسبی1، یعقوب مدملی2

 1 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 2 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: دیابــت از جمتــه شــایع تریــن بیمــاری هــا در جامعــه و یــک اختــالل متابولیکــی در بــدن اســت کــه ســوخت و ســاز 
بــدن را مختــل مــی کند.دیابــت بــر دو نــوع اســت کــه نشــانه هــا و عــوارض مختلفــی دارد امــا کلیــت بیمــاری یکــی اســت و آگاهــی 
از رژیــم غذایــی در کنتــرل ایــن بیمــاری نقــش بســزایی دارد.لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف مــروری بــر کیفیــت تغذیــه در بیمــاران دیابتــی 

انجــام شــد.

ــی  ــای اطالعات ــگاه ه ــتجوی Google Scholar و پای ــور جس ــتجو در موت ــا جس ــروری ب ــه م ــن مطالع ــا: ای ــواد و روش ه م
Pubmed بــا کلیــد واژه هــای تغذیــه، رژیــم غذایــی و دیابــت طــی ســال هــای 2000 تــا 2016 انجــام شــد. در ایــن مطالعــه از مقــاالت 

توصیفــی و تحلیلــی اســتفاده شــده اســت.

یافتــه هــا: نتایــج بدســت آمــده نشــان مــی دهــد کــه میــزان آگاهــی از رژیــم غذایــی دیابتــی در بیــن بیمــاران از 11% در ســال 84 بــه 
50% در ســال 94 رســیده اســت. قریــب بــه 80% مبتالیــان بــه دیابــت آگاهــی تغذیــه ای در مــورد بیمــاری خــود نداشــتند و 20% نســبتا" 
آگاه بــه نــوع تغذیــه ، افــرادی بــا ســواد نســبی بــاال بودنــد و همچنیــن آگاهــی در مــورد مصــرف لبنیــات کــم چــرب افزایــش یافــت. 
همچنیــن یافتــه هــا نشــان مــی دهــد کــه میانگیــن دریافــت انــرژی در مــردان باالتــر از زنــان بــوده اســت.در ســال 3/94،5%ســالمندان 
دیابتــی بــه ســوء تغذیــه مبتــال بودنــد و تقریبــا نیمــی از آن هــا 6/51% وضعیــت تغذیــه طبیعــی داشــتند.همچنین بیــن مــدت زمــان ابتــال 

بــه دیابــت و نمــره بدســت آمــده ارتبــاط منفــی و معنــا دار وجــود دارد.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه یافتــه هــای ایــن مطالعــه ،غــذای مصرفــی بیمــاران مبتــال بــه دیابــت مطابــق بــا توصیــه هــای RDA نیســت. 
ــرای افزایــش آگاهــی و بهبــود نگــرش و عملکــرد آن هــا در مــورد غــذای مصرفــی  ــه آمــوزش بیمــاران ب ــه نظــر مــی رســد نیــاز ب ب
روزانــه شــان وجــود داشــته باشــد. همچنیــن بایــد بــه افــراد در معــرض ســوء تغذیــه و افــراد مبتــال بــه ســوء تغذیــه توجــه ویــژه ای شــود.

واژگان کلیدی: تغذیه،دیابت، رژیم غذایی



ا�ید��و�وژی

124

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

بررسی ارتبط  اپیدمیولوژی سرطان خون لنفوبالستیک حاد )ALL(  در 

کودکان و جنسیت در ایران: متاآنالیز 

مریم بهشتی فر1 ، محمدعلی مومنی2  ،عماد خوروش 3

1 دانشجوی کارشناسی، پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی 
2 دانشجوی دکترای حرفه ای، پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران،  عضو کمیته تحقیقات 

دانشجویی
3 دانشجوی دکترای حرفه ای، پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران،عضو کمیته تحقیقات دانشجویی

Momeni813@yahoo.com

چکیده

زمینــه و هــدف: در ایــران بعــد از بیمــاری هــای قلبــی- عروقــی و ســوانح و حــوادث، ســرطان ســومین علــت مــرگ و میــر اســت. 
در دوران کودکــی نیــز بــه طــور معمــول بــروز ســرطان نــادر اســت و کــم تــر از یــک درصــد از کل ســرطان هــا را شــامل مــی شــود، 
بــا ایــن حــال یکــی از علــل اصلــی مــرگ و میــر در کــودکان بــه شــمار مــی رود و بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن مشــکالت بهداشــتی 
جوامــع محســوب مــی شود.بررســی اپیدمیولوژیــک ســرطان هــای کــودکان گامــی مهــم در جهــت توجــه بــه ایــن بیمــاری هــا مــی 
باشــد کــه میتوانــد جلــوی تاخیــر در تشــخیص و درمــان دیــررس آن را بگیــرد وبــه دنبــال آن از مشــکالت اجتماعــی، روانــی و جســمی 

ناشــی از ســرطان هــا بکاهــد و از ســرطان هــا پیشــگیری نمایــد.

ــر آن شــدیم کــه در ایــن  ــذا مــا ب ــوع ســرطان در کــودکان، ســرطان خــون لنفوبالســتیک حــاد )ALL( مــی باشــد. ل شــایع تریــن ن
بررســی ارتبــط  اپیدمیولــوژی ســرطان خــون لنفوبالســتیک حــاد )ALL(  در کــودکان و جنســیت  در ایــران بــا رویکــرد منظــم و متــا 

آنالیــزی  بــر مطالعــات انجــام شــده در ایــن حیطــه بپردازیــم.

ــودکان در  ــیت در ک ــاط ALL و جنس ــورد ارتب ــز در م ــم و متا آنالی ــرور منظ ــه م ــک مطالع ــر ی ــه  حاض ــا: مطالع ــواد و روش ه م
 ،ISI و SIDMagiran،Irandoc، Medlib، Google، Pubmed ایــران می باشــد. بــا جســتجو در بانک هــای اطالعاتــی
تعــداد 7 مقالــه کــه در طــی ســال هــای 1371 تــا 1387 در ایــران انجــام شــده بــود، اســتخراج و نتایــج مطالعــات بــا اســتفاده از مــدل 
ــد. در  ــام ش ــخه 2,2,064( انج ــزار CMA )نس ــتفاده از نرم اف ــا اس ــا ب ــز داده ه ــدند.. آنالی ــب ش ــم ترکی ــا ه ــز ب ــی  متاآنالی ــرات تصادف اث

ــد.  ــه ش ــر گرفت ــی دار در نظ ــر از 0,000معن ــزان p کمت ــی می ــون ناهمگن آزم

 0,000=Between 2^Tau89,076 و=I2و جنســیت میباشــد ALL ــه مــورد بررســی، کــه بررســی ارتبــاط ــه هــا: در 7 مقال یافت
0,000= Pvalue

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه متاآنالیــز صــورت گرفتــه ارتبــاط معنــی داری میــان جنســیت و ابتــال بــه ســرطان خــون لنفوبالســتیک 
حــاد )ALL( در ایــران وجــود دارد  وجــود دارد کــه نشــان میدهــد امــکان  ابتــال در  جنســیت پســر بیشــتر اســت 

واژگان کلیدي: سرطان، کودکان، سرطان خون لنفوبالستیک حاد )ALL(، اپیدمیولوژی، ایران.
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بررسی اپیدمیولوژی سرطان ریه در ایران؛ مطالعه مروری نظام مند 

علی افکاری1، علی خبازی2، رضا پیوندی3

1 دانشجوی کارشناسی، پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران
2 دانشجوی کارشناسی، اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران
3 دانشجوی کارشناسی، اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران

rezapeyvandi1375@yahoo.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: طبــق برخــی از گزارشــات ســرطان ریــه بــه عنــوان کشــنده تریــن و پرهزینــه تریــن ســرطان در کل دنیــا مــی باشــد 
امــا در عیــن حــال از قابــل پیشــگیري تریــن ســرطان هــا اســت.

در مطالعه حاضر، به بررسی اپیدمیولوژی سرطان ریه در ایران و ارتباط آن با عوامل مختلف می پردازیم.

مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه مــروری سیســتماتیک، بــا اســتفاده از پایــگاه هــای اطالعاتــی نظیــر SID و Pubmed و موتــور 
جســتجوگر Google scholar  و بــه کارگیــری کلمــات کلیــدی ســرطان، ریــه، ایــران و اپیدمیولــوژی مقــاالت مرتبــط بــا موضــوع 
شناســایی گردیــد. 11 مقالــه کــه دسترســی کامــل بــه متــن آنهــا میســر بــود از ســال 2000 تــا 2016 مــورد مطالعــه قــرار گرفــت کــه از 

6 مقالــه در میــان آنهــا، بهــره کامــل گرفتــه شــد.

یافتــه هــا: گزارشــات حاکــی از آن اســت کــه شــیوع ایــن نــوع از ســرطان در مــردان ایرانــی بیشــتر از زنــان اســت و احتمــال ابتــال 
بــه ســرطان ریــه بــا افزایــش ســن بیشــتر مــی شــود؛ بــه طوریکــه ابتــال بــه ایــن نــوع ســرطان، بیشــتر در ســنین پیــری و در بــازه بــاالی 60 
ســال مشــاهده گردیــد. نتایــج برخــی مطالعــات حاکــی از شــیوع بیشــتر نــوع خــوش خیــم نســبت بــه نــوع بدخیــم ســرطان ریــه بــوده 
و در بیــن طیــف بدخیــم از ســرطان ریــه نیــز نــوع بدخیــم اولیــه نســبت بــه ضایعــات متاســتاتیک ریــوی از شــیوع بیشــتری برخــوردار 
بــود. هنــوز جراحــی موثرتریــن روش درمــان ایــن ســرطان اســت؛ مشــروط بــر آنکــه تومــور بــه طــور کامــل قابــل برداشــت باشــد و 
بیمــار تحمــل جراحــی را داشــته باشــد. ســرطان ریــه در آینــده ای نزدیــک کشــنده تریــن و شــایع تریــن ســرطان کشــور خواهــد بــود و 
ایــن در حالــی اســت کــه مصــرف ســیگار افزایــش پیــدا نکنــد. در صــورت مصــرف ســیگار، شــرایط مذکــور بحرانــی تــر خواهــد بــود.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه ســرعت سرســام آور گســترش ســرطان ریــه در کشــور، غربالگــری ســرطان ریــه بایــد در اولویــت هــای 
نظــام ســالمت قــرار گیــرد تــا بــا کنتــرل افــراد در معــرض خطــر و ارائــه آموزشــات در زمینــه پیشــگیری و یــا کنتــرل در اســرع وقــت، 
از شــیوع ایــن بیمــاری جلوگیــری گــردد. بــا توجــه بــه نقــش موثــر دخانیــات در ســرطان ریــه، بایــد سیاســت هایــی در زمینــه محــدود 

ســازی پخــش دخانیــات نیــز در دســتور کار نظــام ســالمت کشــور قــرار گیــرد.

واژگان کلیدي: سرطان، ریه، ایران، اپیدمیولوژی 
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شیوع هرپس در زنان باردار ایرانی : یک مطالعه مرور                  

سیستماتیک و متاآنالیز

معصومه عرب سلمانی 1، میثم بهزادی فر2، مسعود بهزادی فر3، خدیجه کالن فرمان فرما4

1 دانشجوی کارشاسی ارشد، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
2 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد

3 کارشناس ارشد ارزیابی فناوری سالمت، گروه ارزیابی فناوری سالمت ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد 
4 دانشجوی دکترای پژوهشی اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

masoudbehzadifar@gmail.com

چکیده

ــت داخــل  ــده عفون ــوژن هــای ایجــاد کنن ــوان یکــی از پات ــه عن ــش ب ــدف:  هرپــس ســیمپلکس از حــدود دو دهــه پی ــه و ه زمین
رحمــی بــا عالیــم کلینیکــی مشــابه کــه منجــر بــه ســقط یــا ناهنجــاری در جنیــن مــی شــود شــناخته شــده اســت. مطالعــه حاضــر بــه 

ــد.    ــز انجــام گردی ــرور سیســتماتیک و متاآنالی ــی بصــورت م ــان ایران ــن شــیوع هرپــس در زن منظــور تعیی

 SID، Magiran، ــای ــگاه ه ــتجو در پای ــر و جس ــای معتب ــدواژه ه ــتفاده از کلی ــا اس ــر ب ــه حاض ــا: در مطالع ــواد و روش ه م
Iranmedex، Scopus، Pubmed،Medlib  تعــداد 5 مقالــه در نواحــی مختلــف ایــران انتخــاب شــد. جهــت بررســی ناهمگنــی 
در مطالعــات از شــاخص I2 اســتفاده شــد. داده هــا بــا روش متاآنالیــز و بــا اســتفاده از مــدل اثــرات تصادفــی مــورد تجزیــه و تحلیــل 

قــرار گرفــت.

یافتــه هــا: شــیوع کلــی هرپــس در زنــان بــاردار در ایــن پژوهــش، بــر اســاس مطالعــات بدســت آمــده  64 درصــد بــا فاصلــه اطمینــان 
) 1,18- 0,1( بــود. بیشــترین شــیوع در مطالعــه ضیائیــان بــا میــزان 99  درصــد )1,00- 0,98( و کمتریــن در مطالعــه پورمنــد بــا 3 درصــد 
)0,05- 0,02( مشــاهده گردیــد. همچنیــن شــیوع در مطالعاتــی کــه هــر دو نــوع تیــپ ویــروس را گــزارش کــرده بودنــد 91 درصــد ) 

1,02- 0,81( و در مطالعاتــی کــه فقــط تیــپ دو ویــروس را گــزارش کــرده بودنــد 23 درصــد ) 0,23 تــا 0,16- ( بــود.

ــای  ــت ه ــیت تس ــت و حساس ــودن دق ــاال ب ــی، و ب ــاردار ایران ــان ب ــس در زن ــیوع هرپ ــودن ش ــاال ب ــه ب ــه ب ــا توج ــری: ب ــه گی نتیج
تشــخیصی ان )ELISA( و همچنیــن در دســترس و نســبتا ارزان بــودن کیــت هــای آن، مــی تــوان بــا تشــخیص ســریع تــر و بــه موقــع 
ایــن عفونــت از بــروز ناهنجــاری و عواقــب حاصــل از آنهــا در جنیــن و نیــز تحمیــل هزینــه هــای درمــان بــه خانــوار و جامعــه جلوگیــری 

کــرد.

واژگان کلیدي: هرپس سیمپلکس، زنان باردار، مرور سیستماتیک، متاآنالیز
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چاقی و عوامل مرتبط به آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیرام بی بی بیات1، حمید صالحی نیا2، نگار اکبری سومار3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، آموزش بهداشت وارتقاءسالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز پژوهش های            
علمی دانشجویان

2 دانشجوی دکترای تخصصی،آمارواپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکزپژوهش های علمی دانشجویان
3  دانشجوی کارشناسی ارشد، آموزش بهداشت وارتقاء سالمت ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز پژوهش های        

علمی دانشجویان
 negarakbari8192@gmail.com

چکیده

زمینــه وهــدف: چاقــی یــک بیمــاری مزمــن وپیچیــده وچندعاملی اســت وهمچنیــن پیش ســاز بســیاری ازبیماری هــای دیگرمیباشــد.
شــیوع اضافــه وزن وچاقــی، طــی دودهــه گذشــته افزایــش چشــم گیــری داشــته و میلیــون هــا انســان را درگیــر نمــوده اســت. درحــال 
حاضرافزایــش روز افــزون چاقــی و اضافــه وزن بــه عنــوان یــک مشــکل بهداشــتی بــوده و اطــالع از شــیوع آن در گــروه هــای مختلــف 
بــرای برنامــه ریــزی بهتــر ضــروری مــی باشــد. ایــن مطالعــه باهــدف تعییــن میــزان شــیوع اضافــه وزن وچاقــی وعوامــل مرتبــط بــه آن 

دردانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران در ســال95 انجــام گردیــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه تحلیلــی- مقطعــی روی 350 نفــراز دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران درســال95 کــه بــه 
طــور تصادفــی – طبقــه ای انتخــاب شــده بــود انجــام گرفــت .پرسشــنامه ای شــامل اطالعــات مربــوط بــه مقطــع تحصیلــی ،رضایــت 
ــرازوی  ــد و وزن آنهاتوســط قدســنج وت ــه شــد. ق ــوع ســکونت و جنســیت تهی ــده شــغلی، ن ــه آین ــد ب ــزان امی ــی ، می ازرشــته تحصیل
ــا اســتفاده از آزمــون  ــد. داده هــا پــس از جمــع آوری ب ــرای آنهامحاســبه گردی ــی ب ــوده بدن ــه ت ــدازه گیــری شــد و نمای ــی ان دیجیتال

ــت. ــرار گرف ــز ق ــورد آنالی ــزار spss 18 م ــرم اف ــا اســتفاده از ن ــب همبســتگی ب ــاری کای دو و ضری آم

یافتــه هــا: ازمیــان 350دانشــجو موردمطالعــه 32,3درصــد )113نفر(پســر و67,7)237نفــر( دختربودند.19,4درصــد پســران 
ــورد  ــران م ــن پس ــی دربی ــود ول ــد ب ــران 2,53درص ــن دخت ــی دربی ــی چاق ــد و فراوان ــه وزن بودن ــران دارای اضاف ــد دخت و6,32درص
چاقــی مشــاهده نشــد. بیــن وضعیــت شــاخص تــوده بدنــی بــا جنســیت، امیــد بــه آینــده و رشــته، وضعیــت تاهــل و ســن رابطــه معنــی 

.)0,05<p(گردیــد مشــاهده  داری 

ــردر شــیوه زندگــی  ــه تغیی ــل تامــل اســت. باتوجــه ب ــه وزن قاب ــی و اضاف ــج مطالعــه نشــان داد کــه شــیوع چاق ــری: نتای ــه گی نتیج
وکاربــرد تکنولــوژی درزندگــی روزمــره و افزایــش رفــاه ،لــزوم برنامــه ریــزی و اجــرای برنامــه هــای مداخلــه ای بــرای بهبــود ســبک 

زندگــی و اصــالح الگــوی تغذیــه ای  وپیشــگیری از اضافــه وزن ضــروری اســت.

واژگان کلیدي: چاقی ، اضافه وزن، دانشجویان ، شیوع 
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میزان سواد رسانه اي و اطالعاتي در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي 

اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی بر اساس شاخص هاي سواد رسانه اي و 

اطالعاتي یونسکو

فیروز امانی1، شعیب راسی2، سیما علوی2 ، رقیه اصالنیان 3

1 دانشیار آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
2  دانشجویان فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

3  کارشناس ارشد بیوشیمی ، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
f.amani@arums.ac.ir

چکیده

زمینــه و هــدف: ســواد اطالعاتــی یکــی از ویژگــی هــای بــارز جامعــه اطالعاتــی و مجموعــه ای از توانمنــدی هاســت کــه امــکان 
ــرای افــراد مــی دهــد و یونســکو آن را از حقــوق اساســی بشــر  ــر اطالعــات مــورد نظــر را ب مــکان یابــی، ارزیابــی و بکارگیــری موث

تعریــف کــرده اســت. 

 مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی بــر روی دانشــجویان تــر م چهــار بــه بــاالی دانشــگاههای پزشــکی و غیــر پزشــکی 
شــهر اردبیــل  بــه تعــداد  200 نفــر انجــام شــد. ابــزار گــردآوری اطالعــات پرســش نامــه ســواد رســانه ای و اطالعاتــی براســاس شــاخص 

هــای یونســکو بــود کــه بــر اســاس مقیــاس لیکــرت نمــره دهــی مــی شــد. تجزیــه و تحلیــل داده هــا در نــرم افــزار SPSS  انجــام شــد. 

یافتــه هــا: بیشــترین میانگیــن در هــر دو دانشــگاه علــوم پزشــکی و غیــر پزشــکی مربــوط بــه دنبــال کــردن اخبــار در ســطح محلــی، 
ملــی ، منطقــه ای و بیــن المللــی بــود. میانگیــن ســطح ســواد اطالعاتــی بــه تفکیــک جنــس در بیــن دو دانشــگاه یکســان و بــر حســب 
تاهــل متفــاوت بــود. تفاوتــی بیــن ســطح ســواد رســانه ای و ســطح ســواد اطالعاتــی دانشــجویان دو دانشــگاه وجــود نداشــت.  نمــره 

ســواد اطالعاتــی و رســانه ای دانشــجویان علــوم پزشــکی و غیــر پزشــکی در حــد متوســط قــرار داشــت.

نتیجــه گیــری: نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه ســطح ســواد ســواد رســانه ای و اطالعاتــی دو دانشــگاه در حــد متوســط قــرار دارد 
ولــی بــا توجــه بــه ضــرورت یادگیــری و بــه دســت اوردن ایــن قابلیــت هــا بایــد تمــام تــالش هــای الزم بــرای ارتقــای ســواد رســانه ای 

و اطالعاتــی هــم از ســوی دانشــجویان و هــم از ســوی اســاتید و مســئولین دانشــگاه هــا انجــام گیــرد.

واژگان کلیدی: سواد اطالعاتی، دانشجویان، اردبیل
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بررسي شیوع پرفشاري خون در بزرگساالن و روشهای معمول کنترل و 

درمان آن

بهرام علی بخشی1، مصطفی مدملی2،یعقوب مدملی3،مرضیه بیگ مبیگ دلی شاملو4

1 دانشجوی کارشناسی پرستاری،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول،دزفول،ایران
2    دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی،کمیتهتحقیقاتدانشجوییدانشگاهعلومپزشکیدزفول،دزفول،ایران

3  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، کمیته  تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران 
4 کارشناس ارشد پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی دزفول،دزفول،ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: فشــارخون باالیکــی از مهمتریــن عوامــل خطــر بیمــاری هــای قلبــی عروقــی محســوب مــی شــود. میلیــون هــا نفــر 
در سراســر جهــان از بیمــاری فشــارخون باالرنــج مــی برنــد. بــه علــت طوالنــی بــودن دوره ایــن بیماری،بیمــاران پــس از مدتــی مصــرف 
ــل  ــل قاب ــن عل ــی از مهمتری ــون یک ــاری خ ــد. پرفش ــتجو میکنن ــی را جس ــان غیرداروی ــای درم ــایر روش ه ــرده و س ــرک ک دارو را ت
پیشــگیری مــرگ ومیــر زود رس در جهــان اســت. لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســي شــیوع پرفشــاري خــون در بزرگســاالن وروش 

هــای معمــول کنتــرل و درمــان آن در ایــران انجــام شــد.

   Google scholar،magiran،Sid،PubMed مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه مــروری بــا جســتجو در ســایت هــای علمــی
ــون ــاری خ ــارخون، پرفش ــیوع،کنترل فش ــای ش ــد واژه ه ــه باکلی ــت ک ــده اس ــه ش ــکی تهی ــر پزش ــع معتب ــایر مناب iranmedex وس

Prevalence, control blood pressure, hypertension طــی ســالهای 1995 تــا 2015 انجامشــد.

یافتــه هــا: نتایــج بررســی مطالعــات انجــام شــده نشــان دادکــه بــا افزایــش سن،شــیوع پرفشــاري خــون در هــر دو جنــس افزایــش معني 
داري یافــت. در بیــن ســالمندان داراي فشــار خــون بــاال، تــا 25 درصــد بــه عــوارض چشــمي بیمــاري، 17درصــد بــه عارضــه کلیــوي 
ــا28 درصــد و در  ــد . شــیوع پرفشــاري خــون در مناطــق شــهري حداکثرت ــه عــوارض قلبي–عروقــي دچــار شــده بودن و 45 درصــد ب
مناطــق روســتایي بیــن 15 تــا 23 درصدبــود. فقــط بیــن 21تــا 25,5 افــراد دچــار پــر فشــاري خــون، درمــان دارویــي دریافــت میکردنــد. 
تــا 40,6 درصــد افــراد از پرفشــاري خــون خــود آگاهــي داشــتند. در مطالعــات زیــادی درگــروه مصــرف کننــده آب انــار در مقایســه بــا 
گــروه شــاهدکاهش معنــي داري در فشــار خــون سیســتولیک و دیاســتولیک مشــاهده گردیــد. همچنیــن مصــرف داروهــای گیاهــی از 
قبیــل شــیرین بیــان وســیر درکاهــش فشــارخون نقــش دارد. استنشــاق روغــن معطــر ترنــج بــر فشــار خــون سیســتولیک و دیاســتولیک 
مبتالیــان بــه فشــار خــون بــاال اثــری کاهنــده دارد. همچنیــن بیــن میانگیــن نمــره آگاهــي و ســطح ســواد وشــغل بیمــاران اختــالف معنــي 
داري وجودداشــت. درمطالعــه ای میانگیــن فشــار خــون سیســتولی گــروه مداخلــه بعــد از مشــاوره کاهــش قابــل مالحظــه ای و معنــی 

 داری یافــت.

ــی و داروهــای گیاهــی درکاهــش فشــار  ــان هــای غیرداروی ــار و دیگــر درم ــل مالحظــه آب ان ــر قاب ــه تاثی نتیجــه گیــری: باتوجــه ب
خــون سیســتولیک و دیاســتولیک، احتمــاال مــي تــوان آنهــا را بــه عنــوان عوامــل پیشــگیري کننــده بیمــاري هــاي قلبــي و عروقــي و 
روشــهایی موثــر درکنتــرل فشــار خــون آنهــا را توصیــه نمــود. همچنیــن میــزان بــاالي شــیوع فشــارخون، ضــرورت اجــراي برنامــه هــاي        

مداخلــه اي پایــدار در زمینــه تغییــر رفتارهــاي فــردي و شــیوه زندگــي را نشــان میدهــد.

واژگان کلیدی:شیوع،کنترل فشارخون،پرفشاری خون
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بررسی کیفیت زندگی مبتنی بر سالمت زندانیان مرد شهرستان سبزوار

فرزانه بیدختی*1، کاظم رحمانی2

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران 
Farzane1416@yahoo.com

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران

چکیده

زمینــه و هــدف: یکــی از اقشــار جامعــه آن دســته از افــرادی هســتند کــه بــه هــر علتــی وارد زنــدان شــده اند.زنــدان محیــط و تجربــه 
ای ناخوشــایند بــرای همــه افــراد اســت. از آنجایــی کــه زندانیــان از نظــر محیطی،اجتماعــی و فرهنگــی در شــرایط خــاص بــه ســر مــی 
برنــد، توجــه بــه کیفیــت زندگــی در آن هــا ضــروری جلــوه مــی کند.لــذا هــدف مطالعــه حاضــر ، بررســی کیفیــت زندانیــان مــرد شــهر 

ســبزوار مــی باشــد.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه یــک مطالعــه توصیفــی- مقطعــی مــی باشــد. در کل 115 زندانــی بنــد بــاز بــه صــورت سرشــماری 
ــنامه  ــک( وپرسش ــناختی )دموگرافی ــت ش ــات جمعی ــنامه اطالع ــات از پرسش ــردآوري اطالع ــراي گ ــد. ب ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس م
ــاری  ــون هــای آم ــزارSPSS اســتفاده شــد و از آزم ــرم اف ــا از ن ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزی ــت زندگــی SF-36 اســتفاده شــد. ب کیفی

ــه شــد. ــاداری 0/05 درنظرگرفت ــس اســتفاده شــد و مقدارســطح معن ــل واریان ــد آزمــون تی،تحلی مانن

یافتــه ها:میانگیــن ســنی نمونــه هــا 10/82 ± 36/18 و بیشــترین فراوانــی در ســنین 35-27 ســال بود.همچنیــن حداقــل ســن                    
نمونــه هــا 18 وحداکثــر 88 بــود. نمونــه از نظــر جنســیت همــه مــرد بودنــد. درموردوضعیــت اعتیــاد افــراد بــه مــواد مخدر،تقریبــا 39 
ــه بعــد  ــوط ب ــن نمــره هــا مرب ــاد داشــتند. در بررســی نمــره ابعــاد کیفیــت زندگــی، کمتری ــه مــواد مخــدر اعتی ــه هــا ب درصــد از نمون
مشــکالت عاطفــی )بــا میانگیــن 32/42 ± 38/86( و ســالمت جســمی )بــا میانگیــن 31/92 ± 39/78( و بیشــترین نمــره مربــوط بــه بعــد 

ــی باشــد. ــن 21/43 ± 50/35( م ــا میانگی ــد جســمی )ب ــن 23/34 ± 50/87( و بع ــا میانگی اجتماعــی )ب

نتیجــه گیــری: میانگیــن نمــره  ابعــاد کیفیــت زندگــی بــرای زندانیــان کمتــر از حــد متوســط بودکــه نشــان مــی دهــد زندانیــان از 
ــود. ــاال ب ــز در ایــن جمعیــت ب ــی برخــوردار نیســتند. همچنیــن شــیوع مصــرف مــواد)39%) نی کیفیــت زندگــی خوب

واژگان کلیدی:کیفیت زندگی، زندانیان، سبزوار
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اپیدمیولوژي شپش سر و فاکتورهاي مؤثر بر آن جهت آمادگي در بالیا در 

شهرستان نور استان مازندران

بابک شیراوند1، سید اکبر حسیني1، فاطمه طاهري2، نگار کرمی3

1 دبیر کمیته تحقیقات و دانشجوي دکتراي تخصصي سالمت در بالیا و فوریت ها، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهید 
صدوقي یزد،ایران

2 دانشجوي دکتراي تخصصي سالمت در بالیا و فوریت ها، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهید صدوقي یزد،ایران
3 کارشناس پرستاري، شبکه بهداشت و درمان شهرستان نور، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مازندران،ایران

4 دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهید صدوقي یزد،ایران

چکیده:

ــراد در  ــادي از اف ــداد زی ــکان تع ــتي و اس ــات بهداش ــف خدم ــل توق ــه دلی ــي ب ــوادث طبیع ــد از ح ــرایط بع ــدف: ش ــه و ه زمین
ــت  ــي رعای ــاي ارزیاب ــي از معیاره ــپش یک ــیوع ش ــردد. ش ــپش ها می گ ــه ش ــرات ازجمل ــریع حش ــد س ــبب رش ــت س ــرپناه های موق س
بهداشــت فــردي در جوامــع می باشــد. شــپش مختــص جامعــه یــا طبقــه اجتماعــي خاصــي نبــوده و ممکــن اســت تمــام افــراد جامعــه را 
مخصوصــاً در فصــول ســرد ســال درگیــر کنــد. شــیوع ایــن بیمــاري در کــودکان بســیار بیشــتر و در دختــران شــایع تر از پســران اســت.

ــوزان  ــه شــپش ســر در دانش آم ــه منظــور بررســی شــیوع و برخــی فاکتورهــاي اپیدمیولوژیکــي آلودگــي ب ــا: ب ــواد و روش ه م
دختــر مقطــع ابتدایــي تعــداد 200 نفــر دانش آمــوز در 8 مدرســه به صــورت Kap study در ســال تحصیلــي 94-93 مــورد ارزیابــي 
قــرار گرفتــه و نتایــج بــر اســاس آزمــون آمــاري کاي دو )Chi-squre( و نســبت شــانس Odds ratio  مقایســه شــدند. اطالعــات 

از طریــق پرسشــنامه جهــت بررســي فاکتورهــاي اپیدمیولوژیکــي کســب شــد.

یافتــه هــا: ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بیــن نــوع مدرســه، تحصیــالت و شــغل والدیــن، وجــود آب دائــم لوله کشــی، تعــداد هم اتاقــی، 
ــدازه و حالــت  ــي بهداشــت، ان ــواده، وجــود مرب دفعــات شــانه زنی، محــل و دفعــات اســتحمام، احســاس خــارش، تعــداد اعضــاء خان
ــا آلودگــي بــه شــپش ســر ارتبــاط معنــی داری وجــود دارد )p>0/05(. در حالــي کــه بیــن میــزان آلودگــي و شــوره ســر، بافتــه  مــو ب
ــن  ــی داری وجــود نداشــت )0p/05>(. متوســط آلودگــي در بی ــاط معن ــي ارتب ــه تحصیل ــودن مــو، رنــگ مــو، ســن دانش آمــوز، پای ب

ــرآورد شــد. دانش آمــوزان مــورد مطالعــه 11/9% ب

ــتي  ــرایط بهداش ــوان ش ــي ت ــي را م ــع ابتدای ــوزان مقط ــن دانش آم ــس در بی ــیوع پدیکولوزی ــاالي ش ــزان ب ــل می ــری: دلی نتیجه گی
ضعیــف ذکــر نمــود. در بالیــا و وضعیــت هــاي اضطــراري کــه در یــک منطقــه روي می دهــد، ایــن شــرایط ســبب تشــدید آلودگــي 
می گــردد. ایــن مطالعــه اولیــن مطالعــه اپیدمیولــوژي انجــام شــده در شــهر نــور بــا جزئیــات اپیدمیولوژیکــي آلودگــي اســت و نشــان 
می دهــد کــه آلودگــي بــه شــپش ســر هنــوز بــه عنــوان یــک مشــکل اساســي در جوامــع بــا امکانــات رفاهــی کــم و ســطح بهداشــتي 

ضعیــف و وضعیــت بــد اقتصــادي مطــرح اســت.

 واژگان کلیدي: شپش سر، اپیدمیولوژي، پدیکولوزیس، دانش آموزان مقطع ابتدایي، حوادث طبیعي
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بررسی شیوع بیماری هیپوتیروئیدیسم در نوزادان شهرستان فیروزه از   

سال 1391 تا 1395

احمد عربخانی3، محبوبه شفیعی2 ، آتنا فخری1

1 کارشناس بهداشت عمومی ، شبکه بهداشت و درمان فیروزه ، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3  دانشجویدکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان

چکیده

زمینــه و هــدف: بیمــاری کــم کاری تیروئیــد نــوزادان، وضعیتــی از کمبــود هورمــون تیروئیــد اســت کــه میتوانــد باعــث بــروز عقــب 
ــار  ــان، ب ــگام بیمــاری در مبتالی ــه هن ــی و اختــالل در رشــدکودک شــود. عــدم تشــخیص و درمــان مناســب و ب ماندگــی شــدید ذهن
بیمــاری ســنگینی را برخانــواده و جامعــه وارد میکند.درحالیکــه بــا تشــخیص و درمــان مناســب در اوایــل زندگــی نــوزاد کــه بــا انجــام 

غربالگــری نــوزادان شــروع میشــود قابــل پیشــگیری و کنتــرل مــی باشــد.

این مطالعه جهت تعیین میزان شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان شهرستان فیروزه انجام گرفت.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه توصیفــی گذشــته نگــر روی نــوزادان متولــد شــده شهرســتان فیــروزه از فروردیــن 1391 تــا دیمــاه  
1395 کــه در طــرح غربالگــری هیپوتیروئیــد مــادرزادی شــرکت کــرده بودنــد، انجــام شــد. داده هــا هــر ســه مــاه یکبــار از کلیــه ی 

مراکــز نمونــه گیــری بــه ســطوح باالتــر ارســال شــده و در نهایــت آنالیــز صــورت گرفــت.

یافتــه هــا: از ابتــدای ســال 1391 تــا دیمــاه 95 تعــداد 4400 نــوزاد غربالگــری شــدندکه 100 درصــد موالیــد را شــامل مــی شــود.
از ایــن تعــداد 2160 نفردختــر )49/10 درصــد( و2240نفرپســر)50/90 درصــد( بودهانــد.4136 نفــر )94 درصــد( دارای TSH زیــر 5 
ــا  ــد. ت ــاالی 10 بودن ــد( دارای TSH ب ــر )0/25 درص ــدو11 نف ــا 9/9 بودن ــن 5 ت ــد( دارای TSH بی ــر )5/75 درص ــداد 253 نف بودند،تع
پایــان دیمــاه 95 تعــداد 6 کــودک بیمــار )0/13 درصــد( شناســایی شــد. از ایــن تعــداد 2نفــر )33/33 درصــد ( زیرســن 28 روزگــی، 
3 نفــر )50 درصــد( درســن 28 تــا 40 روزگــی و یــک نفــر )66/16 درصــد( درســن بــاالی 41 روزگــی تحــت درمــان قرارگرفتــه انــد.

نتیجــه گیــری: درشهرســتان فیــروزه میــزان مــورد انتظــار بیمــاری 2 در هــزار تولــد زنــده مــی باشــد، در ایــن مطالعــه میــزان شــیوع 
ــه غربالگــری  ــده ی اجــرای درســت برنام ــده اســت،که نشــان دهن ــه دســت آم ــده ب ــد زن بیمــاری هیپوتیروئیدیســم 1/3 در هــزار تول
ــا برنامــه ریــزی در ســت و همــکاری  ــه صــورت صحیــح ب تیروئیــد در شهرســتان فیــروزه مــی باشــدکه نیازمنــد تــداوم ایــن برنامــه ب

مراکــز خدمــات جامــع ســالمت مــی باشــد.

واژگان کلیدی: شیوع  ، هیپوتیروئیدیسم ، نوزاد ، فیروزه
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بررسی  شیوع عفونت های تنفسی مایکوباکتریوم غیرتوبرکلوزیس  با روش 

متا آنالیز 

میدیا باباحاجیانی 1، مسعود کیخاه2،حسین جدیدی 3

1 دانشجو ی کارشناسی ارشد،آمار زیستی،دانشکده بهداشت،علوم پزشکی اصفهان
2  دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروب شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشجو ی کارشناسی ارشد،آمار زیستی،دانشکده بهداشت،علوم پزشکی
 Hussein_jadidi@hlth.mui.ac.ir

چکیده

زمینــه و هــدف: امــروزه بــه دلیــل افزایــش بیمــاران نقــص سیســتم ایمنــی، عفونــت هــای مایکوباکتریــوم هــای محیطــی در حــال 
افزایــش اســت. بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری ســل در کشــور ایــران، عفونــت هــای تنفســی ناشــی از مایکوباکتریــوم هــای محیطــی در 

اغلــب مــوارد تشــخیص داده نمــی شــوند. 

هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان شیوع عفونت های تنفسی مایکوباکتریوم های محیطی در کشور ایران بود.. 

 ISIwebofscience، ScienceDirect، :مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه، ابتــدا با جســتجو در پایــگاه هــای اطالعاتــی نظیــر
PubMed، SID، ISC و GoogleScholar و بــا اســتفاده از کلیــد واژه هــای اســتاندارد، مطالعــات مــد نظــر جمــع آوری شــد. بــا 
توجــه بــه وجــود ناهمگنــی در مطالعــات از مــدل اثــرات تصادفــی جهــت ترکیــب مطالعــات اســتفاده شــد. بــرای ارزیابــی ناهمگنــی 

مطالعــات از آزمــون کوکــران و شــاخص   اســتفاده شــد.آنالیز داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار STATA) نســخه 12( انجــام شــد.

یافتــه هــا: براســاس تجزیــه تحلیــل آمــاری، میــزان کلــی شــیوع عفونــت هــای تنفســی مایکوباتریــوم هــای محیطــی بــه میــزان 4% و 
فاصلــه اطمینــان 95% آن ) 3% و 5% ( محاســبه شــد. 

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه درمــان بیمــاری ســل و عفونــت هــای مایکوباکتریــوم هــای محیطــی متفــاوت اســت، لــذا بــرای 
درمــان مؤثــر بیمــاران مــی بایســت مایکوباکتریــوم هــا تــا ســطح گونــه شناســایی شــوند.

واژگان کلیدي:مایکوباکتریوم غیر سلی، تشخیص آزمایشگاهی، سل
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عوامل موثر بر عود بازال سل کارسینومای تحت روش جراحی 

میکروگرافیک موس: مطالعه کوهورت تاریخی)1386-93(

لیال نصیری پور1، محمد رضا مراثی2، محمد رضا امیر صدری3، مریم طباطباییان4

1 کارشناسی ارشد، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
2 استاد  اپیدمیولوژی،  گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

3  استادیار فارماکواکونومیکس، گروه داروسازی بالینی و خدمات دارویی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
4 جراح عمومی، عضو مرکز تحقیقات پیشگیری از سرطان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

Leila.nassiripour@gmail.com

چکیده

ــی  ــت. روش جراح ــینوما اس ــل کارس ــازال س ــت، ب ــی پوس ــر مالنومای ــرطان غی ــد از کل س ــدود 80درص ــدف: ح ــه و ه زمین
میکروگرافیــک مــوس از جملــه روش هــای درمانــی اســت کــه در ســال هــای اخیــر بــرای درمــان بــازال ســل کارســینوما بــکار گرفتــه 
ــازال ســل کارســینومای تحــت  ــان ب ــر عــود مبتالی ــر ب ــل موث ــزان عــود 4 ســاله و عوام ــه بررســی می ــن مطالع ــی شــود. هــدف از ای م

جراحــی مــوس مــی باشــد.

 مــواد و روش هــا: مطالعــه از نــوع کوهــورت گذشــته نگــر اســت، جمعیــت مطالعــه شــامل تمــام مبتالیــان بــازال ســل کارســینومای 
مراجعــه کننــده بــه بیمارســتانالزهرای شــهر اصفهــان طــی ســال هــای 93-1386 کــه تحــت جراحــی مــوس قــرار گرفتــه بودنــد مــی 
باشــد کــه مبتالیــان از ســال 89-1386 تــا 4 ســال بعــد از جراحــی مــوس مــورد پیگیــری قــرار گرفتنــد. بیمارانــی کــه ســرطان آنهــا بــر 
روی اســکارقبلی تشــکیل شــده و افــرادی کــه بــه هــر دلیلــی قبــل از مشــخص شــدن عــود ســرطان، فــوت نمــوده و یــا بــه هــر دلیلــی 
قــادر بــه پیگیــری آن هــا نبودیــم، از مطالعــه خــارج شــدند. در نهایــت تعــداد 211 ضایعــه )198 نفربیمــار( در مطالعــه وارد شــدند. از 

آنالیــز رگرســیون لجســتیک جهــت بررســی ارتبــاط عوامــل موثــر بــر عــود جراحــی اســتفاده گردیــد.

ــه ترتیــب 61 و 39 درصــد بیمــاران را تشــکیل دادندبیشــترین  ــان ب ــه هــا: میانگیــن ســنی بیمــاران 12,9± 63 بــود، مــردان و زن یافت
و کمتریــن محــل ایجــاد ضایعــه بــه ترتیــب، بینــی)30,3%) و تنــه)0,5%) مــی باشــد. رایــج تریــن محــل ایجــاد عــود ضایعــه اســکالپ 
)50%) و ســپس بینــی)15%) و اطــراف چشــم )15%) مــی باشــد. در طــول مــدت پیگیــری بعــد از جراحــی میکروگرافیــک مــوس 20 
مــورد از 211 مــورد )9,5%) عــود یافتنــد کــه از ایــن تعــداد 13 مــورد مــرد)65%) و 7 مــورد زن )35%) بودنــد. انــدازه اولیــه ضایعــه 
 )0,017=P( و محــل ضایعــه )0,024=P( در 92,3 درصــد از مــوارد عــود یافتــه کمتــر از 2 ســانتی متــر بــوده اســت.رابطه متغیــر جنــس

بــر عــود بیمــاری معنــادار بــود امــا رابطــه ســن، محــل ســکونت، محــل کار و انــدازه ضایعــه بــر عــود بیمــاری معنــادار نبــود.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه متغیــر جنــس و محــل ضایعــه بــر عــود موثــر بــوده اســت لــزوم اســتفاده از روشــهای محافظتــی 
در برابــر نورخورشــید در مــردان و آمــوزش در ایــن زمینــه توصیــه مــی شــود.

واژگان کلیدی: بازال سل کارسینوما، جراحی میکروگرافیک موس، عود
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بررسی توزیع شاخص توده بدنی در افراد با نارسایی سیستولی قلب بستری 

شده در بیمارستان ولی عصر در پاییز 1395

مهدی عبدالهی1، وحید نوفرستی1،قاید یوسفی 1

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، بیرجند، ایران
Abdollahimadi@gmail.com

چکیده

ــه و هــدف:  نارســایی قلبــی یــک ســندرم بالینــی و یــک وضعیــت فیزیوپاتولوژیــک اســت کــه در آن اختــالل در کارکــرد  زمین
قلبــی موجــب میشــود قلــب نتوانــد خــون الزم را بــرای نیازهــای متابولیــک بــدن پمــپ کنــد. نارســایی قلبــی بــه عنــوان یــک مشــکل 
ســالمت عمومــی در سراســر جهــان در نظــر گرفتــه مــی شــود و علــی رغــم پیشــرفت ارزیابــی و درمــان، نارســایی قلبــی هنــوز پیــش 
آگهــی بــدی داشــته بــه طــوری کــه 30 تــا 40 درصــد بیمــاران دچــار نارســایی قلبــی ظــرف یکســال و 60 تــا 70 درصــد آنهــا طــی 5 
ســال فــوت میکننــد و منجــر بــه وارد کــردن هزینــه هــای مالــی فــراوان بــه سیســتم هــای بهداشــتی میگــردد. بــا توجــه بــه نقــش بیمــاری 
هــای همــراه در افــراد بــا نارســایی قلبــی بــر آن شــدیم تــا شــیوع ایــن بیمــاری هــا در افــراد نارســایی قلبــی سیســتولی را بررســی کنیــم.  

ــج در  ــب توســط پزشــک معال ــات 123 بیمــاری کــه تشــخیص نارســایي قل ــی اطالع ــه توصیف ــن مطالع ــا: در ای ــواد و روش ه م
پرونــده پزشــکي آن هــا درج شــده بــود و دارای LVEF کمتــر از 50%  بودنــد، بررســی شــد. فــرم اطالعاتــی اســتفاده شــده شــامل 
ویژگــی هــاي فــردي بیمــاران از جملــه ســن، جنســیت، بیمــاري هــاي همــراه شــامل ســابقه ســکته قلبــي، بیمــاری هــای دریچــه قلبــی، 
فشــارخون، دیابــت ، بیمــاري هــاي تنفســي، بیمــاري هــاي کلیــوي و ســکته مغــزي بــود. اطالعــات بدســت آمــده بصــورت فراوانــی 

ــت.  ــرار گرف ــز ق ــورد آنالی ــخه 22 م ــزار SPSS نس ــرم اف ــون کای-دو در ن ــد( و آزم )درص

 13 ،  NYHA Class  I یافتــه هــا: در گــروه مــورد مطالعــه میانگیــن ســنی  برابــر  65,67 )1/6( بــود. 17 نفــر )14/5 % ( دارای
ــتند.  ــر)NYHA Class IV (% 52/1 داش ــر)NYHA Class III )22/2، و 61 نف ــر )NYHA Class II ) %  11/1 ، 26 نف نف
در ایــن مطالعــه شــیوع افــراد بــا BMI کمتــر از 18,5 ، 10/3% ، افــراد بــا BMI 18/5 – 29/9 ، 25/6 % و افــراد بــا BMI باالتــر از 

30 ، 15/4% از افــراد مــورد مطالعــه را تشــکیل دادنــد.

نتیجــه گیــري:  در ایــن مطالعــه توزیــع BMI در افــراد مــورد بررســی قــرار گرفتــه مشــابه یــک توزیــع نرمــال در جمعیــت هــای انســانی 
. د بو

واژگان کلیدي: شاخص توده بدنی ، نارسایی قلبی سیستولی 
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بررسی سطح آگاهی و نگرش و عملکرد دانشجویان دستیاری پزشکی 

تخصصی و اینترن در رابطه با سرطان دهان در شهر یاسوج در سال 1395

 احمد رضا بهجت زاده1، لیال کارگر2،محمد پیروزه 3

1 دکترای عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 
2  کارشناسی ارشد، پرتوشناسی، پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

3  کارشناسی، بهداشت عمومی، بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

چکیده

ــان  ــاي ده ــي ه ــه ي  بدخیم ــت.حدود 94٪  کلی ــان اس ــر جه ــایع در سراس ــرطان ش ــن س ــان یازدهمی ــرطان ده ــدف: س ــه و ه زمین
کارســینوم ســلول سنگفرشــي مــي باشــد. علــي رغــم پیشــرفت هایــي کــه در درمــان کارســینوم ســلول سنگفرشــي صــورت گرفتــه امــا 
میــزان بقــا ء پنــج ســاله در 50 ســال گذشــته تغییــر قابــل توجهــي نکــرده اســت کــه عمــده تــر یــن دلیــل آن، تشــخیص دیــر هنــگام مــي 
باشــد. اولیــن قــدم در ارزیابــي بیمــاران مبتــال بــه ضایعــه دهانــي گرفتــن تاریخچــه اســت تــا از ریســک فاکتورهــا )الــکل و ســیگار، 
نــور خورشــید و...(مطلــع شــویم. قــدم بعــدي معاینــات فیزیکــي اســت کــه شــامل معاینــات خــارج دهانــي و داخــل دهانــي و معاینــات 

گــردن از نظــر عــدم قرینگــي، تــورم، حساســیت و... مــي باشــد. مثــاًل ســطح پشــتي زبــان بایــد بــه دقــت معاینــه شــود

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بــه صــورت توصیفــي و بــه روش مقطعــي مــي باشــد.جامعه مــورد بررســي،  50 نفــر از دانشــجویان 
دســتیاری پزشــکی تخصــص و اینتــرن در شــهر یاســوج هســتند. پرســش نامــه  شــامل دوبخــش اســت: بخــش اول اطالعاتــي در مــورد 
خــود افــراد )شــامل جنس،ســابقه کار، و..(و بخــش دوم ســواالتي در مــورد عالیــم بالینــي ضایعــات تومــورال و ســرطان دهــان و نحــوه 
ــود . ســپس پرســش نامــه  ــه ایــن ضــا یعــات ب ــان و نگــرش و عملکــرد دانشــجویان دســتیار پزشــکی تخصــص نســبت ب تشــخیص آن
جمــع آوري وتصحیــح گردیــد و بعــد از تعییــن میــزان  اینتــرن هــا رابطــه بیــن میــزان آگاهــي اینتــرن هــا و ویژگــي هــاي دموگرافیــک 
آن هــا )جنــس- ســن- مــدت فــارغ التحصیلي(توســط آزمــون هــاي آمــاري و ضریــب همبســتگي پیرســون مــورد تجزیــه و تحلیــل 

قــرار گرفــت 

یافتــه هــا: نتایــج ایــن پژوهــش کــه بــه منظــور تعییــن اگاهــی ٬ نگــرش و عملکرددانشــجویان دســتیاری پزشــکی تخصصــی و اینتــرن 
در رابطــه بــا ســرطان دهــان در بیمارســتان هــای وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی یاســوج انجــام شــد٬ نشــان داد کــه ســطح اگاهــی 
دانشــجویان در رابطــه بــا اطالعاتــی کــه بــا ان ســر و کار دارند؛متوســط رو بــه پاییــن اســت کــه میانگیــن درصــد نمــره اگاهــی 6/38 
ــن درصــد عملکــرد 52/159 کــه در  ــرار دارد.میانگی ــن شــده اســت.میانگین درصــد نگــرش 56/50 کــه  در ســطح  متوســطی ق تعیی

ســطح  باالیــی گــزارش شــده اســت.

ــد  ــن بای ــود بنابرای ــي نب ــان، کاف ــاره ســرطان ده ــرن درب ــي  دانشــجویان دســتیاری پزشــکی تخصــص و اینت ــری: آگاه ــه گی نتیج
ــود. ــان داده ش ــه آن ــداوم ب ــوزش م ــاي آم ــه ه ــب برنام ــتري در قال ــوزش بیش آم
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بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای منتقله از راه جنسی در مادران باردار 

شاهرود 

سارا محمدی1، زهرا متقی2،  شراره جعفری3

1 دانشجوي کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، مرکز مطالعات باروری و سالمت زنان، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران                      
2 دکترای تخصصی بهداشت باروری،عضو هیئت علمي دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

3 کارشناس مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران 
sarah.mohamadi.1994@gmail.com     

چکیده

 زمینــه و هــدف: عفونــت هــای منتقلــه از راه جنســی از مشــکالت مهــم در بهداشــت جهانــی اســت کــه ســاالنه منجــر بــه مــرگ 1 میلیــون انســان میشــود. از 
ایــن عفونــت هــا میتــوان بــه هپاتیــت B ، هرپــس، ســوزاک ، ســیفلیس، HIV و زگیــل تناســلی اشــاره کــرد.  افــراد بــا رفتــار پرخطــر نظیــر معتادیــن در معــرض 
خطــر باالتــری مــي باشــند. بــا توجــه بــه عــوارض بســیار ایــن بیمــاری هــا بــرای مــادر و جنیــن نظیــر زایمــان زودرس، پارگــی زودرس کیســه آب و  ناهنجــاری 

هــای جنیــن ، ایــن مطالعــه بــه منظــور بررســی اپیدمیولوژیــک بیماریهــای منتقلــه از راه جنســی در مــادران بــاردار شــاهرود انجــام شــده اســت. 

مــواد و روش  هــا: ایــن مطالعــه بــه صــورت مقطعــی گذشــته نگــر و از نــوع توصیفــی تحلیلــی و روش نمونــه گیــری سرشــماری میباشــد کــه جامعــه هــدف 
ــد. اطالعــات دموگرافیــک، اطالعــات  ــه شهرســتان شــاهرود زایمــان کــرده ان ــی هســتند کــه در ســال هــای 1392-1394 در بیمارســتان فاطمی آن تمــام مادران
مامایــی و اطالعــات مربــوط بــه بیماریهــای جنســی مــادران از پرونــده هــا تکمیــل گردیــد. تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار spss و آزمــون 

هــای آمــاری تــی و کای اســکوئر انجــام شــد. 

ــب3,80±26,95 و  ــه ترتی ــال ب ــای جنســی و غیرمبت ــه بیمــاری ه ــال ب ــادران مبت ــن ســنی م ــه شــدند. میانگی ــادر وارد مطالع ــن پژوهــش 6891 م ــا: در  ای یافته ه
15,99±27,33 و میانگیــن تحصیــالت مــادران مبتــال بــه بیمــاری هــای جنســی و غیرمبتــال بــه ترتیــب2,14±6,71 و 3,91±10,16 ســال مــی باشــد. میانگیــن هفتــه 
ــد کــه  ــروس HPV بودن ــه وی ــال ب ــر)0,18%) مبت ــت B  و 13 نف ــه هپاتی ــال ب ــادران)0,27%) مبت ــر از م ــداد 19 نف ــود. تع ــادران 2,00±38,48 ب ــارداری م ــای ب ه
وارت هــای ژنیتــال مشــهود داشــتند. یافتــه ای مبنــی بــر مشــاهده ضایعــات هرپــس تناســلی، ســیفلیس، ســوزاک و HIV+ گــزارش نشــده بــود. 37 نفــر)%0,53) 
ــاد  ــی کــه اعتی ــارداری شیشــه مصــرف میکــرده اســت. ســایر مادران ــر)2,70%) در طــی ب ــادون و 1 نف ــا مت ــر)21,62%) آنه ــاد داشــتند کــه 8 نف ــادران اعتی از م
داشــتند )75,68%) مصــرف هیــچ مــاده مخــدری جــز ســیگار را ذکــر نکــرده بودنــد. طبــق آزمــون کای اســکوئر بیــن اعتیــاد مــادر و ابتــال بــه بیماریهــای منتقلــه 
از راه جنســی رابطــه معنــی داری وجــود داشــت)p=0,001(. هــم چنیــن بیــن تحصیــالت و بــروز بیمــاری هــای منقلــه از راه جنســی رابطــه معکــوس و معنــاداری 
مشــاهده گردیــد)p=0,001(.در حالیکــه بیــن ابتــال مــادر بــه بیمــاری هــای منتقلــه از راه جنســی و  ســن مــادر، محــل ســکونت و نــوع زایمــان رابطــه معنــی داری 

 .)0,05>p(وجــود نداشــت

نتیجه گیــری: بــه نظــر مــی رســد علــت پاییــن تــر بــودن میــزان هپاتیــت در شــاهرود نســبت بــه دیگــر شــهرهای ایــران، بــه دلیــل گذشــته نگــر بــودن و احتمــال 
عــدم ثبــت صحیــح اطالعــات بــه دلیــل وجــود تابوهــای فرهنگی-اجتماعــی در رابطــه بــا بیمــاری هــای جنســی میباشــد. از آنجــا کــه بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام 
گرفتــه در ایــران، تصــور میشــود میــزان ابتــال بــه هپاتیــت B و زگیــل تناســلی باالتــر از میــزان گــزارش شــده در ایــن مطالعــه باشــد، توصیــه میشــود کــه بــه منظــور 
بــرآورد دقیــق، مطالعــات آینــده نگــر پیرامــون ایــن موضــوع انجــام شــود. هــم چنیــن توصیــه میشــود بــا آمــوزش هــای فرهنگــی بــرای کاهــش بــار منفــی موجــود 

در جامعــه پیرامــون بیمــاری هــای جنســی تــالش صــورت گیــرد. 

واژگان کلیدي: مادران باردار، هپاتیت B، وارت ژنیتال، هرپس ، زگیل تناسلی، اعتیاد
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بررسی نقش ویتامینD در پیشگیری از سرطان پستان 

نگین شاه مرادی1 ، یاسین عطار روشن2، مهسا مرادی3،صابر اسکندری4 

1 دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کمیته تحقیقات وفناوری دانشجویی
2 دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کمیته تحقیقات وفناوری دانشجویی
3 دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کمیته تحقیقات وفناوری دانشجویی

4 دانشجو کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی
 s.eskandari@sbmu.ac.ir

چکیده 

زمینــه و هــدف:  هــر ســاله حــدود 1,1 میلیــون زن مبتــال بــه ســرطان پســتان در سراســر جهــان تشــخیص داده مــی شــود و حــدود 
410هــزار نفــر از مبتالیــان بــه ایــن ســرطان جــان خــود را از دســت مــی دهنــد. بــا توجــه بــه افزایــش شــیوع ســرطان پســتان در بیــن زنــان 
ایرانــی و کاهــش میانگیــن ســنی ابتــال بــه ایــن نــوع ســرطان در ایــران، مطالعــه ی حاضــر بــا هــدف بررســی و مــرور متــون موجــود در 

ارتبــاط بــا نقــش ویتامیــن D در پیشــگیری از ابتــال بــه ســرطان پســتان انجــام شــده اســت.

ــه ای و پایــگاه هــای  ــع کتابخان ــا اســتفاده از جســت و جــو در مناب ــه روش مــروری روایــی و ب ــواد و روش هــا : ایــن مطالعــه ب م
ــر و مرتبــط انتخــاب شــدند. ــه و در نهایــت مطالعــات معتب ــر صــورت گرفت اینترنتــی معتب

یافتــه هــا: نتایــج مطالعــات مختلــف نشــان داد کــه میــزان خطــر ابتــال بــه ســرطان پســتان بــا افزایــش دریافــت ویتامیــن D، کاهــش    
مــی یابــد. نتایــج تحقیقــات حاکــی از ایــن اســت کــه اثــر محافطتــی دریافــت رژیمــی و مکمــل ویتامیــن D و همچنیــن مواجهــه بــا اشــعه 
ی فرابنفــش خورشــید در برابــر بــروز ســرطان پســتان بــه ویــژه در زنــان غیــر یائســه بیشــتر اســت، لــذا بــا توجــه بــه کاهــش ســن میانگیــن 
ابتــال بــه ســرطان پســتان در بیــن زنــان ایرانــی لــذا افزایــش مصــرف ویتامیــن بــه صــورت مصــرف روزانــه 600 واحــد بــرای زنــان کــم 

تــر از 71 ســال و همچنیــن مصــرف 800 واحــد در روز بــرای خانــم هــای بــاالی 71 ســال و مســن تــر توصیــه مــی شــود.

واژگان کلیدی: سرطان پستان، ویتامین D، مرور متون، پیشگیری
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وضعیت و الگوي تغذیه در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز         

بهداشتي درمانی

مصطفی مدملی1، مرضیه عباس زاده علی آباد2،یعقوب مدملی3، مرضیه بیگم بیگدلی شاملو4

1 دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
2 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3  دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
4  کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران  

چکیده

زمینــه و هــدف: مــادران بــاردار بــه علــت داشــتن فشــارهاي قابــل مالحظــه در نتیجــه تغییــرات هورمونــي متابولیکــي و فیزیکــي کــه 
باعــث افزایــش نیازهــاي تغذیــه اي آنــان مــي شــود نســبت بــه ســوء تغذیــه بســیار آســیب پذیــر هســتند. انتخــاب غذایــي مناســب و 

متعــادل یکــي از مهمتریــن نــکات در تغذیــه زنــان بــاردار اســت.

بــا توجــه بــه اینکــه تنظیــم یــک برنامــه غذایــي متناســب در زنــان بــاردار بــا توجــه بــه عــادات غذایــي خانــواده در ایــن دوران بســیار 
ضــروري اســت. لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف   بررســي ارزیابــي وضعیــت و الگــوي مصــرف مــواد غذایــي در زنــان بــاردار مراجعــه کننــده 
بــه مراکــز بهداشــتي درمانــی       انجــام. بنابرایــن ایــن مطالعــه بــا هــدف ارزیابــی کــم خونــي فقــر آهــن اطفــال مراجعــه کننــده  بــه مراکــز 

درمانــی انجــام شــد.

مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر مقالــه مــروری اســت کــه بــا بررســی و جمع بنــدی مقاله هــای متعــدد از بانک هــای اطالعاتــی و 
ســایتهای معتبــر علمــی Google scholar، magiran،Embase، Sid، PubMed و  iranmedex باکلیــدواژه هــای عــادات 
غذایــي، الگــوي تغذیــه، تغذیــه، بــارداري Dietary habits, feeding patterns, nutrition, pregnancy طــی ســال هــای 

1995 تــا 2016 انجــام شــد.

ــت، دوغ،  ــامل ماس ــي ش ــاي غذای ــام گروهه ــي از تم ــالم غذای ــن اق ــرف تری ــه پرمص ــان داد ک ــات نش ــی مطالع ــا: بررس ــه ه   یافت
مرکبــات، گوجــه فرنگــي، ســیب زمینــي، ســبزي خــوردن، و تخــم مــرغ بــوده اســت. مصــرف شــیر و لبنیــات، میــوه هــا و ســبزي هــا بــه 
ویــژه در زنــان کــم وزن بــه طــور معنــي داري کمتــر از میــزان توصیــه شــده بــود. متوســط مصــرف غــالت و لبنیــات در زنــان روســتایي 
بیــش تــر از زنــان شــهري بــود. میانگیــن مصــرف میــوه هــا در زنــان شــهري بیــن 130تــا 140 گــرم و زنــان روســتایي بیــن 240- 248 
ــا  ــود کــه از نظــر آمــاري تفــاوت معنــي داري داشــت. بیــن نحــوه مصــرف ســبزیجات خورشــتي و مصــرف نوشــابه همــراه ب گــرم ب
غــذا بــا میــزان تحصیــالت خانــم بــاردار ارتبــاط معنــی دار یافــت شــد. همچنیــن ارتبــاط آمــاري ضــد و نقیضــی بیــن الگــوي مصــرف 

غذایــي و ســن زن بــاردار مشــاهده شــد.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه عــدم رعایــت تنــوع در برنامــه غذایــي اکثــر زنــان بــاردار، منجــر بــه دریافــت ناکافــي برخــي از 
مــواد غذایــی شــده بــود و مطالعــات نشــان داد نحــوه مصــرف و میــزان مصــرف برخــي از مــواد غذایــي توســط زنــان بــاردار در حــد 
مطلوبــي نمــي باشــد، لــذا آموزشــهاي صحیــح تغذیــه اي و چگونگــي نحــوه مصــرف مــواد غذایــي و شناســایي گروههــاي مختلــف 

غذایــي جهــت تغییــر در عــادات غذایــي ناصحیــح آنهــا امــري ضــروري بــه نظــر مــي رســد. 

واژگان کلیدي: عادات غذایي، الگوي تغذیه، تغذیه، بارداري



ا�ید��و�وژی

140

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

اپیدمی بیماری های زئونوز و ارتباط آنها با بیماری های نوپدید در ایران

محمد دالیی میالن1، فاطمه ذهبی اردکانی2، زهرا باقری3، احمد رضا محمد پور 4

1 دانشجوی کارشناسی پرستاری٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران
2 دانشجوی تخصص بیهوشی٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران

3 دانشجوی پزشکی٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی تهران٬تهران٬ایران
4 دانشجوی کارشناسی هوشبری٬ عضو کمیته تحقیقات دانشجویی٬دانشگاه علوم پزشکی جهرم٬جهرم٬ایران

چکیده

ــر باالیــی در  ــی عامــل مــرگ ومی ــدف: علــی رغــم پیشــرفت هــای چشــمگیر در حــوزه پزشــکی بیمــاری هــای عفون ــه و ه زمین
جوامــع انســانی و دامــی هســتند بیمــاری هــا و عفونــت هــای کــه بــه طــور طبیعــی بیــن حیوانــات مهــره دار و انســان انتقــال مــی یابــد 
ــا  ــه تازگــی شــناخته شــده و ی ــی بیمــاری نوپدیــد بیمــاری اســت کــه ب ــوز مــی گوینــد و طبــق ســازمان بهداشــت جهان بیمــاری زئون
قبــال و جــود داشــته ولــی االن گســترش یافتــه اســت  .افزایــش تمــاس بیــن انســان ، ناقلیــن و مخــازن ، ضعــف برنامــه هــای بهداشــتی 
، نارســایی برنامــه هــای کنترلــی و ایمــن ســازی و بــه طــور کلــی تغییــرات انســان در اکولــوژی و اکوسیســتم هــا باعــث ایجــاد ایــن  
بیمــاری هــا شــده اســت و میــزان ایــن بیماریهــا از 180 بیمــاری نوپدیــد بیــش از 140 مــورد جــزء بیمــاری هــای مشــترک محســوب مــی 
شــود و ایــن بیمــاری هــا از لحــاظ اقتصــادی و بهداشــتی خســارت هــای زیــادی را بــه انســان هــا  و دام هــا وارد مــی کنــد و ضــروری 

اســت بــه ایــن بیمــاری هــا بیشــتر توجــه شــود .

ــا پیشــرفت زمــان و مشــکالت مختلــف انواعــی از بیمــاری هــای جدیــد بــه وجــود مــی آیــد کــه مشــکالت فراوانــی بــرای جامعــه  ب
بــه بــار مــی آوردو هــدف ایــن مطالعــه اپیدمــی بیمــاری هــای زئونــوز و ارتبــاط آنهــا بــا بیمــاری هــای نوپدیــد در انســان بــوده اســت

 SCOPUS, ــی ــای اطالعات ــتجو در پایگاه ــق جس ــق از طری ــع و عمی ــی جام ــرور حکای ــن مطالعه،م ــا: در ای ــواد و روش ه م
PUBMED, PROQUEST,SCIENCE DIRECT, ISC, IRANDOC, MAGIRAN بــا واژگان کلیــدی بیمــاری 

زئونوز،بیمــاری هــای نوپدیــد ، اپیدمیولــوژی و بــدون محدودیــت ســال انجــام شــد

یافتــه هــا: بــا بررســی مقــاالت مختلــف و نتیجــه گیــری هــای انجــام شــده از مهــم تریــن بیمــاری هــای مشــترک مــی تــوان بــه تــب 
ــن  ــزان شــیوع ای ــدگان اشــاره کــرد و می ــزای پرن ــاری و آنفلوآن ــده کریمــه کنگــو ، ه ــزی دهن ــب خــون ری ــت ، ســیاه زخــم ،ت مال

ــه اســت ــر مــوارد افزایــش یافت بیمــاری هــا در اکث

نتیجــه گیــری: کــم توجهــی بــه مســایل بهداشــتی در حــوزه دام و طیــور جامعــه را بــا خطــر بیمــاری هــای نوپدیــد تهدیــد مــی کنــد 
ــه و همــکاری بیــن ســازمان هــای مختلــف در کاهــش ایــن بیمــاری هــای  ــزات مناســب در ایــن زمین ــات و تجهی ــذا تامیــن امکان و ل

مشــترک نقــش چشــم گیــری دارد

واژگان کلیدي: بیماری زئونوز،بیماری های نوپدید ، اپیدمیولوژی
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مروری بر روش های توانمند سازی مراقبین کودکان مبتال به سرطان

آناهیتا جعفری دهکردی1، کیمیا اختر1، لیال رفیعی وردنجانی2

1  دانشجو کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
2  مربی، عضو هیئت علمی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

Anahita.Jafari.1373@gmail.com 

چکیده

زمینــه و هــدف: ســرطان یــک بیمــاری جهانــی اســت کــه افــراد را بــدون توجــه بــه نــژاد، جنــس، وضعیــت اجتماعــی، اقتصــادی یــا 
فرهنگــی بــا اشــکال و شــدت هــای مختلــف درگیــر مــی کنــد. گروهــی معتقدنــد عــوارض جنبــی درمــان بــه نســبت بیمــاری و خــود 
درمــان مخــرب تــر و ویــران کننــده تــر بــوده و باعــث ایجــاد مشــکالت فیزیکــی و روانــی کــه مخــل آرامــش بیمــار و خانــواده اســت 
مــی شــود. مراقبیــن در گــروه  ســنی کــودکان یکــی از مهــم تریــن ارکان درمــان مــی باشــند و محتمــل بــار روانــی بســیاری               مــی 

. ند شو

لــذا بــر آن شــدیم مطالعــه بــا هــدف مــروری بــه روش هــای توانمنــد ســازی مراقبیــن کــودکان ســرطانی مبتــال بــه ســرطان در ایــران 
انجــام دهیــم.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه مــوردی بــه کمــک کلیــدواژگان ســرطان، توانمندســازی، مراقبیــن کــودکان، طــب مکمــل بــه دو 
ــان   ــازه زم ــر )pubmed, iranmedx,google scholar,SID) در ب ــی معتب ــای اطالعات ــگاه ه ــی در پای ــی و انگلیس ــان فارس زب
1389 لغایــت 1395 )2017-2016( انجــام شــد. کلیــه مطالعــات انجــام شــده در ایــران و تمــام متــن هــا جهــت بررســی اســتخراج شــد.

یافتــه هــا: پــس از جســت و جــو در پایــگاه هــای اطالعاتــی معتبــر جمعــاً 21 مقالــه )14 مقالــه فارســی و 7 مقالــه التیــن( بــر اســاس 
شــرایط وورد جهــت بررســی انتخــاب شــدند. نتایــج حاصــل از بررســی نشــان داد کــه بــه طــور کلــی 12 روش درمانــی طــب مکمــل 
ــر درمــان  ــی ب ــا اســترس، ذهــن آگاهــی مبتن ــاق ب ــی، درمــان شــناختی معنــوی گــرا، مهــارت انطب ــی، گــروه درمان شــامل لوگودرمان
شــناختی، گــروه درمانــی شــناختی- وجــودی، مداخلــه معنــوی، آمــوزش اداره تنــش، بــازی درمانــی، تفکــر مثبــت و خــوش بینــی، 

مداخلــت اجتماعــی روانــی، آمــوزش مهــارت هــای مقابلــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد.

نتیجــه گیــری: اســتفاده از درمــان مکمــل و توجــه بــه مراقبیــن کــودکان ســرطانی مــی توانــد در کاهــش فشــار وارده ناشــی از ایــن 
بیمــاری بــه خانــواده هــا مؤثــر باشــد.

واژگان کلیدی: سرطان، مراقبین، توانمندسازی، کودکان، طب مکمل. 
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بررسی اپیدمیولوژیک سرطان ریه در ایران و جهان

شاهین پاشایی قطلو1، میمنت حسینی2، شیوا پاشایی قطلو3

  1 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه، گروه بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران 

2 دکتری پرستاری، استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
3 دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران

shahin.pashaie@gmail.com

چکیده

ــن بیمــاری مزمــن  ــه طــوری کــه دومی ــا بیمــاری ســرطان اســت؛ ب ــدف: از مشــکالت در حــال حاضــر در سراســر دنی ــه و ه زمین
غیرواگیــر و ســومین علــت مــرگ مــی باشــد. ســرطان ریــه شــایعترین نــوع ســرطان بــوده و میــزان بــروز و شــیوع آن در کشــورهای 
ــه بیمــاری  ــان ب ــاد مبتالی ــه مشــکالت و آمــار زی ــا توجــه ب ــوده و شــایعترین علــت مــرگ در کل جهــان اســت. ب مختلــف متفــاوت ب
ســرطان ریــه هــدف ایــن مطالعــه تعییــن میــزان بــار بیمــاری، شــاخص مــرگ و میــر، آمــار جهانــی، نقشــه جغرافیایــی، پراکندگــی، میــزا 

نشــیوع و گــروه هــای ســنی مختلــف بیمــاری ســرطان ریــه در ایــران و جهــان در نظــر گرفتــه شــد.

ــان"  ــران و جه ــه در ای ــرطان ری ــک س ــی اپیدمیولوژی ــوان "بررس ــا عن ــروری ب ــه م ــک مطالع ــر ی ــاله حاض ــا: رس ــواد و روش ه م
بــا جســتجویجامعیاترکیبیازکلماتکلیدی "اپیدمیولوژیــک"، "ســرطان" ، "ریــه"، "ایــران" و "جهــان" در پایــگاه  ســازمان جهانــی 

بهداشــت،PubMedوScopus وســایت هــای ScieneDirectوOvid بیــن ســال هــای 2010 تــا 2016مــی باشــد.

ــه در جهــان وجــود داشــت.  ــر ســرطان ری ــورد مــرگ و می ــون م ــر، 1/82 میلی ــج نشــان داد کــه در ســال هــای اخی ــا: نتای ــه ه یافت
ــروز ســرطان  ــه طــوری کــه میــزان ب ــروز ایــن بیمــاری در مــردان کاهــش داشــته اســت. ب ــاال، ب ــروز ب ــا میــزان ب در بیشــتر کشــورها ب
ــان در کشــور اســپانیا  ــروز در زن ــزان ب ــن می ــی کــه ای ــد در حال ــکا 2/5% هــر ســال کاهــش مــی یاب ــه در اســپانیا 0/3 % و در آمری ری
ــه 6/1% افزایــش یافتــه اســت. از لحــاظ بافــت شناســی در بیــن کشــورهای مختلــف، آدنوکارســینوم شــایعتر از کارســینوم  از 1/4% ب
ســلول سنگفرشــی بــود. میــزان بــروز و مــرگ و میــر ســرطان ریــه  در ایــران در مــردان تقریبــا 10 در صــد هــزار نفــر و در زنــان ایــن 
میــزان تقریبــا 5 در صدهــزار نفــر مــی باشــد. پیــش بینــی مــی شــود تــا ســال 2020 میــزان بــروز ســرطان ریــه در ایــزان افزایــش یابــد و 
ایــن میــزان در مــردان بــه 4177 مــورد و در زنــان بــه 2181 مــورد برســد. میــزان مــرگ و میــر نیــز تــا ســال 2020 افزایــش مــی یابــد 

ــورد برســد. ــه 1965 م ــان ب ــردان 3698 و در زن ــزان در م ــن می و ای

نتیجــه گیــری: طبــق نتایــج بــه دســت آمــده ایــران جزکشــورهایی بــا میــزان بــروز باالســت؛در نتیجــه ســرطان ریــه بــه یــک مشــکل 
عمــده بهداشــتی نــه تنهــا در ایــران، بلکــه در  اکثــر کشــورهای جهــان در نیمــه اول قــرن تبدیــل شــده است.کشــورهای توســعه یافتــه در 
حــال کاهــش دادن میــزان بــروز و مــرگ و میــر ایــن بیمــاری مــی باشــند کــه بایــد بــا بررســی راه کارهــای اجرایــی ایــن کشــورها نتایــج 
حاصــل از اقدامــات آن هــا در کشــورهای در حــال توســعه نیــز اجرایــی شــود. راهــکار هــای پیشــگیری، بــه ویــژه کنتــرل دخانیــات و 
آلودگــی هــوا بــه خصــوص در جمعیــت در معــرض خطــر بیشــتر، از اقدامــات پیشــنهاد شــده بــه منظــور کاهــش بــار جهانــی ســرطان 

ریــه مــی باشــد.

واژگان کلیدی: اپیدمیولوژی، سرطان، ریه، ایران، جهان
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بررسی مهارتهای غیرفنی جراحان در بخش های ارتوپدی

رضا کالنتری1، سید ابوالفضل ذاکریان2، محمدرضا مشکاتی3، احسان گروسی4

1 دانشجوی دوره دکتری تخصصی ارگونومی، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

3 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، سازمان تامین اجتماعی شهر تهران
4 کارشناس ارشد ارگونومی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

zakerian@tums.ac.ir

چکیده

زمینــه و هــدف: اتــاق عمــل بعنــوان محیطــی بــا ریســک بــاال، نیازمنــد ســطح باالیــی از مهارتهــای غیــر فنــی شــاغلین بــه منظــور 
ارتقــای ایمنــی بیمــار و عملکــرد اســت. جــراح مســئول اصلــی برقــراری اســتانداردها در اتــاق عمــل مــی باشــد. هــدف ایــن مطالعــه 

بررســی مهارتهــای غیرفنــی جراحــان در بخــش هــای ارتوپــدی بــود.

مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه مقطعــی روی کلیــه 22 جــراح شــاغل در بخــش هــای اتــاق عمــل ارتوپــدی دو بیمارســتان انجــام 
گرفــت. ابــزار گــردآوری داده هــا سیســتم بررســی مهارتهــای غیرفنــی جــراح بــود. ایــن چــک لیســت مهارتهــای غیرفنــی جــراح را در 
قالــب چهــار حیطــه رفتــاری آگاهــی موقعیتــی، رهبــری، کار تیمــی و برقــراری ارتبــاط، و تصمیــم گیــری بــا امتیازدهــی دو مشــاهده 
گــر مــورد بررســی قــرار مــی دهــد. از شــاخص هــای آمــار توصیفــی و آزمــون هــای همبســتگی و تــی مســتقل بــرای آنالیــز داده هــا 

اســتفاده شــد.

یافتــه هــا: میانگیــن و انحــراف اســتاندارد امتیــاز کل مهارتهــای غیرفنــی 1/48±12/27 )از حداکثــر 16 نمــره( بدســت آمــد. از بیــن 
مهارتهــای غیرفنــی، حیطــه رهبــری باالتریــن امتیــاز را بــه خــود اختصــاص داد )0/43±3/14 از حداکثــر 4 نمــره(. علیرغــم امتیــازات 

بــاالی مهارتهــای غیرفنــی، بعضــی زیرمجموعــه هــای آنهــا امتیــاز کمتــر از حــد قابــل قبــول کســب کردنــد.

نتیجــه گیــری: بطــور کلــی جراحــان ســطح مهارتهــای غیرفنــی مناســبی داشــتند، امــا در بعضــی زیرمجموعــه هــای رفتــاری نیازمنــد 
بهبــود هســتند. بررســی مهارتهــای غیرفنــی جراحــان روشــی مناســب بــرای بررســی وضعیــت موجــود و نقــاط ضعــف و قوت آنهاســت. 
ــود  ــد در بهب ــا میتوان ــا، مداخــالت و خــط مــش ه ــوزش ه ــری آم ــی در بکارگی ــای غیرفن ــای ســنجش مهارته اســتفاده از سیســتم ه

مهارتهــای غیرفنــی موثــر باشــد.

واژگان کلیدی: جراح، مهارتهای غیرفنی، اتاق عمل، عمل جراحی
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عفونتهای قارچی مهاجم در کودکان با بدخیمی های خونی

متینه پوررحیمی1، مجتبی عبدی2،محمد سعید غالمی3

1کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کمیته پژوهشی دانشجویی، شاخه دانشکده ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2کارشناسی پرستاری، کمیته پژوهشی دانشجویی، شاخه دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3کارشناسی ارشد هماولوزی و بانک خون، کمیته پژوهشی دانشجویی، شاخه دانشکده ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
matinehpourrahimi@gmail.com

چکیده

زمینــه و هــدف: بدخیمــی هــای خونــی شــامل بیمــاری هایــی هســتند کــه منشــا آن هــا از مغــز اســتخوان و غدد لنفــاوی مــی باشــد. گاها جهش 
تــک ســلولی موجــب بــه وجــود آمــدن رده هــای بدخیــم می شــود که رشــد بیشــتری نســبت به ســلول هــای طبیعــی دارند. شــیمی درمانی روشــی 
رایــج در رونــد درمــان ایــن بیمــاران اســت کــه در نتیجهــی آن تولیــد گلبــول هــای ســفید خــون را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهد. بــروز عفونــت های 

قارچــی مهاجــم بــه دنبــال نوتروپنــی ناشــی از شــیمی درمانــی، بــه خصــوص در کودکان یک مشــکل جــدی خواهــد بود.

بررسی مطالعات انجام شده پیرامونارزیابی ویژگی های بالینی و نتیجه عفونتهای قارچی تهاجمی در کودکان با بدخیمی های خونی

مــواد و روش هــا: مطالعــه ی حاضــر یکمــرور سیســتماتیک اســت کــه در ســال 2017محقق شــده اســت. یک جســت و جوینظام منــداز طریق 
موتــور هــای جســت و جــوی هوشــمند و منابع مقــاالت یافته شــده صورت پذیرفــت. پــس از ارزیابی مقاالت براســاس معیــار هــای ورود و خروج، 

تعــداد 19 مقالــه انتخــاب شــد و مورد تجزیــه و تحلیل قــرار گرفتند.

 acute lymphoblastic leukemia (ALL), یافتــه هــا: مطالعــات مختلــف بــه بررســی کــودکان بــا انواعــی از اختــالالت خونــی ماننــد
 acute myeloid leukemia (AML), aplastic anemia (AA), lymphoma, Hemophagocytic lymphohistiocytosis
HLH)) و مــوارد دیگــر پرداختــه انــد کــه پــس از شــیمی درمانــی با انواعــی از عفونت هــای قارچی مهاجم به صورت موضعی و سیســتمیکمواجه 
شــده بودند.عوامــل قارچــی مرتبــط بــا این عفونت ها توســط گونه هــای کاندیــدا، آســپرژیلوس، موکــور، تریکوســپرون، ژئوتریکوم و ســایر گونه 
هــا بودهــو محــل ایــن عفونــت هــا در پوســت، خون،مجــاری تنفســی و ریــه هــا، ســینوس ها،طحال، کلیــه، کبد، مــری، مغــز و مایــع مغزی-نخاعیو 
همچنیــن در انــدام هایــی ماننــد دهــان و گــوش گــزارش شــده اســت. در مــواردی نیــز عفونــت توســط چنــد گونــه ی قارچــی و  بادرگیــری چنــد 
ارگان بــوده اســت. در عفونتــی کــه بــر اثــر قــارچ هــای رشــته ای ایجــاد شــده بود،مقادیــر باالتــر C-reactive protein، تعــداد نوتروفیل پایین تر 
و نوتروپنیبــا مــدت زمــان طوالنــی تر،نســبت بــه عفونت بــر اثر قــارچ های مخمری وجود داشــت.عود و بازگشــت ســرطان، دریافت بیشــتر شــیمی 
درمانــی هــای میلوساپرســیو و ســن کمتــر از جملــه عوامــل خطــر مرتبط بــا عفونت هــای قارچی مهاجــم در کــودکان بــا بدخیمی هــای خونی می 
باشــد. از طرفــی فاکتورهــای ژنتیکــی مرتبــط بــا پیــش بینــی بــروز عفونــت در ایــن بیماران کشــف نشــده اســت. عفونت هــای قارچی تهاجمــی در 

کــودکان بــا بدخیمــی هــای خونــی بــه عنــوان یــک علت شــایع بــرای مــرگ و میــر آن ها اســت.

نتیجــه گیــری: آنچــه در پــی عفونــت هــای قارچــی مهاجــم در کــودکان بــا بدخیمــی هــای خونی بســیار حائــز اهمیت اســت، کنترل عــوارض 
و کاهــش نــرخ مــرگ و میــر مــی باشــد. بنابرایندرمــان هــای پیشــگیرانه بــا اســتفاده از عوامــل ضــد قــارچ، انجام بررســی هــای کافــی در طــول دوره 

شــیمی درمانــی و پــس از آنبــه منظــور تشــخیص بــه موقــع و دقیقــو همچنیــن انتخــاب درمــان درســت و موثــر مــی توانــد کمک کننده باشــد.

واژگان کلیدي: عفونت قارچی، بدخیمی، سرطان خون، کودک، مرور سیستماتیک



ا�ید��و�وژی

145

The 10th University Student Conference on Innovations in Health Sciences

 Epidemiological Pattern and Mortality Rate Trend of Road

Traffic Injuries in Kermanshah Province:2009�2014

Neda Izadi1*, Maliheh KhoramDad2, Parastoo Jamshidi3

1 * Department of Epidemiology, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 
Tehran, neda.izady@yahoo.com
2 Noncommunicable Diseases Unit of Health Deputy, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah
3 Faculty of Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah

Abstract
Background and Aim: The increasing rate of road traffic injuries have turned into a noticeable and critical dan-
ger threatening lives of people in different countries around the world. This study is done to determine epidemio-
logical pattern and mortality rate trend of road traffic injuries.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, the epidemiological pattern of mortality related to road traf-
fic injury was determined in a 6-year-period data gathering by Kermanshah Forensic Medicine Center’s census. 
The external cause of death was classified using ICD-10 codes. The population of Kermanshah was provided by 
the Governor General’s Office. Data were then analyzed using Stata 11 software. To examine the mortality trend 
and its significance, the negative binomial regression was utilized. 
Finding: The average age of 3231 death cases of road traffic injuries was 39.83±21.27and 78.4% of the subjects 
were males. The most important cause of death was head concussion (71.6%). The highest number of external 
causes was related to cars/van crashes. The mean mortality rate of road traffic injuries in Kermanshah province 
in this 6-year period was 27.81 deaths per hundred thousand people. The rate of mortality due to road traffic in 
Kermanshah  has decreased from 33.13 to 22.58 cases per hundred thousand people and mortality rate decreases 
by 6% on average in proportion to every unit of increase in year (β= -0.06; CI: -0.11, -0.002).
Conclusion: According to the results and despite the decrease in traffic injuries' mortality in recent years, this rate 
is still higher than that of other countries; therefore, this area of interest should be reviewed, changed, and even 
revolutionized. 
Keywords: Rate, Epidemiological pattern, Mortality, Road Traffic Injuries, Trend
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